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“Antes del mundo destruirse de ignorância, 

el sabio le dará chance a la infancia” 

(Gustavo Pena) 



 

RESUMO 

 

A educação corresponde a um direito humano fundamental, haja vista sua 

imprescindibilidade nas relações sociais, contribuindo para a transmissão e a 

construção do conhecimento e da cultura. Nesse sentido, a educação pode ser 

manejada como uma potente ferramenta para transformar a realidade, quanto às 

desigualdades e injustiças sociais. À medida que os processos educativos se 

realizam com o objetivo de emancipar o pensamento, promovendo a ética, a 

criticidade e a criatividade dos sujeitos da aprendizagem, a educação se consagra 

como um caminho capaz de superar o ensino instrutivista. Nessa lógica, a 

Etnoeducação erige-se com o fito de realizar a educação como, de fato, um direito 

humano fundamental. Oportuniza experiências educacionais democráticas, pois que 

construídas para e com os estudantes, e comprometidas com sua formação plena. 

Esta é a proposta educacional que a Etnoeducação sustenta não apenas na teoria, 

mas que logra realizar, na conjuntura do Programa Educação Patrimonial em 

Oriximiná/PA, com as comunidades indígenas, por exemplo. 

 

Palavras chave: Direito à educação. Etnoeducação. Direitos fundamentais. 

Educação democrática. Comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The education is a fundamental human right, considering its indispensable in social 

relations, contributing to the transmission and the construction of knowledge and 

culture. In this sense, the education can be managed as a powerful tool to transform 

reality, as the inequalities and social injustice. To the extent that the educational 

processes carried out with the purpose of emancipating the thought, promoting the 

ethics, criticality and creativity of the subject of learning, education is devoted as a 

way of overcoming the technical instructive education. This logic, the ethnic 

education builds with the aim of performing education as a fundamental human right. 

Favors educational experiences of democracy, because they built for and with 

students, and are committed to its full training. This is the educational proposal that 

the ethnic education sustains not only in theory but in practice, in the context of the 

Heritage Education Program in Oriximiná/PA, with indigenous communities, for 

example.  

 

Keywords: Right to education. Ethno-education. Fundamental Rights. Democratic 

Education. Indigenous communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, encontram-se fartos dispositivos 

legais que versam sobre o tema da educação. A começar pela Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Em decorrência da conjuntura 

de seu nascimento, qual seja a abertura do país para a democracia, saindo do 

regime da ditadura militar, a Carta Magna incorporou em seu texto, de forma 

bastante progressista, o papel do Estado, da família e da sociedade civil no que 

tange à responsabilidade sobre a educação como um direito de todos e todas, com o 

fito de alcançar o pleno desenvolvimento da pessoa, vide artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988. 

No panorama internacional, observam-se, igualmente, grandes avanços 

acerca das garantias fundamentais, que visam a resguardar as condições mínimas 

para o desenvolvimento digno da vida humana. É o caso da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que teve origem no ano de 1948. Além de Tratados e 

Convenções Internacionais que a sucederam, na busca pela universalização de 

valores imanentes à natureza humana, à medida que intencionam preservar a vida 

promovendo a paz, a igualdade, a justiça e erradicando a miséria.    

É sob esse aspecto que autores, como Luiz Alberto Warat, defendem que 

a educação consiste em ferramenta para a concretização dos Direitos Humanos. 

Ademais de ser, a educação mesma, parte desses direitos inerentes aos indivíduos, 

é preciso compreendê-la como o caminho para alcançar conhecimento sobre os 

demais direitos humanos e fundamentais (WARAT, 2004). Além disso, é também 

meio para a emancipação do pensamento, permitindo a formação de um sujeito 

ativo e crítico, consciente de si e, por conseguinte, do coletivo, o que o torna mais 

capaz de paz, fazendo valer a finalidade dos direitos humanos e sua efetivação 

enquanto direito fundamental.  

É nesse sentido que a temática educacional ganha centralidade no estudo 

do Direito. Encarar a educação como um instrumento para alcançar a igualdade e a 

justiça social, bradadas no texto constitucional, além do fato de que ela constitui, em 

si própria, um desafio para sociedade, considerando sua faceta como direito 

fundamental de ordem social, instiga a reflexão sobre a relação entre Direito e 

Educação.  

Na perspectiva do Direito como um sistema que permite a superação do 
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status quo, conforme garantias fundamentais constitucionalmente resguardas no 

papel, torna-se imperiosa a existência de um modelo de educação coadunado com 

tais premissas. Pode-se afirmar que o cerne dos estudos e práticas da pedagogia de 

Paulo Freire encontra-se nessa questão, conforme será melhor explorado ao longo 

do desenvolvimento deste trabalho. Consoante toda sua obra, é possível vislumbrar 

uma metodologia pedagógica emancipadora e democrática; capaz de formar, mais 

do que estudantes, cidadãos. 

Para toda sorte de problemas ou desafios sociais, a educação 

frequentemente se destaca como proposta de solução. É fato que ela desempenha 

um papel fundamental na transmissão cultural e formação dos indivíduos (PILETTI, 

1993), razão por que se compreende o atribuir-lhe papel de responsabilidade pela 

manutenção da tradição, como pela propulsão e ajuste das transformações sociais. 

Mas se, por um lado, inúmeros desafios dialogam com a educação, por outro, nem 

todas as respostas às demandas de uma sociedade pós-moderna, e parte de um 

mundo globalizado, poderão ser-lhe atribuídas.  

Isto porque, embora formalmente salvaguardada na legislação nacional e 

internacional, a educação encontra-se materialmente obstada a   produzir a 

integralidade de seus efeitos, mesmo constitucionalmente garantidos. Além da 

distribuição reduzida de verba, primeiro impasse material identificado, impactando 

tanto no salário de educadores como na estrutura predial básica, merenda etc., 

incide sobre o tema a questão da subutilização da educação na prática, a despeito 

das previsões legais e dos anseios sociais.  

Rememorando Paulo Freire, a Educação é mormente experimentada, na 

prática, como aparelhagem sucateada, que mais serve de instrumento de 

dominação social, opressão e manutenção das desigualdades e injustiças entre os 

indivíduos, que de recurso de autonomia, criticidade e libertação do pensamento 

(FREIRE, 1996), a fim de contribuir com os processos de transformação social e 

redução – até a erradicação – das mazelas e desigualdades sociais. 

Sobretudo na conjuntura de um governo empoderado por meio de um 

golpe político1, que enfrenta – quase inabalável – uma série de acusações antiéticas 

                                                           
1  O processo de impeachment que destituiu a presidente Dilma Rousseff, passando a chefia do 

Poder Executivo para o seu vice, Michel Temer, foi objeto de grande polarização entre as 
percepções, inclusive na seara do Direito. Nesse sentido, estando o presente trabalho mais 
afinado com a corrente de pensamento que concebe o impeachment como um golpe de estado, e 
visando a possibilitar maior contextualização da questão, destaca-se um excerto da entrevista do 
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e criminais; as quais encontram respaldo e defesa no cenário de um Congresso em 

semelhante situação. Ao se verem severamente restringidos os investimentos em 

Educação pelo período de 20 anos, segundo a Emenda Constitucional No. 95, de 15 

de dezembro de 2016. Além do ultraje dos discursos que defendem uma “Escola 

sem Partido”2, as perspectivas para a transformação dos processos e paradigmas da 

Educação Escolar não se denotariam as mais otimistas.  

Apesar deste cenário, em que as políticas públicas se revelam carentes e 

desinteressadas pelo avanço dos processos educativos, vêm-se percebendo 

crescentes iniciativas, por parte da sociedade civil – por vezes em articulação com o 

poder público -, cada vez mais aproximadas da educação democrática ou educação 

progressista, como enunciava Paulo Freire (1996).  

É o caso do Coletivo Escola-Família Amazonas (CEFA), cujas ações se 

dão em escolas da rede pública do estado do Amazonas, e do Projeto Âncora3, uma 

ONG que atua na educação progressista na periferia de São Paulo. Essas iniciativas 

têm demonstrado elevada importância, tanto no âmbito urbano, quanto no rural, visto 

que o avanço na educação se mostra cada vez mais necessário para acompanhar 

as transformações sociais, devido ao dinamismo das sociedades4, verificado até 

mesmo nos povos tradicionais, cujas sociedades e culturas não se encontram 

estanques. 

Outro exemplo de iniciativa de aperfeiçoamento e potencialização do 

                                                                                                                                                                                     
constitucionalista Marcelo Neves ao jornal O Cafezinho, da forma que segue: “Nessas 
circunstâncias, o processo de impeachment atua como um equivalente funcional a um golpe de 
Estado. O objetivo é, na verdade, destituir a Chefa de Estado com base na distorção de um 
instituto constitucional legítimo. Ao falar de equivalente funcional a um golpe de Estado no sentido 
clássico da expressão, não descarto ser também adequado afirmar-se que se trata de um golpe 
parlamentar, judicial e midiático. Retomando e relendo aqui uma velha distinção de Louis Althusser 
e entre aparelhos repressivos e aparelhos ideológico de Estado[26], um tanto fora de moda, pode-
se dizer que, enquanto na versão clássica do golpe, a dimensão repressiva do aparato estatal 
sobressai, na versão atual, “moderna” ou (se quiserem) “pós-moderna”, prevalece a dimensão 
ideológica de agentes estatais e atores da sociedade civil. Em certos aspectos, esta talvez seja 
mais grave do que aquela, pois envolve uma escamoteação ideológica que, pretensamente em 
nome da constituição, distorce, corrói, erode a própria Constituição.” (NEVES, 2016) 

2  Maiores informações sobre o movimento Escola Sem Partido podem ser consultadas no site: 
<http://www.escolasempartido.org/> Vale acrescentar que, em uma coletânea de artigos sobre a 
ideologia desse movimento, Frei Betto escreveu que “A proposta do Escola Sem Partido é impedir 
que os professores eduquem seus alunos com consciência crítica.” (BETTO, 2016, p.66) 

3  Tanto o Projeto Âncora quanto o CEFA constituem iniciativas da sociedade civil em prol da 
renovação escolar, tendo por princípios a gestão democrática da escola e a formação de 
comunidades de aprendizagem. Mais informações sobre ambos os projetos podem ser 
encontradas em seus websites, respectivamente: <https://www.projetoancora.org.br/> e 
<http://www.cefa.net.br/cefa/doku.php> 

4  “A cultura humana é dinâmica. Do mesmo modo que o patrimônio cultural e os saberes singulares 
e locais estão em processo [...]” (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 119). 
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processo de educação escolar encontra-se nas comunidades indígenas, quilombolas 

e ribeirinhas vivenciadas na pesquisa concernente ao Programa de Extensão 

Educação Patrimonial em Oriximiná, município localizado na região oeste do estado 

do Pará. Sua atuação encontra-se fundamentalmente ligada à educação e cultura, 

por meio do planejamento e desenvolvimento conjunto de projetos de extensão e 

pesquisa envolvendo o patrimônio cultural dessas comunidades, aliado à 

etnoeducação e formação de professores.  

O presente trabalho monográfico tem por fim refletir eminentemente sobre 

esta iniciativa, sem pretensão de teorizar profundamente sobre o tema ou esgotá-lo, 

uma vez que os limites respectivos a uma monografia não comportam uma análise 

extensa sobre o assunto. Pretende-se, modestamente, contribuir com a construção 

desse novo paradigma de educação, testemunhado pela experiência em Oriximiná. 

Para isso, a metodologia adotada para seu desenvolvimento será parcialmente 

teórica, incluindo a revisão bibliográfica de autores atinentes ao tema, especialmente 

Paulo Freire e os cadernos do programa de etnoeducação, resultado de produção 

coletiva da UFF e de Oriximiná.  

Adotar-se-á, também, a pesquisa empírico-participativa como metodologia 

de desenvolvimento, uma vez que parte deste trabalho se destina a narrar a 

experiência de campo possibilitada pela participação extensionista junto ao 

programa e, consequentemente, às comunidades. Desse modo, salienta-se que a 

perspectiva antropológica, inclusive quanto ao discurso, tem papel de destaque na 

construção desta monografia. 

Assim, a organização do trabalho desdobra-se de modo que o primeiro 

capítulo abordará o Direito à educação, visitando os principais dispositivos legais 

que garantem a educação como direito humano fundamental. Compreendendo, 

então, quais são as garantias e avanços oportunizados pela legislação, 

especialmente em âmbito nacional, a fim de refletir sobre a possível discrepância 

entre a prática e a teoria das normas escritas. Para tanto, pretende-se dar mais 

atenção à Constituição Federal de 1988 e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), atravessando também, embora mais brevemente, as previsões 

sobre educação indígena nesses dispositivos. 

Já no segundo capítulo, pretende-se versar sobre a pedagogia alternativa, 

entendendo de que modo essa vertente dialoga com a metodologia de Paulo Freire 

e, mais profundamente, com a etnoeducação. Com este fim, buscar-se-á elucidar 
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seus conceitos, práticas, metodologia, alicerces teóricos e, especialmente, entender 

de que modo esta corrente pedagógica concatena os ideais libertadores, 

democráticos, emancipadores, autônomos, críticos e éticos, norteadores da 

pedagogia freireana. Almeja-se também conhecer como o Programa de Extensão 

Educação Patrimonial em Oriximiná entende e reproduz a etnoeducação, através da 

revisão bibliográfica do material produzido pelo grupo, em conjunto com as 

comunidades e escolas oriximinaenses.  

O terceiro, por sua vez, pretende narrar as experiências possibilitadas 

pela inserção no programa e, consequentemente, nas comunidades indígenas de 

Oriximiná. A redação deste capítulo desenrolar-se-á segundo o método etnográfico. 

Desta feita, planeja-se compartilhar as observações mais relevantes, para a 

finalidade desta monografia, acerca da análise da etnoeducação na conjuntura do 

direito à educação. Objetiva-se, com isso, identificar se a etnoeducação pode ser 

concebida enquanto um caminho que privilegia a educação diferenciada e 

libertadora, atendendo a demandas e especificidades das comunidades.  

Buscar-se-á, por fim, refletir se a etnoeducação constitui-se um 

instrumento capaz de potencializar o direito à educação, no que tange ao acesso, à 

permanência e à multiplicidade dos desdobramentos atinentes à formação dos 

indivíduos a partir dos processos educativos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 O DIREITO À EDUCAÇÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO E AOS OBJETIVOS DO 

PROCESSO EDUCATIVO 

 

Para contextualizar o presente estudo, é mister abordar, primeiramente, 

os principais dispositivos legais – em âmbito nacional e internacional – que 

assentam a Educação como um dos mais imprescindíveis direitos humanos 

fundamentais. Nesse sentido, buscar-se-á, igualmente, evidenciar sua eminência 

quanto aos objetivos e potencial transformador que lhe são atribuídos, em uma 

conjuntura tão local quanto global, haja vista o impacto direto que o desenvolvimento 

humano em contexto micro exerce sobre um contexto macro. Assim, este primeiro 

capítulo servirá como base para os questionamentos desenvolvidos nos demais. 

 

2.1 O Direito à educação e a educação no direito 

 

Conceituar a educação é tarefa bastante trivial, exercida pelo próprio 

senso comum, dada a dimensão popular do tema. Mas, por isso mesmo, torna-se 

difícil enunciar um conceito sistematizado. Por esta razão, optou-se pela 

conceituação do filósofo José Junio Souza da Costa, que, em artigo publicado na 

revista Theoria, analisou inúmeras obras de Paulo Freire, a fim de elaborar uma 

definição freireana de educação através da expressão sintética de suas teorias 

sobre o tema. Nesta toada, Costa (2015, p.72) afirma:  

 

Para Freire, há duas definições de educação: uma geral e outra específica. 
A geral é: educação é uma concepção filosófica e/ou científica acerca do 
conhecimento colocada em prática. A específica depende da concepção de 
conhecimento freireana: o conhecimento é um processo social criado por 
meio da ação-reflexão transformadora dos humanos sobre a realidade. A 
definição de educação específica de Freire é: educação é o processo 
constante de criação do conhecimento e de busca da transformação-
reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. Segundo Freire, há 
duas espécies gerais de educação: a educação dominadora e a educação 
libertadora. A dominadora apenas descreveria a realidade e transferiria 
conhecimento; a libertadora seria ato de criação do conhecimento e método 
de ação-reflexão para a transformação da realidade.   

 

Pode-se pensar na educação, a partir dessa perspectiva freireana, como 

um processo que corresponde à integralidade da formação do ser: sentindo 

autenticamente, pensando criticamente, agindo conscientemente e interagindo 

criativamente. Um processo que se retroalimenta na sua relação com a vida e o 



18 
 

mundo à sua volta, perpassando sua família, sua comunidade, a sociedade – muito 

além da escola. 

A educação granjeia, assim, um papel muito mais importante do que a 

simples instrução academicista ou preparação para o trabalho. Ainda que 

desempenhe também esses papeis, passa a cuidar do pleno desenvolvimento da 

pessoa, bem como da formação cidadã e política do indivíduo, transformando-o em 

um ser social que interfere conscientemente em sua realidade porque aprendeu a 

refletir criticamente sobre ela.  

Para além da conscientização, o aprendizado se opera em relação aos 

recursos de que se pode valer o educando para transformar ou criar realidades 

sociais mais justas e equitativas. É nesta lógica que o sociólogo Pedro Demo aduz 

que Paulo Freire “definia educação como a capacidade de ler a realidade 

politicamente” (2004, p. 45). 

Em decorrência da função fundamental que a educação exerce, não 

apenas na escolarização do ser, mas em inúmeros aspectos de seu existir, o direito 

à educação ganha centralidade nos direitos humanos. Como o acesso à educação 

implica necessariamente o acesso ao desenvolvimento humano e às oportunidades 

de uma vida mais digna, sua realização passa a consistir garantia fundamental: um 

direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade, conforme 

salvaguardado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88).  

Apesar de o direito à educação estar avançando no campo das ciências 

jurídicas como um saber próprio, diversificando progressivamente as produções 

bibliográficas a esse respeito, é o bastante firmar como pavimento deste estudo, em 

decorrência de suas limitações, apenas a reflexão feita por Carlos Roberto Jamil 

Cury acerca do tema. Notadamente:  

 

O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é 
mais do que uma importante herança cultural. Como parte da herança 
cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e 
formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos 
de sua sociedade e colaborar na sua transformação. Ter o domínio de 
conhecimentos sistemáticos é também um patamar sine qua non a fim de 
poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos conhecimentos. 
O acesso à educação é também um meio de abertura que dá ao indivíduo 
uma chave de autoconstrução e de se reconhecer como capaz de opções. 
O direito à educação, nesta medida, é uma oportunidade de crescimento 
cidadão, um caminho de opções diferenciadas e uma chave de crescente 
estima de si. (CURY, 2002, p. 260)  
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Dada a importância do processo educativo, como se nota acima, o 

ordenamento jurídico brasileiro passou a trazer em seu bojo, progressivamente, 

disposições acerca dos direitos e deveres atinentes à educação. Na CRFB/88, o 

tema educacional aparece primeiro no artigo 6º.5, como um direito fundamental de 

ordem social, reaparecendo posteriormente com a finalidade de elucidar e 

regulamentar como se deve materializar tal direito. A esse respeito, enfatizam-se os 

artigos 205 e 206 da CRFB/88. In verbis:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

 

Os dispositivos acima destacam-se em razão de seu caráter elementar ao 

delinear condições e deveres gerais respectivos à educação e, mais 

especificamente, ao ensino escolar.  

Igualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) versa sobre os 

direitos concernentes à educação – vide os artigos 4º., 53 e 54 deste diploma legal -, 

reforçando o dever do Estado, da família, da comunidade e de toda a sociedade. 

Nesse âmbito, cabe ao Conselho Tutelar fiscalizar o acesso dos menores à escola e 

auxiliá-los diante de qualquer irregularidade a esse respeito, além de outras 

violações a seus direitos. 

                                                           
5  Conforme o artigo. 6º da CRFB/88: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”  
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Ainda acerca da Constituição Federal, a Seção I, do Capítulo III, versa 

sobre educação, compreendendo os artigos de 205 a 214. Insta salientar que o 

artigo 210, §2º., da mesma seção, versa brevemente sobre a particularidade da 

educação indígena, qual seja a necessidade de utilizar suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. A Carta Magna, no entanto, não esgota o 

tema, cabendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), entre 

outros diplomas legais, dispor mais precisamente sobre o assunto.  

Desta feita, o sistema jurídico avançou ao assegurar aos povos 

originários, indígenas e quilombolas, o direito à educação diferenciada, ao ensino de 

sua história, cultura e, no currículo geral, de sua contribuição à formação do povo 

brasileiro e sua História. A legislação privilegiou, assim, suas especificidades, 

demandas etc., além de fazer justiça ao povo brasileiro quanto à multiplicidade de 

suas Histórias, haja vista as versões respectivas a cada povo. No tópico 1.5 deste 

capítulo, abordar-se-á um pouco mais sobre a educação indígena. 

  

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Plano Nacional de 

Educação 

 

A Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como 

LDB ou Lei Darcy Ribeiro, trata das diretrizes nacionais da educação, enunciando 

disposições gerais sobre o processo educativo. Essa lei, que inaugura alguns 

progressos em relação ao tema, substituiu a Lei n° 5.692/71 e revogou, também, a 

Lei n° 4.024/61. 

Com o advento da LDB, inúmeros avanços foram conquistados quanto às 

teorias e práticas pedagógicas, alguns dos quais guardam relação direta com a 

efetividade do direito à educação escrito na CRFB/88 e repetido no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – sem prejuízo de outras legislações.  

Dentre os avanços positivados na LDB, ressalta-se o disposto em seus 

artigos 4º. e 5º. In verbis:  

 

Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola;  
b) ensino fundamental;  
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c) ensino médio; 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos 
os que não os concluíram na idade própria; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental 
mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 
completar 4 (quatro) anos de idade. 
Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 
§ 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: 
I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 
como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica; 
II - fazer-lhes a chamada pública; 
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 
contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, 
conforme as prioridades constitucionais e legais. 
§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem 
legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 
208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 
correspondente. 
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o 
oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 
§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder 
Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização anterior. 

 

Se por um lado a LDB inaugurou conquistas significativas na seara 

pedagógica, por outro manteve a concepção de educação como a relação de 

ensino-aprendizagem pautada na escolarização e no ensino instrucionista. Por 

conseguinte, favoreceu, sob diversos aspectos, a manutenção da educação 

bancária em detrimento da educação democrática – apenas em reduzidos pontos 

atendida através dos avanços percebidos na legislação. 

As disposições acerca da educação para os povos indígenas 
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correspondem igualmente aos avanços inaugurados por esta lei. Além da 

possibilidade da utilização da língua materna nas escolas das aldeias e do respeito 

aos processos próprios de aprendizagem das comunidades (artigo 32, §3º., da Lei 

9394/96), já mencionados, a LDB prevê a criação de programas cuja finalidade está 

centrada na oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, 

conforme se lê nos artigos 78 e 79, in verbis:  

 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação 
escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 
objetivos: 
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de 
suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 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 não-índias. 
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. 
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades 
indígenas. 
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos 
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 
educação escolar nas comunidades indígenas; 
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado. 
§ 3o No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o 
atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas 
e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim 
como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. 

 

A positivação desses direitos na legislação é de suma importância, porque 

viabiliza que a escola seja mais do que uma instituição da cidade transportada para 

a aldeia. Diferente disso, a instituição escolar converte-se em escola indígena 

quando adequada e autogerida como espaço de ensino aprendizagem pensado de 

dentro e para dentro das comunidades indígenas, concatenada com suas 

demandas, anseios e especificidades6. 

                                                           
6  O professor Gersem dos Santos, do povo Baniwa do Amazonas, traça relevantes ponderações no 

Referencial Curricular Nacional de Educação Indígena (RCNEI) acerca da escola indígena: “Todo 
projeto escolar só será escola indígena se for pensado, planejado, construído e mantido pela 
vontade livre e consciente da comunidade. O papel do Estado e outras instituições de apoio deve 
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O Plano Nacional de Educação (PNE), por sua vez, encontra fulcro no 

artigo 214 da CRFB/88, versando sobre o planejamento econômico e estratégico 

para administrar, em período decenal, as diretrizes e políticas educacionais 

adotadas em conjuntura nacional e regional.  

O último PNE realizado deu origem à Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 

2014, adotando as seguintes diretrizes, in verbis:  

 

Art. 2º. São diretrizes do PNE: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental. 
 

 

A despeito de suas diretrizes e do planejamento realizado em 2014 – 

imprescindivelmente na forma da lei -, o ano de 2016 foi marcado pela aviltante 

promulgação da Emenda Constitucional Nº. 95, que prevê, entre outras questões, a 

aplicação de restrições aos gastos públicos7. A mudança na base dos cálculos, 

trazida por esta Emenda, implica uma expressiva retração dos investimentos em 

educação pelo prazo de 20 anos. Impactando, por consequência, a efetividade do 

                                                                                                                                                                                     
ser de reconhecimento, incentivo e reforço para este projeto comunitário. Não se trata apenas de 
elaborar currículos, mas de permitir e oferecer condições necessárias para que a comunidade 
gere sua escola. Complemento do processo educativo próprio de cada comunidade, a escola deve 
se constituir a partir dos seus interesses e possibilitar sua participação em todos os momentos da 
definição da proposta curricular, do seu funcionamento, da escolha dos professores que vão 
lecionar, do projeto pedagógico que vai ser desenvolvido, enfim, da política educacional que será 
adotada.” (BRASIL, 1998b, p. 25). 

7  O artigo 110 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) versa especificamente 
sobre esta restrição aplicada à educação, conforme se lê: “artigo 110. Na vigência do Novo 
Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e 
desenvolvimento do ensino equivalerão: 
I -  no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do § 2º do art. 
198 e do caput do art. 212, da Constituição Federal; e 
II -  nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício 
imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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planejamento inerente aos processos dos dois próximos PNEs.   

Se a educação já apresentava, antes desse ato, um histórico significativo 

de precariedades em âmbito material, quanto à estrutura predial, merendas, salários 

e toda a carência de investimentos recorrentemente reclamada. O que se pode 

esperar, nesse sentido, de um cenário político em que se opta por recrudescer ainda 

mais a realidade de deficiência econômica alusiva à educação é nada mais que a 

ausência de políticas públicas voltadas à continuidade dos avanços nessa seara.  

Contudo, não obstante o contexto político brasileiro – e de parte do 

mundo – apresentar retrocessos expressivos quanto às conquistas logradas no 

âmbito dos direitos fundamentais, é possível ainda vislumbrar convenções, tratados 

etc. internacionais que versam sobre a educação como um compromisso e uma 

prioridade global, buscando a união entre os Estados, a fim de possibilitar, em última 

instância, a efetividade do direito humano a uma vida digna. 

 

2.3 O Direito à educação na legislação internacional 

 

Sob esse aspecto, abordar-se-á a legislação internacional através de dois 

dos mais relevantes diplomas legais atinentes ao tema: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos. 

Inicialmente, insta pontuar em que circunstâncias, no dia 10 de dezembro de 1948, 

foi aprovada a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, com o objetivo de estabelecer, na conjuntura do período 

pós 1ª. Guerra Mundial, um acordo global de compromisso com a paz e de 

parametrização do direito à vida e à dignidade humana (WARAT, 2004, p. 71). 

Parte da comunidade acadêmica questiona os parâmetros ocidentais que 

norteiam o jusnaturalismo8 por detrás dos Direitos Humanos como norma intitulada 

universal. Este trabalho, contudo, exime-se de entrar nesse mérito, apesar de 

compreender a importância da discussão. Por ora, basta identificar de que formas a 

educação se encontra resguardada como um direito fundamental na DUDH e, por 

conseguinte, no panorama global. 

Na sequência, observando o conteúdo integral da Declaração Universal 

                                                           
8  “A doutrina da escola do direito natural (ou jusnaturalismo) prescreve que todos os homens, 

indistintamente, têm por natureza (independente de sua vontade ou da vontade dos outros) certos 
direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde, à segurança e à felicidade, e que o Estado os 
deve proteger.” (CALDAS; GRANHA, 2016, p. 212) 
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dos Direitos Humanos, é possível verificar que, não obstante os avanços em garantir 

internacionalmente direitos fundamentais relacionados à dignidade, à liberdade e ao 

desenvolvimento humano, o texto não dispõe amplamente sobre educação.  

Ao contrário, o que se percebe é, primeiro, a recomendação da difusão do 

conhecimento acerca dos direitos humanos através da educação escolar. E, 

segundamente, a consagração da educação como um direito humano fundamental 

de cada ser, presente no artigo 269. Contudo, as disposições acerca da educação 

tratam-na como “instrução”, o que diverge da perspectiva pedagógica do presente 

estudo.  

A fim de suprir as lacunas deixadas pela Declaração Universal de Direitos 

Humanos e de acordar novos compromissos globais com a educação, atualizados 

quanto às dificuldades enfrentadas ao redor do mundo, bem como quanto às novas 

possibilidades e demandas oriundas dos avanços na tecnologia e na comunicação, 

gestou-se, em 1990, a Declaração Mundial sobre Educação Para Todos. Destaca-se 

de seu preâmbulo (UNESCO, 1990, p. 1-2) o cenário e os objetivos que lhe deram 

origem:  

 

[...] novas forças, combinadas com a experiência acumulada de reformas, 
inovações, pesquisas, e com o notável progresso em educação registrado 
em muitos países, fazem com que a meta de educação básica para todos - 
pela primeira vez na história - seja uma meta viável.  
Em consequência, nós, os participantes da Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos, reunidos em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 
1990: Relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, 
mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro; Entendendo que 
a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais 
sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, 
favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a 
cooperação internacional;  
Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de 
importância fundamental para o progresso pessoal e social; Reconhecendo 
que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valor 
próprios, assim como a capacidade de definir e promover o 
desenvolvimento; Admitindo que, em termos gerais, a educação que hoje é 
ministrada apresenta graves deficiências, que se faz necessário torná-la 
mais relevante e melhorar sua qualidade, e que ela deve estar 

                                                           
9  “Artigo XXVI  

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será minis trada a seus 
filhos.” (ONU, 1948, p. 14) 
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universalmente disponível; Reconhecendo que uma educação básica 
adequada é fundamental para fortalecer os níveis superiores de educação e 
de ensino, a formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para 
alcançar um desenvolvimento autônomo; e Reconhecendo a necessidade 
de proporcionar às gerações presentes e futuras uma visão abrangente de 
educação básica e um renovado compromisso a favor dela, para enfrentar a 
amplitude e a complexidade do desafio, proclamamos a seguinte 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 
Necessidades Básicas de Aprendizagem. 

 

Consoante o excerto acima, observa-se a necessidade, no panorama 

mundial, de elencar metas e compromissos – firmados quanto à efetivação do direito 

à educação – assumidos pelos países signatários desta Declaração. Nota-se, no 

texto, a intrínseca relação entre desenvolvimento humano, em diversos aspectos, e 

educação. De sorte que, passados cerca de 40 anos após a aprovação da DUDH, 

percebeu-se necessário garantir de forma específica e positivada que os avanços na 

educação mundial sejam finalmente viabilizados e conquistados.    

Mas, ao passo que as garantias de acesso e avanços no campo da 

educação são cada vez mais politizadas e comprometidas com a erradicação da 

pobreza e a superação do abismo entre as classes sociais – alcançando, como 

consequência inevitável do exercício do direito à vida digna, a equidade e a justiça 

social. O que se nota, na prática, é que as garantias jurídicas muitas vezes não se 

traduzem em políticas públicas, inclusive pela falta de interesse público, como se 

pode depreender a seguir.  

 

2.4 Os objetivos e o potencial da educação para Piletti (1993) e Demo (2004) 

 

Com a finalidade de marcar a perspectiva teórica a que se refere o 

presente trabalho, far-se-ão ponderações acerca dos objetivos e do potencial da 

educação com base nesses autores. Sobretudo no contexto de reflexão acerca do 

papel que vem sendo desempenhado pela educação quanto à efetividade, na 

prática, daquilo que consta consagrado na letra da lei. 

Iniciando a abordagem a partir de Nelson Piletti (1993), sociólogo da 

educação, cumpre elucidar suas mais importantes considerações atinentes ao tema. 

Destaca-se, assim, sua perspectiva da educação como algo paradoxal, pois ao 

passo que consiste em um instrumento capaz de promover o controle social – 

manutenção do status quo -, ela pode também contribuir para a transformação das 

condições sociais.   
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Esse mesmo aspecto ambivalente da educação foi interpretado por Paulo 

Freire como a existência de duas formas de educação: a libertadora, capaz de 

emancipar o educando, sujeito do conhecimento; e a dominadora, que consiste na 

educação bancária, da qual o educando consta como mero objeto da transferência 

de informações. (FREIRE, 1996) 

Diante da ambivalência do potencial e dos objetivos almejados com a 

educação, Piletti defende a educação como instrumento de emancipação que, à 

medida que conscientiza, possibilita a interação engajada com o meio, o que 

deságua sobremaneira na transformação social.  A esse respeito, Piletti (1993, p. 

114) sustenta que:   

 

A escola será tanto mais eficiente quanto mais estiver aberta às condições 
do país e do mundo em que vivemos. O interesse pelos problemas atuais 
que afligem a humanidade não poderá deixar de existir dentro da escola, na 
medida em que esta pretender formar pessoas para atuarem de forma 
construtiva na solução desses problemas.   
   

O autor prossegue, ainda, argumentando sobre os desdobramentos da 

educação voltada para a liberdade, a espontaneidade e a participação. Ressaltando-

se este último aspecto:  

 

Educado para a participação social, o indivíduo não se submeteria 
facilmente às injustiças e desigualdades sociais vigentes na sociedade. Ao 
contrário, teria condições de se envolver de forma atuante na luta pela 
mudança dessas condições. Educado para a participação, o indivíduo 
exigiria participar, opinar a respeito das decisões que influem no destino do 
país e da comunidade, ser respeitado em seus direitos fundamentais, em 
sua liberdade, em seus direitos a condições dignas de vida. Não admitiria 
ser excluído da vida da sociedade, mas seria um importante fator de 
transformação social. À medida que a escola contribuir para diminuir os 
índices de exclusão escolar, estará dando sua contribuição para reduzir o 
número de marginalizados e para construir uma sociedade mais justa, mais 
igualitária. (PILETTI, 1993, p. 117) 
   

 

Nelson Piletti aduz, em toda sua obre, Sociologia da Educação (1993), 

por meio da construção ideológica que se vai apresentando, o potencial 

transformador presente na educação. Defendendo que, enquanto indivíduos que 

possuem direito a uma vida digna, a transformação social através da educação é um 

fato não apenas possível, mas inevitável; custe o tempo que custar.  

Tempos depois, o sociólogo Pedro Demo (2004), também atuante na 

educação, escreve o artigo “Pobreza Política, Direitos Humanos e Educação”, 
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igualmente consultado para trabalhar esta abordagem acerca dos objetivos e 

potenciais da educação, como se verifica a seguir.  

Demo versa sobre o caráter político da pobreza como algo produzido 

através de uma postura politicamente marginalizante do sujeito. Segundo Demo 

(2004, p. 35), “no fenômeno da exclusão social a substância mais característica é 

política, não propriamente ou apenas econômica, já que, mais do que não ter, está 

em jogo não ser.”    

O autor aborda a ignorância como uma produção social que tem por 

finalidade a manutenção da ordem vigente, permitindo fazer, do pobre, massa de 

manobra, de modo que ele não só seja alienado, mas despreze completamente que 

o é. Assim, argumenta Demo (2004, p. 36):  

 

A marginalização começa, na verdade, aí: coíbe-se que o pobre deixe a 
situação de alienado. Para tanto, funcionam vários mecanismos históricos 
conhecidos, entre eles: políticas sociais clientelistas que atrelam benefícios 
ao voto, políticas educacionais insatisfatórias e contraditórias, sobretudo 
descaso com o professorado, funcionamento precário do associativismo em 
geral (sindicatos, partidos, associações, comunidades, etc.), deterioração 
das identidades culturais que favorecem a participação popular, influência 
dos meios de comunicação em termos de oferecer “pão e circo”, e assim por 
diante. Frequentemente, e sobretudo no capitalismo, as políticas sociais 
implicam este efeito de atrelamento do pobre a benefícios eventuais, 
através dos quais este vende sua consciência crítica por um prato de 
lentilhas. Acostuma-se com a ideia de que o Estado existe para resolver 
seus problemas e que os políticos e a elite em geral estariam interessados 
nessas soluções. 
   

 

A partir desta reflexão, o autor trabalha a educação como potencial de 

libertação, autonomia e transformação da realidade social, malgrado sua utilização 

venha se manifestando como um dos mais importantes instrumentos de manutenção 

do status quo. Na perspectiva da efetivação do direito à vida e à dignidade, 

encontra-se indissociável a efetivação do direito à educação. 

É preciso compreender que a emancipação do pensamento, a conquista 

da autonomia e da capacidade de refletir criticamente sobre a realidade e, portanto, 

de elaborar respostas próprias para os problemas sociais enfrentados pela camada 

pobre da população, acarreta a perda dos privilégios da minoria abonada da 

população. 

No entanto, certamente que as camadas abastadas não estão 

interessadas em abdicar de seus privilégios, ainda distribuídos desigualmente, de 
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sorte que, nas palavras de Demo (2004, p. 37):  

 

Na verdade, o sistema não teme um pobre com fome, mas teme um pobre 
que sabe pensar. A satisfação da pobreza material pode ter o efeito de 
impedir que o pobre se ponha a saber pensar, acomodando-se na situação 
de quem depende de propostas alheias. Para o status quo é essencial que 
o pobre não seja despertado para sua autonomia, já que o tem como 
parceiro ignorante.   

 

Adiante, o autor conclui seu raciocínio afirmando que a discrepância 

presente na concentração de renda e privilégios não poderia resultar unicamente de 

imperfeições do mercado, de modo que a verdadeira razão para tanto estaria no 

projeto político de cultivo da ignorância. Avançando no texto, Pedro Demo atribui o 

fracasso da educação ao fato de “a escola se tornar coisa pobre para o pobre” 

(DEMO, 2004, p. 39). 

Contudo, o sociólogo não se detém na desventura presente nestas 

reflexões acerca do modelo predominante de educação. Ao contrário, ele prossegue 

argumentando sobre o real papel da educação, de modo a alcançar sua finalidade 

de formar sujeitos capazes de garantir seus direitos e gozar do desenvolvimento 

humano. Em suas palavras:  

 

O papel substancial da educação, em particular da educação básica, é o 
confronto com a pobreza política, no caso das maiorias excluídas, 
precisamente porque é impossível superar a pobreza sem o pobre. É 
impossível realizar confronto adequado com a pobreza se o pobre não 
conseguir saber criticamente que é pobre, e principalmente que é feito e 
mantido pobre. Podemos, por simplificação, reduzir esta competência à 
capacidade de saber pensar e de aprender a aprender, desde que se 
vincule a isto a mesma capacidade de intervir. A escola deixa de ser coisa 
pobre para o pobre, como é comum na escola pública latino-americana, a 
partir do momento em que se torne capaz de realizar aprendizagem 
adequada, de tessitura fundamentalmente político-crítica, com qualidade 
formal e política, tendo em vista sua cidadania, em primeiro lugar, e sua 
inserção no mercado, em segundo lugar. (DEMO, 2004, p. 43) 
   

 

Trazer ao presente estudo monográfico as reflexões de Pedro Demo 

acerca do potencial transformador da educação, diante da pobreza política, é 

imprescindível quando se vislumbra pensar o direito à educação não apenas como 

um texto frio que logrou espaço na Constituição. Mas como um caminho para a 

realização das metas positivadas nas legislações. De sorte que seja dado, exaurida 

a superação da etapa teórica, o próximo passo, qual seja a construção prática das 

previsões legais sobre a educação. 
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É preciso pensar a educação como uma potente vocação e necessidade 

global, capaz de alavancar a História e revolucionar a vida humana, do ponto de 

vista da utopia de acesso a condições dignas e igualitárias de vivência – e não mais 

de sobrevivência. Assim, “o ‘milagre’ da educação é menos o domínio do 

conhecimento, do que a gestação da capacidade de fazer história própria, individual 

e coletiva, e sobretudo solidária”, como conclui Pedro Demo (2004, p. 50). 

 

2.5 A educação indígena e o direito à educação diferenciada 

 

No que concerne à educação indígena, abordar-se-ão, brevemente, 

algumas das principais considerações acerca da relação entre a educação indígena 

e o direito à educação diferenciada. Assim sendo, analisar-se-á a visão de Lúcia 

Gouvêa Buratto sobre o tema. 

No artigo “A educação escolar indígena na legislação e os indígenas com 

necessidade educacionais especiais”10, a autora reflete sobre a trajetória da 

educação escolar indígena, que atravessou desde experiências educativas como a 

catequização, que buscava impor a cultura europeia e extirpar a identidade dos 

povos indígenas, até experiências de uma educação mais humanizada e capaz de 

respeitar a identidade dos povos originários, que necessariamente implica modos 

próprios de transmissão de conhecimento e cultura e, por conseguinte, de 

aprendizagem.  

A educação escolar avança, nesse contexto, até o momento em que a 

educação diferenciada – que respeita as especificidades dos povos indígenas e 

prevê a adequação do ensino escolar a seus processos próprios de aprendizagem e 

saber – passa a ser uma garantia de direito aos povos originários. A esse respeito, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena ou RCNEI (1998, p. 24) 

aduz que: 

 

Parte do sistema nacional de educação, a escola indígena é um direito que 
deve estar assegurado por uma nova política pública a ser construída, 
atenta e respeitosa frente ao patrimônio linguístico, cultural e intelectual dos 
povos indígenas. Esse esforço de projetar uma nova educação escolar 
indígena só será realmente concretizado com a participação direta dos 

                                                           
10  O artigo foi extraído do portal de educação do estado do Paraná. Sua versão em pdf não 

apresenta o ano ou demais referências para citação. Toda a referenciação se dará com base no 
seguinte link de acesso disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/ 
arquivos/565-4.pdf> Acesso em: 30 de out. de 2017. 
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principais interessados – os povos indígenas, através de suas comunidades 
educativas. Essa participação efetiva, em todos os momentos do processo, 
não deve ser um detalhe técnico ou formal mas, sim, a garantia de sua 
realização. A participação da comunidade no processo pedagógico da 
escola, fundamentalmente na definição dos objetivos, dos conteúdos 
curriculares e no exercício das práticas metodológicas, assume papel 
necessário para a efetividade de uma educação específica e diferenciada. 

  

Em congruência com as disposições presentes no RCNEI, Lúcia Buratto 

avança nas ponderações acerca da análise das leis que versam sobre o tema. A 

autora aborda o prisma legislativo a respeito da educação indígena, buscando 

compreender a evolução das garantias de direitos aos povos tradicionais no 

ordenamento jurídico. E analisa, principalmente, de que modo vem sendo 

assegurado o direito à educação diferenciada, representada por um modelo de 

educação congruente com a realidade e as demandas específicas dos povos 

indígenas. Nesse sentido, argumenta Buratto (p. 11):   

 

Os direitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e nas 
legislações subsequentes enfatizam que a educação escolar indígena 
deverá ter um tratamento diferenciado em relação às outras escolas do 
sistema, determinado pela prática da interculturalidade e bilinguismo, porém 
esses encaminhamentos, além de não estarem bem discutidos e 
compreendidos, estão distantes de se efetivar na prática, vários são os 
entraves burocráticos que adiam o cumprimento da legislação. 
   

 

A autora prossegue apresentando dados da conjuntura internacional, dos 

Direitos Humanos, que vêm fortalecendo a política indigenista em um panorama 

geral, impactando em avanços nos direitos fundamentais assegurados aos povos 

originários, a fim de que possam viver sua identidade com dignidade plena, sem 

investidas para marginalizá-los ou eliminá-los. Buratto (p.11), então, afirma:   

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto n° 
1.904/96, reafirmou o reconhecimento dos direitos educacionais específicos 
dos povos indígenas, assegurando–lhes educação específica e diferenciada 
e respeito ao seu universo sociocultural. Em substituição a políticas 
assimilacionistas e assistencialistas, estabeleceu como meta a ser atingida 
a curto prazo a formulação e a implementação de uma política de promoção 
e proteção aos direitos das populações indígenas.    

 

Os Tratados, Pactos e Convenções internacionais, ademais da 

Declaração Universal de Direitos Humanos, exercem papel fundamental no 

reconhecimento e busca por respeito aos direitos imanentes aos povos originários.  
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A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

especialmente, representa uma grande conquista política para o povo indígena, 

porque dispõe especificamente sobre seus direitos, reconhecidos e salvaguardados 

em conjuntura internacional. No ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção foi 

recepcionada dando origem ao Decreto nº. 5051 de 2004. A existência de um 

parâmetro legal representa grande relevância para o povo indígena brasileiro na luta 

por reconhecimento e respeito a seus direitos como povo originário e, acima de tudo, 

povo brasileiro. 

Considerando, assim, todas as adversidades enfrentadas historicamente 

pelos povos indígenas, perpassando uma trajetória – inevitavelmente – de 

resistência e luta, compreende-se a imprescindibilidade de sua emancipação na lida 

com o “homem branco” e o papel diferenciado da educação nesse contexto. Muito 

além de suas circunstâncias específicas no que tange à aprendizagem, estão os 

objetivos próprios perquiridos através da educação.  

Outrossim, no âmbito da educação indígena, urge concretizar-se o ideal 

de uma educação democrática e emancipadora, além de efetivamente implementar-

se a promessa legal de uma educação comunitária, bilíngue/multilíngue, 

intercultural, específica e diferenciada11. De modo que os educandos possam ser 

formados para atuarem tão bem nas demandas internas à comunidade quanto nas 

externas a ela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  “Chama-se a atenção para as contribuições que a educação escolar específica e diferenciada 

pode dar ao exercício da cidadania indígena.” (BRASIL, 1998b, p.24) 
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3 NOÇÕES SOBRE ETNOEDUCAÇÃO: CONCEITOS, PRINCÍPIOS, 

METODOLOGIAS E PRÁTICAS REUNIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL EM ORIXIMINÁ 

 

Ultrapassadas as considerações acerca da educação na seara do direito, 

insta assentar o que se entende por etnoeducação; seus principais conceitos, 

princípios, metodologias e práticas, a fim de conhecer esta alternativa pedagógica. 

As questões abordadas neste capítulo pretendem servir de bagagem para que se 

possa iniciar a reflexão a que este trabalho se propõe: de que modo a etnoeducação 

dialoga com a educação como um direito fundamental efetivamente garantido.  

 

3.1 O que se pode entender por etnoeducação 

 

Inicialmente, é imprescindível considerar que a concepção de 

etnoeducação elaborada pelos grupos que integram o Programa Educação 

Patrimonial em Oriximiná12, diferente de outras acepções do vocábulo, não está 

atrelada ao conceito de etnia, mas relacionada ao modo de pensar e fazer da 

etnografia. Em outras palavras, não é o fato de a etnoeducação se desenvolver com 

grupos étnicos distintos o que incorpora o termo “etno” à educação, mas o modo 

etnográfico13, experimentado pela antropologia, de fazer pesquisa e intervenção. 

Neste sentido, o segundo volume do caderno de estudos em etnoeducação começa 

a pontuar como a etnografia aparece na proposta:  

 

Como bem nos indica o nome Etnoeducação, este novo fazer procura 
articular a etnografia sobre os saberes locais como elemento deflagrador de 
processos educativos. Para tanto, são escolhidos temas relevantes para 
cada comunidade e, a partir da inspiração da prática etnográfica, realizamos 
pesquisas, entrevistas, fotos, vídeos etc. sobre saberes e fazeres 
tradicionais. Estes temas estão expostos em nossos projetos e têm 
motivado, em múltiplos sentidos, a construir processos de formação 

                                                           
12  Informações sobre o Programa Educação Patrimonial em Oriximiná encontram-se disponíveis em: 

<www.patrimoniocultural.uff.br> 
13  “O que muda com a institucionalização da antropologia como ciência social nos séculos XIX/XX é 

que as descrições sobre as experiências humanas e culturais, de povos e gentes diferentes, 
passam a considerar a pessoa do antropólogo. Se até esse momento a figura do etnógrafo era 
distinta da do antropólogo, no início do século XX elas se fundem em uma única personagem. O 
resultado foi o surgimento do antropólogo social ou cultural como o conhecemos hoje. Um 
profissional com formação acadêmica e que tem no trabalho de campo um método de pesquisa, a 
‘etnografia’, sendo a legitimidade desta conquistada por meio da observação-participante. Desde 
então, etnografia tornou-se sinônimo de trabalho de campo, embora estas sejam atividades 
distintas.” (ROCHA, 2006, p. 99) 
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permanente para dar respostas acadêmicas às realidades marcadas pela 
diversidade cultural. (MOREIRA e MACIEL, 2017, p. 5)14 

 

Avançando nesta reflexão, é possível perceber que, ademais de uma 

metodologia de pesquisa, a etnografia desempenha, na etnoeducação, um papel 

fundamental, uma vez que esta estratégia pedagógica implica, necessariamente, a 

entrega; a observação ativa e a participação atenta. Dessa forma, a etnografia 

constitui sobre a etnoeducação um pilar, um princípio norteador, conforme infere-se 

do excerto infraescrito: 

 

Tomamos como eixo de inspiração o método etnográfico, que lança o 
etnógrafo na aventura do campo, participando e habitando os territórios da 
pesquisa (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 131). Propomos, assim, a formação 
de etnoeducadores (professores/ pesquisadores/ extensionistas) que 
também vão desenvolver a aventura de ensinar-aprender habitando seus 
territórios existenciais. O etnoeducador se insere de modo crítico no 
processo de ensinar-aprender. O programa busca aliar ensino-pesquisa-
extensão numa prática comum, sem homogeneizar, aliando estas três 
dimensões num mesmo processo de aprender e ensinar. (RUSSI; 
ALVAREZ, 2016, p. 117)  

 

A partir dessas assertivas, pode-se começar a esboçar o conceito de 

etnoeducação. É preciso, contudo, entender que tal conceituação não se pode dar 

de forma rígida ou demasiado resoluta, pela própria natureza de constante 

(re)criação inerente a seus processos. Não obstante, o que se faz é elencar os 

elementos que, sendo mais relevantes, permitem delinear mais nitidamente os 

contornos do que a experiência do programa da UFF em Oriximiná conjuntamente 

entendeu e elaborou como etnoeducação.    

Esse conceito pode iniciar, portanto, pelo elemento da etnografia, que 

implica a primazia pela inserção observacional-participativa na pesquisa intervenção 

e no processo educativo. E, ainda, a entrega às experiências locais, a valorização do 

                                                           
14  Ressalta-se que essa é uma produção coletiva, então, apesar das professoras organizadoras o 

assinarem, é importante registrar o nome daqueles que, a muitas mãos, o construíram ao cabo de 
muito trabalho conjunto. Na equipe docente, assinam: Adriana Russi Tavares de Mello, Daniel 
Arruda Nascimento, Edilberto José de Macedo Fonseca, Emílio Nolasco de Carvalho, Hildeberto 
Martins, Johnny Menezes Alvarez, Mariana Paladino, Mônica Maria Raphael da Roza, Rejane de 
Mattos Moreira, Sonia de Almeida Pimenta e Sonia Maria Lopes Maciel. Na equipe discente, 
assinam: Ainoa Nuñez Caetano, Ana Flavia Souza Carvalho, Bruna de Brito Elia, Camila Martins 
da Costa Ribeiro, Carolina Barboza Catalani, Daniel Henrique Brunasso, Estela Cardoso Pereira, 
Estevão de Figueiredo Ribeiro, Jessica Maria Fonseca Calegário, Joshua Badu Sales, Lucas 
Cravo de Oliveira, Lucas de Mello Carpes, Maria Damaris Cavazza Vianna, Marina Ferreira de 
Souza Rodrigues, Matheus Henrique B. M. Cruz, Murilo Silva Lanes, Pedro Henrique de Macedo, 
Pilar Saldanha de Miguel, Raisa de Barros França Motta, Renata Cabral Pereira dos Santos e 
Yohane Cardoso da Costa. 
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território em questão e a percepção desse trabalho como construção conjunta, em 

que aparecem muitas vozes, não se ocultando a presença do etnógrafo15.  

Outro elemento importante consiste no processo de ensino aprendizagem 

que, segundo o perspectivismo da etnoeducação, aparece como oriundo de duas 

práticas indissociáveis, à medida que interdependentes: aprende-se ao ensinar, 

ensina-se ao aprender.  

De igual maneira, as relações entre saber e fazer, bem como entre teoria 

e prática percebem-se complementares e associadas, fugindo à frequente 

dicotomização das mesmas. Nesse sentido, o programa de etnoeducação realiza 

trabalhos apoiados “nos modos e fazeres coletivos e heterogêneos, em que teoria e 

prática, saber e fazer não se separam, mas se conjugam numa co-emergência 

comum e plural” (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 120).  

A educação é, assim, concebida como um processo de construção 

coletiva e horizontal, em que tanto professor quanto estudante, e tanto pesquisador 

quanto informante, são personagens com protagonismo16 na gestação do 

conhecimento. Isto porque esses agentes compreendem que “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.” (FREIRE, 1996, p. 12) Assim sendo, velhos paradigmas da ação 

educadora vão cedendo vez a novos, da forma que segue: 

 

Pensamos os processos de ensino aprendizagem de modo circular e 
inventivo. Conhecer não é representar uma realidade prévia, mas apontar 
para uma construção tanto do sujeito cognoscente quanto do objeto 
conhecido. Há uma abertura inventiva e criadora nos processos de 
construção do conhecimento. Deste modo, aprender e ensinar não podem 
ser compreendidos como sistematização e transmissão de conteúdos 
didáticos, mas como um processo de construção do conhecimento. 
(VARELA, 1994) [...] Ensinar/pesquisar para a Etnoeducação é mergulhar 
no plano da experiência e não abarcá-la por fora como estrangeiros 
colonizadores. Mergulhando na experiência, agenciamos diferentes sujeitos 

                                                           
15  “[...] A maneira como estes sistemas são descritos revelam, por sua vez, o modo como este 

pensamento foi organizado textual e narrativamente. A escrita etnográfica, portanto, ao expor a 
cultura do “outro”, informa-nos também sobre a estrutura e a organização narrativa do texto, 
revelando assim parte da cultura do próprio antropólogo. Em última instância, quem fala é o 
antropólogo, embora sua fala não seja a única.” (ROCHA, 2006, p. 106) 

16  Importante salientar que a concepção sobre a relação de protagonismo defensada pelo programa 
de etnoeducação é distinta da noção usual de protagonismo. Assim, este perspectivismo concebe 
que: “Assumir o protagonismo não é ser protagonista, como o sujeito que sabe e controla a 
experiência, mas se colocar como sujeito com a experiência, nela e por ela. O protagonismo é 
uma força que indica o coletivo das ações e das decisões. A formação continuada de 
etnoeducadores busca criar condições para o exercício de sujeitos autônomos, protagonistas e 
corresponsáveis pelas mudanças nos modos de ensinar e aprender.” (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 
121) 



36 
 

e objetos, teorias e práticas, num mesmo plano de produção contínuo. 
(RUSSI e ALVAREZ, 2016, p. 119) 

 

Além disso, a etnoeducação propõe, a fim de favorecer a construção do 

conhecimento de forma plena e integrada17, uma relação de superação dos 

fracionamentos disciplinares, promovendo experiências de cunho inter, multi e 

transdisciplinar (RUSSI; ALVAREZ, 2016) nos processos de ensino aprendizagem. 

Isso ocorre com a finalidade de privilegiar a comunicação entre as distintas áreas do 

saber, o que se verifica na abstração como na materialidade dos processos 

cognitivos. Assim, pontua-se que 

 

[...] a Etnoeduação se situa na interface de várias áreas do conhecimento: a 
Antropologia (com ênfase na etnografia), a Psicologia (no que diz respeito 
aos processos psicológicos e suas variações culturais), a Educação 
(especialmente nos modos de aprender e ensinar), a Comunicação (no que 
tange os modos de construções narrativas dos grupos envolvidos) e ao 
Patrimônio Cultural (aquele voltado, sobretudo, aos chamados saberes e 
práticas locais). Este caráter da etnoeducação busca a 
transdisciplinaridade, rompendo não somente o isolamento da escola com a 
comunidade, como também as fronteiras internas à escola e suas 
disciplinas fechadas. Esse exercício transversal se evidencia na forma como 
concebemos o processo ensino/aprendizagem. (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 
118) 

 

Na conjuntura das escolas que integram o programa, essa proposta 

funciona pautada na realização de projetos de pesquisa intervenção, cujos temas 

são característicos por relevante repercussão coletiva, sendo, portanto, eleitos 

coletivamente. O desenvolvimento desses projetos percorrerá o caminho da 

etnografia e, concomitantemente, eles poderão servir como base para os estudos e 

trabalhos das múltiplas disciplinas curriculares. Frisa-se que estes apontamentos 

serão exemplificados no 3º. capítulo, que consiste em um relato de campo. Contudo, 

cabe aqui um esclarecimento sobre a pesquisa intervenção, bem como sobre a 

noção do intervir18 no campo da etnoeducação, ao que se assenta: 

                                                           
17  O grupo abarca a discussão sobre o conhecimento como rizoma, relativa à reflexão sobre o 

pensamento integrado, isto é, indivisível pelas fronteiras da disciplinarização dos conteúdos 
didáticos. A ideia é que “qualquer ponto de um rizoma pode ser/estar conectado a qualquer outro. 
Uma das principais características do rizoma é, justamente, a ausência de um centro pré-
determinado. Assim, os temas apresentados mostram-se apenas como uma possibilidade de dar 
início ao trabalho do eixo temático correspondente. Os campos de saberes não possuem uma 
hierarquia, uma centralização curricular. Apresentam-se como redes de conhecimentos. A 
cartografia (o rizoma pode ser cartografado) mostra que o rizoma possui entradas múltiplas, ou 
seja, ele pode ser acessado a partir de inúmeros pontos, podendo daí, remeter a quaisquer outros 
em seu território.” (BRITO; DANDOLINI, 2005, p. 6) 

18  “[...] importante fortalecer a ideia de que a intervenção praticada pela Etnoeducação é uma ação 
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Na pesquisa intervenção partimos da construção de um problema forjado 
por meio da análise coletiva de situações reais e concretas, que, no nosso 
caso em especial, envolvem relações entre educação, cultura, tradição, 
memória e alteridade com os saberes culturais em diferentes contextos 
institucionais, em diferentes contextos de vida.  Relações que visam formar 
um patrimônio comum, um conjunto de valores e práticas locais e singulares 
que avaliamos ser importante fazer visibilizar, valorizar e perseverar. 
(MOREIRA; MACIEL, 2017, p. 8) 

 

Seguindo adiante, a educação passa a ser pensada como uma ação-

reflexão eminentemente subjetiva e coletiva, porque consta da curiosidade de cada 

sujeito do aprendizado como motriz dos processos individuais e comuns de 

construção do conhecimento (FREIRE, 1996). E, ao mesmo tempo, incorpora ao 

ensino aprendizagem as demandas respectivas ao meio em que se encontra o 

aprendiz e sua comunidade.  

Com base nesse raciocínio, educadores e educadoras integrantes do 

programa, em uma reunião ocorrida em abril de 2015, em terras oriximinaenses, 

elaboraram o mais próximo de um conceito de etnoeducação. Salienta-se, no 

entanto, que não se trata de um contorno definitivo, mas de um esboço resultante 

dos estudos e trabalhos construídos até aquele momento19. Nesses termos, os 

coordenadores do programa, Adriana Russi e Johnny Alvarez (2016, p. 117) 

reproduziram assim os contornos delineados coletivamente acerca da 

etnoeducação: 

 

Processo metodológico multidisciplinar no campo da Educação Patrimonial 
que visa a valorização dos saberes e das tradições (patrimônio material e 
imaterial) e o respeito pelo outro. Reconhece o pertencimento dos sujeitos 
em seus grupos sociais e lugares e inclui estratégias de pesquisas 
educacionais que promovam a memória coletiva. Ação educativa dinâmica, 
participativa e ética que ocorre em ambientes escolares e fora dele. Essa 
abordagem se constrói na partilha e na convivência. Essa ação lida com o 
passado no presente e se preocupa com a construção do futuro. 

 

Infere-se, à vista disso, que a etnoeducação como alternativa pedagógica 

não está concentrada apenas no saber-fazer da pesquisa intervenção instauradora 

                                                                                                                                                                                     
local, “o que e como a gente faz e vai fazer aqui”, circunscreve um território a ser percorrido 
enquanto pesquisa e método de ensino-aprendizagem, é uma ação sobre um caso, um caso 
territorial.” (MOREIRA; MACIEL, 2017, p.13) 

19  em conversa com integrantes do grupo, entre os quais a coordenadora Adriana Russi, ficou 
evidente que o grupo permanece em desenvolvimento e criação do que seja a Etnoeducação, de 
sorte que é possível que se elabore, em algum momento, um conceito mais bem delineado para 
designá-la, mas isso ainda não ocorreu. 
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do processo educativo regular. Muito além disso, trata-se de uma perspectiva que 

preza pela educação plena, buscando integrar conhecimentos escolares, patrimônio 

cultural, saberes e valores populares, ademais de favorecer uma interação 

reciprocamente construtiva entre escola, família e comunidade20. Contribuindo, 

ainda, para a conjuntura moral do indivíduo em construção. A educação se amplifica, 

assim, para uma formação do ser, conforme a ótica freireana (FREIRE, 1996, p. 16): 

 

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto 
mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e 
homens, é uma transgressão. É por isso que transformar a experiência 
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. 
Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode 
dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente 
formar.  

 

A percepção da educação como processo que, necessariamente, abarca 

a formação moral do educando, sobrepujando a educação instrucionista e 

apequenada, implica a concepção da educação como formação integral do ser. 

Nesse contexto, o processo educativo observa e absorve a complexidade de 

objetivos atribuídos à educação, inclusive sob o prisma do direito.     

 

3.2 Dispositivos, princípios e práticas da etnoeducação 

 

Além de constituir-se estratégia pedagógica, a etnoeducação é também 

processo metodológico, que se verifica mediante a aplicação de alguns dispositivos 

e a observação dos princípios que a orientam. Nesse sentido, um dispositivo pode 

ser concebido “[...] como a construção de operadores conceituais e/ou situações de 

encontro.” Sendo possível, ainda, afirmar que ele “[...] só funciona se surtir efeito na 

produção do comum, caso contrário, é apenas um disparador.”  (MOREIRA; 

MACIEL, 2017, p. 15) 

Sinteticamente, os dispositivos são recursos utilizados para realizar 

processos de etnoeducação, tendo repercussões necessariamente coletivas. A 

                                                           
20  “O aspecto circular dos espaços escolares e as comunidades é vivenciado e pensado como uma 

importante contribuição da extensão à pesquisa e ao ensino.  É esse o sentido da Etnoeduação, 
ou seja, a mudança de direção na construção do conhecimento. Ao invés de executar na 
comunidade, conceitos e conhecimentos pré-concebidos, exercitamos modos coletivos de ensinar 
e aprender em ambientes variados e com sujeitos heterogêneos.” (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 
118) 
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estratégia que não consiste em um mecanismo para produzir determinado resultado 

comum em etnoeducação não será pensada como dispositivo, mas como 

disparador. Isto porque seu resultado tenderá a deflagrações relativas ao processo, 

mas não produzirá o processo em si.   

A atenção aos princípios também oportuniza identificar os caminhos 

possíveis no terreno da Etnoeducação, razão porque se destaca o parágrafo abaixo: 

 

Em uma oficina de princípios que realizamos com o grupo de Etnoeducação 
na UFF, construímos um dispositivo para buscar o encontro transversal de 
valores que enunciamos aqui. Queríamos enunciar e produzir sentidos 
sobre nossas práticas e ideias de Etnoeducação. Desse encontro 
construímos alguns princípios da Etnoeducação que queremos agora 
compartilhar com o grupo da pós-graduação. Os sentidos desses princípios 
não estão totalmente construídos nem fechados e acreditamos que 
podemos seguir juntos em sua construção, a partir de encontros em 
Oriximiná. São eles: circularidade, permeabilidade, brincar, amizade, perder 
tempo (vadiagem), espontaneidade e naturalidade, espiritualidade, 
encontro, verdade, coerência, experimentar junto, entrega, conexão 
profunda com a natureza, interdependência, escuta, percepção, vivência, 
abertura, desaceleração, encontro transversal de valores, transvaloração, 
comunhão, engajamento, convivência, conexão com o outro, presença, 
sensibilidade, liberdade, compromisso, trabalho e emoção, alegria, 
corporeidade, disposição para aprender, expressividade, memória e 
duração, coletividade, capacidade de pensar a educação, saberes locais, 
inclusão, transcender a academia, estudar, alteridade. (MOREIRA; MACIEL, 
2017, p. 11) 

 

Nessa sequência, para apreenderem-se os sentidos encarnados nos 

princípios supracitados é necessário assumir que cada termo carrega uma 

significância, quer na postura da ação e da sensibilidade, quer no valor que enuncia. 

A vadiagem, por exemplo, é um princípio que propõe o uso livre e catártico do 

tempo, permitindo que os sujeitos deem atenção à relevância das coisas 

desimportantes que surgem entre uma importância e a outra. Esse princípio foi 

inscrito na etnoeducação especialmente a partir da capoeira, que atravessa as 

ações e reflexões do programa por ocasião das comunidades quilombolas que 

integram o grupo.     

Consoante esse exercício de ponderação sobre o substrato das palavras, 

é possível identificar os princípios norteadores nelas contidos, os quais deverão ser 

utilizados para deflagrar a etnoeducação como processo metodológico. Dessa 

forma, toda prática etnoeducadora demanda atenção e respeito aos dispositivos e 

princípios elaborados pelos grupos constitutivos do programa, sob risco de se 

executar outra coisa que não a etnoeducação. Ainda maiores, acrescenta-se, 
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deverão ser o respeito e a atenção dispensados aos indivíduos incursos nesses 

processos, assim: 

 

A experiência da etnoeducação, que temos construído com educadores e 
estudantes em Oriximiná, se inscreve exatamente aí: promover e fomentar 
formas educativas atentas às experiências protagonistas dos sujeitos que 
participam deste processo. Nossa principal preocupação reside na 
concepção de que o patrimônio cultural dessas comunidades constitui 
modos muito singulares de pensar a vida, a escola e o território. (RUSSI; 
ALVAREZ, 2016, p. 111) 

 

É indispensável tomar como ponto de partida para qualquer projeto – ou 

mesmo, mais trivialmente, para qualquer reflexão –, em etnoeducação, o fato de que 

todo patrimônio cultural, modo de pensar a vida, a escola e o território implicados na 

pesquisa intervenção e no ensino aprendizagem serão, necessariamente, 

respeitados em suas particularidades. E ressalta-se que as experiências 

desdobradas junto aos povos tradicionais devem ser consideradas mais 

cuidadosamente, visto que suas particularidades podem ser ainda mais abissais. 

(SANTOS, 2007)  

 

3.3 Etnoeducação e pedagogia freireana 

 

No que tange à etnoeducação como alternativa pedagógica, convém a 

reflexão acerca de sua relação com a pedagogia freireana. Nesse sentido, buscar-

se-á ressaltar algumas proximidades entre uma e outra. Não existe, no entanto, 

pretensão alguma de tecer grandes considerações a esse respeito, uma vez que as 

obras de Paulo Freire são muitas, logo uma monografia sobre direito à educação 

não abarca uma análise dessa densidade. 

Inicialmente, importante mencionar que a etnoeducação tem em Freire 

uma de suas fontes metodológicas na construção de seu saber fazer pedagógico. 

Além dele, inspira-se também em autores como José Pacheco e na Escola da 

Ponte21, e Fernando Hernández e Montserrat (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998), 

autores da obra A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho, que contribui 

como fundamento à perspectiva da pesquisa intervenção como principal 

metodologia do processo educativo. 

                                                           
21  Maiores informações sobre o autor José Pacheco e a experiência da Escola da Ponte podem ser 

consultadas no site: <http://www.escoladaponte.pt/novo/> 
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Avançando, pois, nas ponderações às quais se propõe este item, o 

primeiro ponto de proximidade entre as duas estratégias pedagógicas em debate 

consiste no aspecto alternativo característico de ambas. O que elas trazem em 

comum, neste viés, é o fato de se erguerem como respostas epistemológicas ao 

modelo educacional vigente, que ainda não logrou concretizar os avanços na 

educação já previstos nas legislações do Brasil e do mundo.  

  No que tange à previsão constitucional acerca da educação, pode-se 

referir à formação pedagógica enunciada pelo Estado Democrático de Direito22 como 

eminentemente correspondente a uma educação progressista e democrática23 

(FREIRE, 1996). A etnoeducação, por sua vez, corrobora essa perspectiva, por meio 

de cada aspecto alternativo e emancipador de sua proposta pedagógica. 

Nessa lógica, consistem verdadeiros elos entre a etnoeducação e a 

pedagogia freireana a preconização da experiência, da curiosidade, da criatividade, 

da criticidade, do ensino aprendizagem como processo interconexo, da circularidade 

e reciprocidade entre professor e estudante, da formação integral do ser, da ética e 

do exemplo, da inter, multi e transdisciplinaridade dos conteúdos e processos 

cognitivos e da valorização do território (meio) e cultura implicados.   

Cada um dos conceitos e valores mencionados, consoante a abordagem 

esboçada sobre a etnoeducação, nos itens anteriores deste capítulo, igualmente, no 

tocante à vasta obra freireana, corresponde a um princípio fundamentador destas 

correntes pedagógicas, que, portanto, denotam-se coadunadas com o objetivo de 

viabilizar, através da educação, a construção da justiça e da igualdade social. Sobre 

esse apontamento: 

 

É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil, mas é possível, que 
vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto 
com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de 
crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão 
de obra técnica. O êxito de educadores [...] está centralmente nesta certeza 
que jamais os deixa de que é possível mudar, de que é preciso mudar, de 
que preservar situações concretas de miséria é uma imoralidade. É assim 

                                                           
22  “O Estado de Direito era concebido apenas como um modelo de limitação do poder pelo direito, e 

não pressupunha a criação das leis por um procedimento democrático, o que só veio a acontecer 
posteriormente, momento a partir do qual o Estado passa a ser caracterizado como Estado 
Democrático de Direito.” (IZAIAS, 2010, p. 16) 

23  A compreensão de que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 salvaguarda um 
modelo de educação progressista não corresponde à interpretação literal do texto constitucional. 
Diversamente, diz respeito aos resultados que se tornam possíveis de conquistar a partir das 
garantias constitucionais democráticas acerca da educação, como, por exemplo, os dispositivos 
que asseguram a isonomia no acesso à escola. 
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que este saber que a História vem comprovando se erige em princípio de 
ação e abre caminho à constituição, na prática, de outros saberes 
indispensáveis. (FREIRE, 1996, p. 31) 

 

Por fim, dada a perspectiva que as caracteriza, ambas as metodologias 

constituem uma alternativa contra o status quo. Isto porque o apanhado dos 

elementos apresentados acima instrumentaliza essas propostas pedagógicas para 

que, através da potencialização do processo educativo, alcancem os objetivos 

perquiridos com a formação educacional, não apenas versados por Freire há mais 

de duas décadas, mas salvaguardados na Carta Magna desde 1988.  
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4 RELATO DE CAMPO: EXPERIÊNCIAS EM ETNOEDUCAÇÃO 

 

O presente capítulo deverá ser construído como um relato de campo que 

narra experiências em etnoeducação, sobretudo em Oriximiná-PA, oportunizadas 

pelo programa de extensão da UFF em educação patrimonial. Então, entendendo a 

importância da etnografia no âmbito da etnoeducação e das vivências de campo 

exploradas consoante a influência da antropologia, ressalta-se que as narrativas 

tecidas a partir daqui terão cunho etnográfico. A voz da bacharelanda e 

pesquisadora de campo aparecerá diretamente e em primeira pessoa: a minha voz. 

Esta etapa pode e deve ser entendida como uma culminância das abordagens 

desenhadas até aqui.  

 

4.1 O Programa Educação Patrimonial em Oriximiná 

 

Para ilustrar o ambiente em que se desenrola a narrativa, é interessante 

situar o programa, ademais de traçar um apanhado geral de sua trajetória; do 

surgimento até o momento atual. Sendo assim, cuida-se de localizar o Programa 

Educação Patrimonial em Oriximiná/PA como uma ação extensionista que se 

desenvolve, desde 2008, na Universidade Federal Fluminense (UFF). As atividades 

do programa têm desdobramentos em 3 campi desta universidade: UFF Rio das 

Ostras (PURO), onde se iniciou a proposta; UFF Niterói – especialmente no campus 

Gragoatá –, onde o projeto arvorou e floresceu com mais abrangência; e UFF Macaé 

(ICM), onde o desdobramento foi mais singelo, mas constitui uma grande 

oportunidade acadêmica e vivência para aqueles que o puderam integrar.  

A principal atuação, contudo, desdobra-se em Oriximiná, município 

paraense sito ao oeste do estado. Ali, desde 1973, funciona a Unidade Avançada 

José Veríssimo (UAJV)24, implementada e mantida há décadas pela UFF, a fim de 

fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão numa parceria da universidade com a 

região. A UAJV vem sendo de grande importância para viabilizar a presença de 

professores e estudantes do programa, que moram no estado fluminense, em 
                                                           
24  “A universidade pública brasileira se sustenta na articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Em 1972 a UFF constituiu, fora de sua sede em Niterói (RJ), a UAJV que funciona, desde 1973, 
no município de Oriximiná, oeste do estado do Pará, em plena região amazônica. Desde sua 
implementação, a UAJV abriga inúmeros projetos de pesquisa e extensão realizados nas mais 
diversas áreas do conhecimento por professores, pesquisadores e alunos da UFF e de outras 
instituições.” (MOREIRA; MACIEL, 2017, p. 6) 



44 
 

Oriximiná. Igualmente, representam importância fundamental as instituições25 

parceiras que acompanharam ou desenvolveram junto este projeto, cujo princípio 

deu-se do seguinte modo: 

 

Em 2008, o Programa de Extensão Educação Patrimonial em Oriximiná, 
vinculado ao Curso de Produção Cultural do PURO, foi concebido para 
desenvolver ações na área da preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
Voltamo-nos, sobretudo, a projetos de formação continuada de educadores 
da rede pública municipal. Desde então, temos nos aproximado cada vez 
mais das múltiplas e distintas culturas que compõem a realidade 
sociocultural oriximinaense. Colocamo-nos como aprendizes/pesquisadores, 
inspirados nas experiências etnográficas das comunidades ribeirinhas, 
quilombolas, diferentes povos indígenas, moradores da zona rural de terra 
firme ou de moradores da zona urbana. (RUSSI; ALVAREZ; MACIEL, 2012, 
p. 5) 

 

A primeira etapa do programa iniciou, portanto, com a realização de um 

inventário. Posteriormente, a continuidade dessa relação oportunizou o 

desenvolvimento evolutivo de projetos envolvendo o patrimônio cultural local e, por 

conseguinte, a formação de professores em educação patrimonial. Foi assim que, no 

ano de 2012, iniciou-se “a experiência em etnoeducação como uma das ações do 

programa [...] voltado à formação continuada de educadores da rede pública 

municipal de Oriximiná, na área da cultura, do patrimônio e da educação [...].” 

(RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 107) Nesse período, afloraram especificamente as 

atividades em etnoeducação, sendo desenvolvidas como projetos piloto.  

A partir de então, o programa fomentou a realização de projetos em 

etnoeducação em diversas escolas oriximinaenses, além de promover cursos de 

formação de professores para atuarem como etnoeducadores. O desenrolar do 

programa contribuiu significativamente com o meio universitário da federal 

fluminense, em razão das pesquisas, atividades extensionistas e produções 

acadêmicas realizadas pelos diversos grupos que o integraram ao longo de atuais 

dez anos de jornada. No decurso do tempo, o desenvolvimento progressivo do 

programa de etnoeducação, e da iniciativa de estudos e trabalhos dessa alternativa 

pedagógica, permitiu a evolução de seus objetivos.  

                                                           
25  “[...] o Departamento de Artes e Estudos Culturais (RAE: Rio das Ostras) propõe este Curso de 

Especialização em Etnoeducação, em conjunto com os Departamentos: Fundamentos 
Pedagógicos – (SFPFE: Niterói); Departamento de Direito de Macaé (MDI: Macaé); Departamento 
de Psicologia (RPS: Rio das Ostras) e, Departamento de Psicologia (GSI: Niterói), visto que estes 
agregam docentes do Programa Educação Patrimonial em Oriximiná, além de professores 
externos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e (UFRRJ) e Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).” (MOREIRA; MACIEL, 2016, p. 5) 
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Surgiu, assim, a demanda por uma formação especializada e continuada 

em etnoeducação. De um lado, a meta do projeto de promover ações 

emancipadoras em etnoeducação, observando sempre a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos locais em relação aos processos. De outro, a vontade 

coletiva de aprofundar o conhecimento que vinha sendo construído coletivamente, 

desde 2008, acerca da etnoeducação e seus desdobramentos.  

Exercitando, pois, o princípio da escuta atenta, a coordenação do 

programa, no ano de 2015, junto ao grupo que o compunha, começou a planejar e 

encontrar meios para implementar, em Oriximiná, a Pós-Graduação Lato Sensu em 

Etnoeducação. Muitos foram os impasses intercorrentes durante a investida. Ainda 

assim, em 2016, após muito trabalho de toda a equipe e o dispêndio de muita 

energia do grupo26 na busca por parcerias, no Rio de Janeiro e no Pará, efetivou-se 

a viabilidade material de realizar essa especialização, que teve início no primeiro 

trimestre do mesmo ano. 

Após oito anos de decurso do programa, dos quais quatro já constavam 

efetivamente dos desdobramentos de projetos e cursos de formação de 

etnoeducadores e entendendo-se ser o momento para dar mais um passo 

importante nessa trajetória, criaram-se as condições para tanto. Assim, atendendo 

aos anseios de então, gestou-se a pós-graduação em etnoeducação, cujo curso tem 

por objetivo 

 

[...] promover a formação continuada em Etnoeducação do Professor do 
Ensino Fundamental do município de Oriximiná – PA, por meio de 
disciplinas articuladas para a promoção de temas relacionados à realidade 
local, adotando a reflexão e a investigação como método e fim, de modo a 
contribuir com sua autonomia para a prática pedagógica, aportando 
elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação escolar básica 
com qualidade social e pertinência cultural. Pretende-se, assim, ampliar a 
reflexão de conceitos e práticas fundamentais ao etnodesenvolvimento, o 
que significa enfrentar, coletivamente, os desafios do cotidiano das escolas 
públicas. (MOREIRA; MACIEL, 2016, p. 7) 

 

Além da contribuição com o município de Oriximiná no âmbito da 

educação e da cultura, em que se atuou auxiliando na formação complementar dos 

professores como etnoeducadores, o programa oportunizou a inúmeros(as) 
                                                           
26  Incluem-se aqui, com o devido destaque, os professores e agentes de cultura da rede municipal 

oriximinaense, que buscaram ativa e continuamente a consolidação de parceria com a Prefeitura 
do município, a fim de viabilizar a realização da Pós e, com isso, a especialização em 
etnoeducação que desejavam. Tanto a UAJV quanto a Prefeitura de Oriximiná e a SEMED se 
dispuseram a dar algum suporte para a viabilização da implementação da Pós. 



46 
 

acadêmicos(as) da UFF a vivência em etnoeducação. Sua inserção na pesquisa 

intervenção, em geral, desdobra-se em duas etapas. 

A primeira consiste na participação em grupos de estudos que se 

debruçam sobre a ação-reflexão em etnoeducação. Essa etapa se passa, 

principalmente, no estado do Rio de Janeiro, com reuniões intercaladas nos campi 

de Rio das Ostras e Niterói. Mas ocorre também em Oriximiná, por meio de 

encontros esporádicos dos professores da rede para estudarem e refletirem juntos 

sobre as práticas etnoeducadoras desenvolvidas na região.  

Nesse contexto, os estudos e debates em etnoeducação, sobretudo os do 

grupo acadêmico da UFF, atuam como instrumentação e ambientação quanto ao 

tema, mas também como preparação para o trabalho de campo, a segunda etapa 

dos trabalhos do grupo, mormente desdobrada no Pará. Sob o prisma antropológico, 

o “trabalho de campo” em etnoeducação consiste na imersão na experiência em 

Oriximiná, junto aos educadores, estudantes, comunitários, territórios etc., a fim de 

acompanhar projetos, trocar experiências e vivenciar o todo possível. Não se 

descarta, entretanto, que a etapa do grupo de estudos faça parte igualmente do 

trabalho de campo, uma vez que as relações, as projeções, as imersões, as 

vivências da etnoeducação se iniciam no decurso mesmo dos estudos, muito antes 

– e independentemente, em alguns casos – da ida a campo. 

 

4.2 Introdução ao campo 

 

Certo dia, ao final de uma aula, conversava com o professor Daniel 

Nascimento, ora orientador desta monografia, e mencionei que havia morado em 

Manaus/AM por seis anos, trazendo à prosa o projeto de etnoeducação em 

Oriximiná. Meses depois, recebi dele o convite para conhecer o programa e 

participar de sua seleção de bolsistas de pesquisa e extensão. Decorrido todo o 

processo, comecei a compor o grupo em 2015. 

A minha aproximação da etnoeducação começou com as reuniões dos 

grupos de estudo em Niterói e Rio das Ostras. Eu acabara de regressar à faculdade, 

após dois anos de trancamento de matrícula decorrentes da minha frustração com o 

direito. Deparar-me com a temática da etnoeducação e todos os outros temas e 

debates que a atravessavam foi um processo de revitalização da academia e das 

perspectivas associadas, até então, às possibilidades oportunizadas pelo curso. 
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Os grupos de estudo, consoante a metodologia de transversalidade e 

multidisciplinaridade da etnoeducação, percorriam diferentes autores, assuntos e 

áreas do saber, além de permitirem a aproximação – pela consulta aos cadernos27, 

artigos e debates sobre trabalhos de campo anteriores – do território, das 

cotidianidades e da diversidade cultural oriximinaenses.  

Foi assim, por exemplo, que descobri sobre as implicações da diferença 

de gênero nas atividades das aldeias indígenas. Na ocasião, estávamos estudando 

um texto sobre povos tradicionais; mais especificamente, a respeito do povo 

Katxuyana da aldeia Santidade, localizada às margens do rio Cachorro, um afluente 

da bacia do Trombetas. Duas das professoras que facilitavam o estudo e que já 

dispunham de mais experiências com comunidades indígenas, inclusive com essa 

em específico, passaram a fazer alguns apontamentos que situassem o restante do 

grupo, ainda não familiarizado com a questão. 

Ao narrarem alguns fatos acerca da vida na aldeia, contaram sobre a 

divisão de tarefas entre homens e mulheres, sendo corriqueiro, na vida em 

comunidade de certos povos indígenas, que determinadas funções sejam 

exclusivamente femininas, enquanto outras serão exclusivamente masculinas. Isto 

porque, culturalmente, moças e rapazes cumprem papeis distintos, não devendo 

compartilhar comumente os mesmos espaços ou atividades. Duas exceções a esse 

entendimento são os rituais ou encontros comunitários (festividades, cultos 

religiosos etc.) e os casais (casados), que poderão realizar atividades juntos. 

É importante ressaltar que cada etnia e cada povo tem suas 

características e particularidades. Elementos da cultura quilombola podem não ter 

nada que ver com os da cultura indígena, por exemplo. E, em se tratando de povos 

indígenas, considerando a multiplicidade de etnias que os abrangem, determinados 

aspectos de uma podem ser completamente distintos da outra – como se verifica 

entre os Katxuyana e os Wai Wai, por exemplo.  

Entender essa conjuntura é bastante fundamental para se aproximar de 

outra cultura e para compreender o desenvolvimento de projetos de etnoeducação 

em comunidades e escolas específicas. Mais ainda, para dispor-se ao trabalho de 

campo, que pressupõe uma inserção respeitosa, consciente, atenta, aberta, 

interessada e contextualizada no território e na vida das comunidades que integram 

                                                           
27  Os 4 volumes dos Cadernos de Cultura e Educação para o Patrimônio produzidos coletivamente 

pelos integrantes do programa. 
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o programa. 

Com alguns meses participando dos grupos de estudo, ficou ainda mais 

nítida a minha afinidade e motivação para trabalhar com os projetos28 que envolviam 

povos indígenas. Assim, todas as leituras e debates eram construtivos para me 

apresentar a esse novo universo. Eu tanto passava a conhecer um pouco mais 

sobre a terra oriximinaense e sua gente, quanto ensaiava uma projeção de mim 

mesma nesse contexto: como eu deveria me comportar e o que eu poderia 

experimentar na vivência do campo, do que eu haveria de me eximir? 

Foram meses de estudos que visavam a uma preparação para lidar com o 

pensar, o sentir e o agir diferentes, os do outro e os nossos, ainda que devêssemos 

prezar pela espontaneidade e pela autenticidade como valores dessa relação. 

Conscientes de que um “eu” aqui não pode ser o mesmo “eu” acolá. Porque os 

lugares e as gentes nos mostram quem somos e influenciam em quem somos29.  

Segundo uma perspectiva e uma postura etnoeducadora, a ida ao campo 

carrega quem eu sou, sem a possibilidade de homogeneização com o outro. Mas, ao 

mesmo tempo, a entrega e a abertura à experiência, consoante o viés da imersão 

proposta pela etnografia, resultam na relação com um outro que não é tão outro 

assim, tão distante de mim. Então por mais que eu saiba que sou da cidade e que 

certa menina é índia – e que ela saiba disso também -, tomamos banho e nadamos 

juntas no mesmo rio, rimos da mesma história e bebemos o mesmo café. Eu me 

coloco lado a lado com quem me recebe benvindamente em sua casa, mas 

consciente de que isso não me faz uma nova moradora; sou uma visita, não uma 

forasteira. Esse é o sentido da nossa ida ao campo e da nossa abertura para as 

vivências possibilitadas por ele. 

Nesse prisma, ir a Oriximiná me oportunizou vivências extraordinárias; em 

âmbito acadêmico, pessoal e espiritual e em relação às observações vivas acerca 

                                                           
28  Consultando os cadernos produzidos pelo programa, bem como seu site, é possível encontrar 

maiores esclarecimentos sobre os projetos desenvolvidos em Oriximiná. Encontram-se, assim, 
informações sobre a diversidade cultural oriximinaense, abraçada pelo programa, à medida que os 
cursos de formação de professores, a pós e os projetos em etnoeducação são respectivos a 
comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, da zona rural e da urbana. Sem qualquer 
distinção entre elas ou restrição quanto à participação no programa. 

29  Essa relação corresponde à reflexão acerca da identidade e da alteridade que, no âmbito da 
etnoeducação, é refletida consoante as ideias de Todorov: “Pode-se descobrir os outros em si 
mesmo, e perceber que não se é uma substância homogênea e radicalmente diferente de tudo o 
que não é si mesmo; eu é um outro.” Seguindo, “Posso conceber os outros como uma abstração, 
como uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem 
em relação a mim.” (TODOROV, 1988, p.3 apud RAABE, 2014, p. 114) 
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da etnoeducação e do direito à educação.  

 

4.3 A etnoeducação vista e vivida no Pará 

 

Foram dois os trabalhos de campo, nos anos de 2015 e 2016, de que 

participei. Este relato restringir-se-á, contudo, ao primeiro trabalho de campo. 

Inicialmente, importa apresentar a equipe: éramos quatro integrantes reunidos para 

a atuação com comunidades indígenas; Sônia Maciel, Frederike Fahse, Lucas 

Carpes e eu, Yohane Cardoso. Com exceção da Sônia, era a primeira vez que 

íamos àquelas terras. 

A despeito de todas as diferenças – de idade, de personalidade, de área 

de atuação etc. – que existiam entre nós, os quatro formávamos uma equipe 

bastante unida, sintonizada e com boa comunicação. Essa solidez de grupo foi 

fundamental para a realização do trabalho e a superação das dificuldades 

enfrentadas no campo. 

Nesses dois anos, acompanhamos seis projetos de etnoeducação em 

aldeias indígenas. Contudo, em razão da pertinência dos relatos de campo para a 

finalidade desta monografia, apenas as vivências com as aldeias Santidade e 

Tawanã, no ano de 2015, serão esmiuçadas aqui.  

A viagem foi realizada no mês de setembro, quando os projetos em 

etnoeducação, desenvolvidos pelas escolas das comunidades, já estavam em 

andamento, de sorte que nosso trabalho consistia no acompanhamento e suporte 

aos processos de pesquisa intervenção realizados pelos estudantes, sob orientação 

do(a) professor(a) responsável.     

O campo começou pela Aldeia Santidade, onde as meninas estavam 

desenvolvendo o projeto da panela de barro/cerâmica. O trabalho dos meninos, por 

sua vez, era aprender a fazer uma peneira. Para isso, eles teriam por função 

pesquisar o material, o manuseio e as técnicas utilizadas na confecção desses itens. 

A produção de uma panela ou uma peneira demandava percorrer o caminho da 

pesquisa, com todos os aprendizados que ela oportunizaria, até a finalização; a 

manufatura dos objetos. 

Apesar de todo o planejamento acerca do projeto masculino, o ensino 

aprendizagem sobre a peneira não pode avançar tanto quanto se esperava, tendo 

desdobramentos apenas no plano teórico. Primeiro, porque a matéria-prima 
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demandada estava ainda fora de época. Somente com a mudança de condições 

climáticas, ou seja, o período das cheias, que começa por volta de agosto ou 

setembro, essa matéria-prima poderia estar disponível e ser utilizada no projeto.  

Ressalta-se que o período de espera não aparentou ser prejudicial, 

porque eles encontraram outros meios de se debruçar sobre o projeto. O ensino 

aprendizagem foi experimentado de outras formas, embora faltasse a vivência 

oportunizada pela prática. Inclusive, é importante frisar, conforme mencionado antes, 

que a etnoeducação não concebe a relação entre teoria e prática de forma 

dicotomizada. No entanto, não são caminhos indissociáveis, mas complementares, 

de sorte que podem prescindir da simultaneidade.  

Além da questão com o material, o projeto deveria ser coordenado e 

orientado pelo Sr. João do Vale, ex cacique e pai do Mauro (atual professor e 

cacique da aldeia Santidade). Ocorreu, no entanto, de o Sr. João do Vale estar em 

um processo de afastamento da comunidade, porque necessitava de isolamento 

espiritual. Então ele se ausentava da aldeia por longos períodos e sem previsão de 

retorno. Deve-se considerar, no entanto, que ele orientaria o processo da 

manufatura da peneira, então sua contribuição só ocorreria no período propício à 

colheita da matéria-prima. 

O projeto das meninas, por seu turno, transcorreu o percurso ordinário. 

Elas empreenderam a pesquisa quanto aos conhecimentos e à experimentação, 

exercendo o saber-fazer. Nesse sentido, buscaram as informações sobre o que seria 

necessário para construir a panela de cerâmica. 

Sua primeira informante na pesquisa foi a Dna. Isabel. Ela indicou que 

coletassem o barro no fundo do rio que beira a aldeia – “um barro bem branquinho” 

– e explicou como deveriam fazer para formar a panela. Tudo pronto, as panelas 

passaram um tempo secando e, depois de prontas, foram ao fogo. O resultado foi 

pipoco para todo lado. As panelas explodiram e, junto com elas, as gargalhadas de 

toda a gente que as produziu ou assistia ao resultado da experiência.  

Reflete-se que o mais notável do projeto da cerâmica é que toda a aldeia 

se envolveu nessa pesquisa. Então a integração da comunidade com a escola se 

verificou muito forte. Conforme as meninas iam empreendendo esforços e tentativas 

na construção das panelas de barro, a comunidade ia também participando das 

atividades. Isso porque, no nosso entender, a atividade de construção de panelas de 

barro na comunidade passou por mudanças, motivadas pela dinâmica social e o 
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intercâmbio cultural observados na aldeia. E facilitadas, sobretudo, pelo processo 

migratório30 realizado pelo povo Katxuyana da Santidade.  

Voltando à produção da cerâmica, a professora Nacleia, etnoeducadora 

responsável pelos projetos das moças e rapazes do 6º. ao 9º. ano, contou-nos, 

rindo, que a moçada dispensara Dna. Isabel após o insucesso da primeira tentativa. 

Resolveram, então, tentar novamente com o Sr. Renato como informante. Ele 

indicou outro lugar para a coleta do barro, o fundo do Igarapé no interior da aldeia.  

Coletado o barro, as meninas – e todos que as acompanhavam – 

construíram as cerâmicas e aguardaram que elas secassem. A expectativa era 

generalizada e, passado o período de secagem, quando amanheceu o dia, a 

comunidade se reuniu para descobrir o resultado da nova investida das panelas. 

Nem foi preciso levá-las ao fogo para saber se resistiriam. Amanheceram todas 

trincadas, espatifadas em várias partes. Entre risos e frustrações, a comunidade 

juntou os cacos, ergueu a cabeça e partiu confiante para mais uma tentativa. 

Quando nossa equipe chegou, eles se preparavam para a terceira 

experiência. Mas a anciã que lhes ajudaria dessa vez estava morando em outra 

aldeia, então precisariam aguardar que ela pudesse ir até a Santidade ou que eles 

pudessem ir até ela. Em decorrência disso, não chegamos a ver a finalização do 

projeto antes de partirmos.  

Vale ressaltar que o nosso trabalho de campo correspondia ao 

acompanhamento dos projetos e ao suporte para os etnoeducadores, a fim de 

auxiliar no reporte do processo de ensino aprendizagem e na elaboração do relatório 

final sobre os projetos de etnoeducação e seus desdobramentos. No entanto, diante 

da conjuntura apresentada pela aldeia, não foi possível acompanhar a finalização de 

nenhum dos dois projetos. De sorte que, posteriormente, ficamos apenas com a 

notícia de que ambos haviam sido devidamente concluídos. 

Na sequência, reunimo-nos na escola para nos apresentarmos e 

                                                           
30  “Para que o leitor compreenda melhor o contexto Katxuyana, é sabido pela literatura etnológica 

(FRIKEL, 1970; GALLOIS; RICARDO, 1983; GRUPIONI, 2010) que no final dos anos de 1960 este 
povo estava muito doente e sua população estava reduzida a cerca de 60 pessoas. Naquele 
momento, lideranças Katxuyana em diálogo com outros povos indígenas e com apoio de religiosos 
franciscanos e da Força Aérea Brasileira (FAB), decidiram abandonar sua terra natal às margens 
do rio Cachorro. A maioria seguiu para viver com os Tiriyó, na Terra Indígena Parque do 
Tumucumaque, na fronteira entre o estado do Pará e do Amapá. Uma família foi viver com os 
Hixkaryana às margens do rio Nhamundá, na fronteira com o estado do Amazonas. Foram anos 
difíceis e tristes para o povo Katxuyana cujas famílias se separaram nestas duas frentes 
migratórias. (CAIXETA DE QUEIROZ; GONÇALVES GIRARDI, 2012).” (RUSSI; ALVAREZ, 2016, 
p. 108) 
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conhecermos a turma. Contamos o que fomos fazer em sua aldeia, qual era a nossa 

função e propusemos a realização de uma atividade que repercutisse como uma 

culminância do trabalho que eles haviam desenvolvido ao longo do ano. A ideia era 

produzir materiais, através dessas atividades, que auxiliassem nos registros sobre 

as experiências dos projetos.  

Então, para que tudo fosse feito respeitando os princípios de autonomia e 

protagonismo, bem como a vontade dos estudantes, deixamos que eles 

escolhessem o que desejavam fazer. Todavia, foi um processo difícil, porque eles 

eram bastantes tímidos na comunicação conosco. Nesse encontro, eram dois 

rapazes e cerca de cinco moças, ainda mais tímidas que os meninos. Elas quase 

não falavam e, até para dizer seus nomes, a voz saía muito sussurrada e quase não 

se ouvia.  

Na ausência de propostas deles, conversamos e perguntamos se eles 

aceitariam fazer alguma atividade. Sugerimos que fosse algo fora da sala de aula, 

porque poderia ser mais interessante, mais dinâmico e divertido também. Nesse 

momento, eles demonstraram aceitação e animação quanto à ideia. Tentamos que 

eles sugerissem a atividade, mas isso acabou, de novo, não acontecendo. Então, 

percebendo qual era a demanda para aquela situação específica, propusemos que 

eles fizessem um documentário, já que nós poderíamos ceder nosso material de 

mídia (cerca de três câmeras fotográficas) para isso.  

O documentário seria apresentado e gravado pelas meninas e teria por 

finalidade contar como havia sido o projeto das panelas de barro. Apesar do rigor da 

divisão de tarefas entre moças e rapazes, e da distinção do projeto de cada gênero, 

um dos meninos permaneceu conosco. Então foi necessário encontrar um modo, 

especialmente em se tratando da retração em relação ao projeto da peneira, de ele 

também poder participar dessa construção.  

Assim, a despeito das diferenças e restrições, viabilizamos um meio de 

ele realizar o trabalho junto com as meninas. Desse modo, elas gravaram o vídeo, 

na forma de documentário, andando e narrando juntas os fatos atinentes ao projeto 

da cerâmica. Enquanto o rapaz, Jefferson, ficou mais afastado, atuando como um 

repórter, que fotografava e ia registrando a produção do documentário. 

Outra questão importante foi a percepção de que as meninas 

demostraram bastante dificuldade para narrar o vídeo, porque elas estavam 

entendendo que deveriam fazer isso em português. Quando notamos a situação, 
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esclarecemos que elas poderiam falar sobre a experiência em sua língua materna (o 

Katxuyana ou o Tiryó) ou como elas preferissem. Perceber esse detalhe e esclarecer 

essa possibilidade de mudança foi fundamental para que a atividade cumprisse seu 

objetivo.  

A partir dessa primeira parte do relato, então, algumas reflexões são 

oportunas acerca da etnoeducação. A experiência evidencia-nos elementos 

importantes desse modelo de educação: o protagonismo dos sujeitos implicados, a 

etnografia presente na construção do processo e a valorização do saber local e do 

patrimônio cultural da comunidade. Ainda, o elemento da inter, trans e 

multidisciplinaridade aparece quando disciplinas escolares como língua portuguesa 

e língua indígena, matemática, história, ciências passam a abarcar os 

desdobramentos do projeto como subsídio para o ensino aprendizagem.  

Também a saída da sala de aula, oportunizando que os estudantes 

possam aprender através da experiência e do envolvimento ativo e participativo com 

o processo de ensino-aprendizagem. A aproximação entre família, comunidade e 

escola a partir da projeção dos estudantes para além das fronteiras da escola, 

pesquisando junto aos seus velhos e realizando junto à comunidade. Chegando, 

inclusive, a cativar a comunidade para participar conjuntamente do processo de 

pesquisa intervenção. Tudo isso são desdobramentos da etnoeducação que 

potencializam o processo educativo. Fortifica-se a relação de reciprocidade entre 

escola e aldeia, porque tanto a educação vai dar respostas à comunidade quanto a 

comunidade vai dar respostas à educação. 

Além disso, no que tange ao direito à educação, pude observar um caso 

interessante na aldeia Santidade: dois jovens, uma moça e um rapaz que estudam 

no 9º ano, são casados um com o outro. Além das atividades escolares, eles 

precisam desempenhar várias tarefas em sua casa e família, porque precisam 

garantir seu sustento. E a escola, percebendo isso, buscou adequar seus horários e 

encontrar alternativas para incluir esses jovens no processo de ensino 

aprendizagem. O resultado é o alcance de respostas apropriadas para a redução da 

evasão escolar, repercutindo um desdobramento da educação diferenciada e 

específica. 

Em relação às disposições constitucionais, bem como à LDB, no que diz 

respeito à educação diferenciada, a etnoeducação vem trazer respostas que 

permitem que o modelo de educação dialogue com a realidade daquela 
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comunidade. Não por uma perspectiva de que a etnoeducação seja superior, mas 

porque a sua metodologia e os seus princípios necessariamente implicam que ela 

esteja em uma relação de comunicação e reciprocidade com a comunidade. E para 

a efetivação do direito à educação, essa postura é essencial.  

Adiante, nossa atuação incluiu também uma atividade com as estudantes 

do 6º. ano, em que se somaram diversas crianças que participaram voluntariamente 

do desenrolar do projeto e desejavam, igualmente, interagir conosco. Esse segundo 

encontro aconteceu na beira do igarapé – o mesmo em que se coletou o barro para 

a segunda tentativa da cerâmica –, um lugar bonito e agradável. Éramos muitos 

reunidos ali. E a proposta, elaborada coletivamente, era a de todos desenharem algo 

que aprenderam durante o projeto. 

Especialmente pela pluralidade das presenças, e porque ali estavam as 

meninas do 6º. ano acompanhadas de várias crianças que sequer compunham 

diretamente os projetos de etnoeducação, foi um momento singular. Pudemos 

entender muito, com isso, acerca das ações respectivas aos projetos e do 

significado que o processo carregava para cada um.  

Em sua miudeza, as crianças sinalizavam quanto haviam participado, 

mesmo indiretamente, dos projetos realizados pelos jovens do 6º. ao 9º. ano. Elas 

demonstravam, pela grandeza e a beleza do que se diz nas entrelinhas, que 

compunham os projetos porque a etnoeducação, por meio de seus processos, 

permeia a vida da comunidade, à medida que se dispõe a realizar a educação em 

sentido amplo.  

Para finalizar nosso acompanhamento aos trabalhos em etnoeducação 

desenrolados na aldeia Santidade, o cacique solicitou que fizéssemos um grande 

encontro. Nessa ocasião, nós faríamos um apanhado sobre os projetos e nossa 

atuação junto à escola. A ideia era fazer como um repasse coletivo sobre o que 

fôramos fazer ali e o que havíamos feito. Do mesmo modo, também a comunidade 

desejava dar-nos o seu repasse sobre os desdobramentos dos projetos em 

etnoeducação. 

Foi uma grande reunião, com todo o nosso grupo e grande parte da 

aldeia. Parecia um encontro de despedida, além de um encerramento do trabalho. 

Fizemos um lanche com as crianças e, depois, elas cantaram em um lindo coro. A 

música era algo de belo que misturava o gospel de nossa cultura com a 

musicalidade nativa deles. Depois desse momento, o cacique falou algumas 
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palavras de gratidão ao programa e, especialmente, comentou que o projeto da 

cerâmica havia mostrado algo importante aos Katxuyana da Santidade. A 

comunidade percebeu, a partir da pesquisa intervenção, que os conhecimentos 

acerca da panela de barro haviam-se perdido e, principalmente, que a vontade 

comum era a de manter esses conhecimentos, ou melhor, resgatá-los. 

Nesse sentido, a comunidade, representada pelo cacique Mauro, 

externalizou que o processo da etnoeducação, ao incluir a valorização do saber 

local, representou grande relevância para eles. Porque os mais novos poderiam, por 

meio da escola, aprender a importância do seu patrimônio cultural. E porque o 

processo educativo, na perspectiva da etnoeducação, conseguia mostrar para os 

jovens que eles mesmos não desejavam abandonar à obsolescência determinados 

saberes. Mas o fato desse pensamento ser entendido de forma comum e introjetada 

foi favorecido por emanar de uma vivência, não de um discurso ou uma escuta que 

não reverbera, nos estudantes, seu próprio sentido de entendimento e 

aprendizagem.  

Mobilizados pela avaliação coletiva da comunidade e imensamente gratos 

pela oportunidade de conhecer aquela aldeia e compor seu trabalho em 

etnoeducação, nós agradecemos a toda a Santidade e nos despedimos para 

prosseguir, na manhã vindoura, aos demais trabalhos. 

Após alguns dias, navegamos até a aldeia Tawanã, cujo povo pertence à 

etnia Wai Wai. Estávamos bastante cansados quando lá chegamos. Era a primeira 

comunidade, e já no final do campo, em que tínhamos alguma privacidade como 

grupo. Nós já havíamos parado ali quando subimos o rio Trombetas em direção à 

aldeia Santidade, mas não tivéramos tempo para conhecer nada nem ninguém. 

Ainda assim, seu povo foi extremamente hospitaleiro conosco quando regressamos.  

Nesse instante, estávamos ali para realizar o trabalho de campo. E diante 

de toda a exaustão, seguimos direto para a casa – o alojamento da equipe de saúde 

estava vazio e havia sido separado para nós –, onde nos aconchegamos e 

descansamos um pouco. Mas as crianças estavam ansiosas para interagir conosco. 

Estavam como à nossa espera, do lado de fora.  

Bem em frente à nossa casa, que coincidia com a frente da aldeia, havia 

uma árvore grande, bastante frondosa, que fazia sombra e acomodava 

perfeitamente o espaço de brincadeiras. Em todas as aldeias, a Frederike e eu nos 

aproximamos e nos instalamos a partir da receptividade e da amizade das crianças, 
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então nós estávamos sempre dispostas a brincar com elas, a estar com elas, a 

nadar junto... E quando chegamos à Tawanã e percebemos que ali também havia 

uma grande receptividade e disposição da parte das crianças, nós não cedemos ao 

cansaço e saímos até o pé da árvore para brincar com elas.  

A recreação começou por suas músicas, brincadeiras e danças de roda. E 

era tanta a sua vontade de interagir que elas nos incluíram e nos deixaram 

prontamente participar da roda. Ao surgir um vazio de brincadeira, ocorreu-me 

ensinar-lhes a brincar de adoleta. Mas, ao perceber que não a conheciam, eu hesitei 

em ensinar algo que vinha da cidade. Não soube (nem podia) distinguir se era 

apropriado simplesmente levar aquela brincadeira da minha cultura para lá. Mas a 

Iara, irmã do professor Sérgio e filha do ex cacique Amaiká, que é adulta e mãe de 

duas lindas gêmeas, conhecia a adoleta e incentivou que eu a ensinasse às 

crianças.  

Fomos fazendo a brincadeira juntos, aprendendo simultaneamente as 

batidas nas mãos e o canto. Começamos em uma grande roda e depois nos 

dividimos em equipes de meninos e meninas. E conforme íamos brincando, as 

crianças iam memorizando a brincadeira e o canto. Com o passar dos dias, 

pudemos escutar a música como algo que fazia parte das brincadeiras delas. Esse 

episódio teve duas importâncias.  

A primeira consiste em uma reflexão sobre os princípios da 

etnoeducação, porque houve em mim uma hesitação em ensinar alguma coisa que 

era da minha cultura. Mas isso é, indubitavelmente, uma grande ilusão, porque só 

em ser de outra cultura e estar lá, imergindo na experiência, já estamos realizando 

muitas trocas e, com isso, um intercâmbio cultural. À medida que recebo tantas 

coisas da vida na aldeia, eu também deixo outras. Esse é o sentido da etnografia 

sob o prisma da etnoeducação; o etnógrafo/pesquisador não se pode perceber como 

alguém neutro, como alguém invisível nesse espaço e tempo em que ele realiza a 

pesquisa. Aí, ainda, outra perspectiva da intervenção: não apenas aquela que se 

realiza a partir do planejamento de um projeto, mas a que naturalmente decorre do 

intercâmbio cultural. 

A segunda importância reside no fato de estarmos na Tawanã para 

acompanhar os projetos, em etnoeducação, coordenados pelos professores Rafaela 

e Sérgio. A Sônia já tinha certa proximidade com eles e, consequentemente, com a 

comunidade, então já existia um carinho muito grande em relação a ela. Felizmente, 
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ocorreu de o restante do grupo ser envolvido pelo mesmo afeto. Somado a isso, o 

fato de eu e a Piririto – foi como as crianças resolveram apelidar a Frederike – 

cativarmos e sermos cativadas pelas crianças. Poder passar mais tempo com elas 

foi imensamente oportuno – o que não se pode confundir com oportunismo – para a 

criação de uma convivência comunitária anterior à escolar. Refletindo, percebi 

quanto essa aproximação espontânea e amistosa com as crianças favoreceu a 

derrubada – se é que ela existiria – da barreira da timidez, como presenciáramos na 

escola anterior. 

Chegamos à aldeia no fim de semana, portanto, haveríamos de aguardar 

até a segunda-feira para encontrarmos as crianças no ambiente escolar. Enquanto 

isso, fomos conhecendo-as e fazendo amizade com elas independentemente da 

escola. No futebol, na queimada, nos banhos de rio, nas brincadeiras ao pé da 

árvore etc31. Vejo que esse é outro sentido da educação resgatado pela proposta 

etnoeducadora; a formação, e todas as práticas a ela inerentes, não acontece só 

detrás de muros ou no interior de quatro paredes. Ela acontece em todos os 

espaços e permeia todas as relações de convívio do indivíduo.  

Aproveitamos, ainda, o tempo prévio para fazer o acompanhamento direto 

do projeto com os professores; a pesquisa intervenção havia sido um sucesso. 

Restava, então, eles nos mostrarem os resultados do trabalho. Essa reunião com os 

professores poderia servir para pensarmos em estratégias para o planejamento 

coletivo da atividade de segunda-feira na escola. Mas a Rafaela e o Sérgio já tinham 

tudo ajustado com as crianças e suas famílias. O encontro acabou servindo para o 

repasse de alguns registros (fotos, vídeos, redações, desenhos etc.) de todo o 

processo de ensino aprendizagem. Guardamos, então, nossas expectativas até que 

o fim de semana acabasse.  

Na manhã de segunda-feira, o grupo de trabalho seguiu junto à escola 

para a visita. A estrutura do espaço escolar era bastante linda e caprichada. 

                                                           
31  Além de tudo, conversamos muito, o que é muito interessante e gracioso porque nenhuma das 

crianças falava português. Elas podiam até falar palavras isoladas, mas não conversavam em 
português e, ainda assim, a gente se comunicou. Foi algo tão impressionante, que eu só me dei 
conta de sua significância quando, de volta à minha família, eu lhes contei sobre as conversas que 
tive com as crianças na Tawanã. E eles me perguntaram, desconfiados, se elas falavam mesmo 
tudo isso. Foi quando eu percebi que elas não falavam exatamente, porque não era em português, 
mas que eu as compreendia perfeitamente, mesmo sem conhecer ou entender sua língua. A 
comunicação superou o idioma e a linguagem verbal. Penso, inclusive, que a conexão 
estabelecida foi fundamental para que os pensamentos, sentimentos, gostos e vontades se 
expressassem e repercutissem um sentido no outro a despeito da palavra. E isso é lindo! 
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Atualmente, a realização de uma obra modificou um bocado o espaço. Em 2015 

ainda era uma estrutura erguida sobre uma pedra; nós subíamos uma escadinha de 

madeira e, lá em cima, a escola era toda em madeira também. Bastante agradável, 

bem decorada, em suma, bonita e feliz. 

Ao chegarmos, as crianças já estavam todas reunidas para nos mostrar o 

desenvolvimento de seu trabalho. Estavam ali também os professores e familiares 

que se envolveram com a realização do projeto, inclusive como informantes da 

pesquisa ou mestres na produção. O projeto das meninas era a saia de morototó32. 

Elas aprenderam todo o processo: onde coletar a semente de morototó, como 

prepará-la para formar a miçanga, como tingir, como tecer as miçangas até ir 

formando a saia e os grafismos inscritos nelas... Até ganhar sua forma completa.  

A pesquisa intervenção do projeto incentivou que as meninas 

aprendessem isso com as mulheres da sua família, que também estavam lá na 

escola para contar sobre a sua experiência junto às crianças; como elas as 

ensinaram, como as meninas aprenderam e qual a importância desse conhecimento 

enquanto patrimônio cultural. A esse respeito, vale dizer que a carcaça dura do 

morototó atribui-lhe a capacidade de emitir um som semelhante ao chocalho. Talvez 

por isso a saia faça parte de diversos rituais e festas da cultura do povo Wai Wai da 

Tawanã. Chegando, inclusive, nas últimas décadas, a fazer parte das danças na 

igreja.   

As meninas fizeram a apresentação das suas saias junto a suas mães, 

avós, tias etc. Cada mocinha foi até a frente da sala, por vezes acompanhada de 

sua tutora, apresentou-se e mostrou sua saia. Contaram, ainda, como fora para elas 

o processo de ensino aprendizagem, com quem aprenderam e se gostaram do 

aprendizado. Para finalizar, elas se reuniram e amarraram a sainha por cima da 

roupa. Todas, acanhadas ou não, fizeram uma linda apresentação de dança. Um 

louvor da igreja entoava o canto a acompanhar a dança. Foi possível, apesar da 

ausência de uma performance ritualística, ouvir perfeitamente o ressoar 

chacoalhado do morototó ao balançar nas saias. Eu pude imaginar inúmeras outras 

danças e contextos. As apresentações foram muito bonitas e, como grupo, ficamos 

bastante felizes em podermos aprender com aquilo, participar daquele momento. 

                                                           
32  O morototó é uma semente bastante usada na confecção de artesanatos. Dele se faz uma 

miçanga que pode ter cor crua de madeira, vermelha ou preta, tingida de urucum ou jenipapo, 
respectivamente. 
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Uma reflexão oportuna pode ser traçada sobre a valorização do saber 

local nos processos de ensino aprendizagem, o que resulta na aproximação entre 

escola e comunidade. Ao estimular que as crianças, no âmbito da educação escolar, 

pesquisem sobre seu patrimônio cultural junto aos velhos e velhas da aldeia, o modo 

de aprender dos povos indígenas resulta valorizado. Isto porque, ao longo dos 

séculos, a transmissão dos seus conhecimentos entre gerações se dá por meio da 

ensinância dos anciãos aos mais novos sobre seus costumes, mitos, artesanatos e 

toda ordem de patrimônio cultural, material ou imaterial. 

Além disso, percebe-se que a abordagem de conteúdos que 

correspondem ao saber local encurta as distâncias entre a escola e a comunidade. 

Porque os aprendizados não são academicistas e, portanto, completamente 

descolados da vida na aldeia, contexto em que a escola forma o indivíduo para um 

futuro distante. Ao contrário, a educação que abarca os saberes locais como parte 

de seu conteúdo de ensino aprendizagem, além de “falar a mesma língua dos 

estudantes da aldeia”, propõe um modelo de formação que também se ocupa com o 

presente, porque se faz atento ao entorno. Seus desdobramentos potencializam a 

realização da etnoeducação como a formação integral do ser, porque considera e 

respeita o meio em que os estudantes vivem. O educando é formado para atuar na 

sua comunidade e ter consciência de sua realidade. Sua formação se diz integral 

porque é também moral e cidadã. 

Retomando a narrativa, depois que as meninas encerraram a parte delas, 

todos descemos para acompanhar a apresentação dos meninos, cujo projeto foi a 

casa. Eles aprenderam a construí-la com os homens da aldeia. Então, em seu 

processo de aprendizagem, os rapazes foram mata a dentro procurar a folha de 

árvore apropriada para fazer a palha que cobre o teto. Doutra vez, retornaram para 

extrair os troncos robustos e pesados da madeira que sustenta a casa. Eles 

carregaram o peso e executaram o trabalho praticamente sozinhos. Mesmo os 

meninos mais novos e franzinos participavam ativamente. Aprenderam, ainda, a 

fazer o trançado com as folhas para formar o telhado da casa.  

Os meninos nos apresentaram uma casa inteiramente pronta, tamanho foi 

o êxito de seu projeto, e que já estava até ocupada por uma família. A casa era linda 

e denotava uma estrutura perfeita. Ainda assim, desejando finalizar a pesquisa 

intervenção com a certeza de que haviam aprendido o necessário, eles solicitaram 

aos professores que pudessem construir uma segunda casa. Dessa vez, 
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inteiramente sozinhos. Isso porque eles desejavam estar convictos de que poderiam 

construir suas próprias casas quando se casassem – os rapazes que já se 

aproximavam dessa etapa expressaram diretamente tal desejo aos professores. 

Vimos as duas casas; a concluída e a em construção. Ambas estavam muito bem 

construídas, sendo cumprido o principal objetivo desse processo de ensino 

aprendizagem.  

Nos dois projetos, feminino e masculino, o saber local subsidiou muito 

mais do que a educação patrimonial. As crianças produziram textos sobre suas 

experiências em língua portuguesa e em Wai Wai (sua língua materna), trabalharam 

geometria e operações matemáticas na contagem das miçangas da saia e nas 

medidas e alinhamento da casa, por exemplo. Além de auxiliarem em estudos de 

geografia, história, ciências etc. Por tudo isso, a prática transdisciplinar 

etnoeducadora, como observado na Tawanã, dialoga com a proposta da Escola da 

Ponte, já mencionada. Tanto o projeto “Fazer a ponte” quanto a etnoeducação 

constituem alternativas pedagógicas que atualizam e humanizam o processo 

educacional, repercutindo em respostas bastante positivas para as comunidades 

com as quais lidam. 

Por fim, o acompanhamento dos projetos em etnoeducação encerrou-se 

com a apresentação da segunda casa dos meninos. O que nós fizemos 

posteriormente foi uma avaliação das atividades junto com os professores e, com 

isso, entendemos que esse acompanhamento tinha cumprido bem o seu objetivo. 

Porque as crianças tiveram seu espaço para apresentar seu trabalho, do modo 

como elas entenderam, sem que a gente sequer precisasse sugerir uma atividade. 

Indiretamente, eles nos mostraram outros desdobramentos da etnoeducação e do 

que a educação, como uma garantia fundamental, foi capaz de consolidar naquela 

escola e comunidade. Mostraram que a efetivação de uma educação bilíngue ou 

multilíngue, intercultural, comunitária diferenciada e específica é possível e real.  

Para encerrar nosso encontro, aproveitando a aproximação e a amizade 

que tivemos com as crianças através da brincadeira, os professores convidaram 

nossa equipe para fazer uma recreação com os pequenos na Umana – que é a casa 

grande, equivalente à Tamiriki mencionada no relato sobre a aldeia Santidade. 

Grande parte da comunidade estava presente. Nosso grupo ofereceu uns biscoitos, 

algumas mães se reuniram para preparar um suco e as crianças contribuíram com 

sua divertida energia brincante (quase inesgotável). 



61 
 

Avisados previamente sobre a proposta, levamos algumas sugestões de 

brincadeiras. Começou com uma disputa de adoleta em equipes – o que não poderia 

faltar. Depois dessa, propus outra brincadeira: “coelhinho sai da toca”. Eu a havia 

aprendido com as crianças de Manaus, com as quais trabalhei. “Coelhinho sai da 

toca” é uma brincadeira de grupo em que duas pessoas dão as mãos e, entre elas, 

forma-se um vão, nesse caso, uma toca. A partir de então, aqueles que decidem ser 

coelhos vão ocupando as tocas, até que sobre alguém do lado de fora. Quando a 

pessoa que está coordenando a brincadeira der os comandos – são dois os 

comandos – todos no jogo vão responder a eles. O primeiro comando é “coelhinho 

sai da toca”; quem está dando as mãos, como toca, continua parado e quem está 

dentro da toca, como coelhinho, vai trocar de toca. O segundo comando é 

“terremoto”: é como se o chão tremesse, então todos saem e têm de se rearranjar, 

formando novas configurações de tocas e coelhos.  

Na ocasião, conversamos com o Sérgio para tentar adequar a brincadeira 

à realidade das crianças, uma vez que o terremoto é algo distante de sua realidade. 

E contrapartida, a cheia do rio, que compõe sua cultura e identidade, produziria um 

efeito semelhante ao comando do terremoto na brincadeira, sendo uma opção mais 

apropriada para o contexto.  

Assim, procedemos no jogo consoante a proposta da etnoeducação, que 

busca contextualizar o ensino aprendizagem ao ambiente comunitário, aproveitando 

os saberes locais para favorecer o aprendizado daquilo que pode estar no livro 

didático de forma que fuja à realidade e às referências do estudante.  

Um livro didático pode propor, por exemplo, que o educando aprenda a 

letra E com a ilustração do elefante. Mas, na aldeia indígena, pode-se generalizar 

que ninguém haja visto – e talvez nunca chegue a ver – um elefante, senão por uma 

ilustração impressa ou virtual. Nesse sentido, a referenciação no processo de 

raciocínio se verifica mais distante, enquanto inúmeras outras coisas que compõem 

a vida na aldeia poderiam simbolizar mais facilmente a letra E – na língua 

portuguesa ou mesmo em sua língua materna –, respeitando seus parâmetros. 

Então, se as crianças não sabem realmente o que é um elefante, elas têm mais 

facilidade, por exemplo, de saber o que é uma estrela, podendo ser a letra E 

ensinada a partir dessa referência, que faz parte de sua realidade.  

Esse é o sentido da educação, igualmente, no que tange ao saber local. É 

o que a Adriana e o Johnny, em seu artigo (RUSSI; ALVAREZ, 2016, p. 108-109), 
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apresentam como exemplo de contextualização do ensino aprendizagem ao 

narrarem o caso da estudante, da aldeia Santidade, que estava tentando aprender 

sobre migração a partir de uma abordagem (em seu livro didático) desconexa de seu 

cotidiano, enquanto ela mesma havia perpassado um processo migratório na aldeia. 

Aproveitar as experiências, os saberes populares e os elementos de determinado 

espaço, permite exercitar a educação de forma mais apropriada, além de respeitar a 

autonomia e o protagonismo do povo e do território implicados.  

Assim, a nossa proposta junto ao Sérgio, quanto à substituição dos 

comandos da brincadeira, foi que fizéssemos a “onça sai da toca”: em vez de 

terremoto, tivemos “o rio encheu”, e no lugar do coelho, a onça. Muitos pais e mães 

estavam presentes conosco na Umana para assistir às crianças e se divertir com 

elas. Mais que isso, algumas mães chegavam a se envolver na brincadeira, como o 

exemplo engraçado de um guri, bastante novo, que toda vez ficava fora da toca; ele 

acabava demorando a encontrar uma toca e, por fim, não sobrava nenhuma para 

ele. Numa dessas rodadas, já não se contendo em ver o filho sempre fora da toca, a 

mãe agarrou-o pelo braço, correu ligeiro e encaixou-o a tempo dentro de uma toca.  

Essa comoção que a brincadeira provocou no grupo, nos professores, nos 

pais e mães, era a mesma que existia entre a comunidade, a família e a escola, 

conforme vimos na apresentação do projeto das saias. E interessante, ainda, foi 

perceber que a brincadeira foi levada a sério pelos genitores das crianças, que 

deram seu suporte e atenção. A atividade escolar, nessa lógica, é vivida e 

compreendida como algo que transcende a sala de aula e as lições do caderno. 

Entender que a brincadeira é também parte da educação foi mais uma 

demonstração bonita que a comunidade nos deu de sua relação com a escola e o 

processo educativo.   

Eu tenho a ousadia de confessar, nessas linhas, que a escola, e a relação 

da comunidade com a escola, bem como a vivacidade da etnoeducação na aldeia 

Tawanã, realmente me impressionaram. Porque eu pude ver e viver quanto era bem 

sucedida, de modo alegre, e quanto fazia bem para aquele conjunto, a boa 

convivência entre comunidade, família e escola. E o resultado disso foi nítido, à 

medida que o aprendizado das crianças acerca dos projetos foi totalmente 

expressivo.  

No que diz respeito aos projetos em etnoeducação, pude observar que a 

escola atuou para/com a comunidade e a comunidade atuou reciprocamente 
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para/com a escola. A consequência de tudo isso foi ainda mais nítida para mim: as 

crianças e os professores gostavam da escola e demonstravam-se felizes nela. 

Diante disso, a aldeia Tawanã me mostrou que o modo deles de atuar na 

educação, e de fazer etnoeducação, é compatível com o que realmente é atribuído 

ao processo educativo, conforme resguardado na legislação acerca da educação 

indígena e, em sentido amplo, da educação com viés democrático. Com essa 

experiência, eu pude perceber que estar mais próximo da garantia do direito à 

educação como um direito fundamental é possível.  

Chegado o final do nosso campo, nós nos despedimos de todos, mas a 

despedida das crianças foi a parte mais difícil. Nós chorávamos e elas também, 

porque estabelecemos um laço de afeto. O processo de educação pautado na 

brincadeira, na felicidade, na reciprocidade, na circularidade, na escuta e no respeito 

é, por essência, um processo de etnoeducação. Um processo que funda relações 

humanas carregadas de afeto; que cada um carrega consigo.  
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5 CONCLUSÃO 

   

Necessário frisar que esta última etapa do presente trabalho não tem por 

fim encerrar as reflexões suscitadas até aqui. Ao contrário, o que se busca, nesta 

circunstância, é alinhavar as ponderações mais essenciais à tecitura da 

etnoeducação como um caminho capaz de evidenciar efetivações do direito à 

educação. 

Nesse sentido, importa entender se foi – e como foi – respondida a 

pergunta a que se propôs essa pesquisa:  a etnoeducação consiste em um 

instrumento de potencialização do direito à educação? Para isso, é imprescindível 

ratificar a perspectiva educativa que orientou o presente estudo, qual seja a que 

admite a educação como um direito humano fundamental inerente a todos os seres 

e cuja finalidade, em última instância, corresponde à superação das mazelas sociais 

e, por conseguinte, à promoção da igualdade e da justiça social.  

Ressalta-se que esta visão acerca da educação encontra fulcro na 

legislação que, no ordenamento jurídico brasileiro, prevê isonomia quanto ao 

acesso, à permanência e à qualidade referentes ao processo educativo, além de 

resguardar que a educação se desdobre de modo a permitir a formação integral do 

ser, muito além de sua escolarização.  

A esse respeito, Paulo Freire (1987) defende que o processo educativo 

seja emancipador do pensamento e libertador das opressões, visto que compreende 

como imanente à educação o papel precípuo de formar, perpassando a formação 

moral e cidadã tanto quanto a acadêmica. A ação educadora, nesta lógica, abarca 

no mesmo processo a construção do saber, do fazer, do mundo a sua volta e de si. 

Um si que consiste tanto no educando quanto no educador, uma vez que provém de 

processos circulares de ensino aprendizagem, nos quais todos os envolvidos são 

sujeitos do saber, pois que movimentam e constroem juntos o aprendizado.  

As ponderações acerca da etnoeducação permitem observar a similitude 

desta alternativa pedagógica em relação à freireana. A partir da análise dos 

principais atributos e práticas da etnoeducação, identifica-se a propositura de uma 

pedagogia que prioriza os processos próprios de aprendizagem, à medida que 

valoriza os patrimônios culturais, saberes locais e tem como eixo metodológico a 

etnografia nos projetos de pesquisa intervenção. À medida que inclui o multi ou 

bilinguismo como base dos processos educativos. Que logra abraçar a 
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interculturalidade e a transdisciplinaridade, porque entende a educação como um 

caleidoscópio de possibilidades e curiosidades a serem manuseadas. Que se 

reconhece comunitária não apenas por situar-se em espaços comunitários (como as 

indígenas, presentes no relato do 3º. capítulo), mas porque preza pela proximidade e 

reciprocidade com as famílias e toda a comunidade, porque exercita a escuta atenta 

e a construção coletiva em uma parceria da escola com a comunidade, porque 

incentiva que os mais novos aprendam com os mais velhos e porque respeita o 

território e suas gentes e os valores de suas gentes. Uma educação que é, por 

essência, diferenciada e específica porque se faz com e para quem pertence aos 

processos educativos.    

Por todas as facetas da etnoeducação. Por todos os seus desenlaces, 

que permitem alcançar uma vivência educacional mais autônoma, crítica, 

humanizada e feliz, como observado na narrativa acerca da aldeia Tawanã. Por sua 

notabilidade em promover a formação integral do ser. Por sua habilidade em 

adequar-se às especificidades dos meios em que se desenvolve, em decorrência de 

sua metodologia e princípios, preenchendo as lacunas deixadas pela educação 

regular. E, porque ela logra, por tudo isso, cumprir parte significativa da legislação 

que dá bojo ao direito à educação, aduz-se que a etnoeducação realize ação 

educadora eminentemente comprometida com a formação mais plena dos sujeitos, 

acarretando, por fim, os resultados progressistas previstos ao processo educativo.  

Com efeito, a etnoeducação se erige, quanto a seus contornos, caminhos, 

objetivos e repercussões, como uma alternativa pedagógica, ante o modelo vigente, 

que consegue potencializar o sentido da legislação educacional, porque a faz 

cumprir-se. E que alcança, sobretudo, a potencialização do direito à educação 

enquanto garantia fundamental, uma vez que pratica um modelo de educação que 

implica, consequentemente, que as potências transformadoras imanentes ao direito 

humano à educação ganhem corpo nos sujeitos de aprendizagem. 

Ao final destas considerações, é oportuno assentar que não se vislumbra 

na etnoeducação um ideal romântico de mecanismo educativo escalado para 

solucionar a questão da educação global, tampouco a brasileira. Distintamente, a 

etnoeducação é concebida como um caminho criativo harmonizado com os objetivos 

últimos da educação e irmanado com as demais iniciativas pedagógicas alternativas, 

pois que se realizam buscando seus próprios percursos para chegar ao outro lado 

da margem, em cujo rio flui a formação humana.    
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