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 RESUMO 

 

Neste artigo pretendemos mostrar os modelos de educação vivenciadas pelo 

nosso povo. Somos índios Fulni-ô e vivemos em nossa aldeia no município de Aguas 

Belas, estado de Pernambuco. Assim como em qualquer sociedade, o primeiro  

modelo de educação que nos  acompanha  por toda vida  do núcleo familiar, é a 

educação indígena, a qual nos ensina a pensar, agir e viver como índios que somos. 

O segundo modelo é nos possibilitar a interação com a sociedade não índia, e 

acessibilidade  a sua  legislação a qual fazemos parte, pois também somos cidadãos 

brasileiros, apesar disto nos ter sido negado por muito tempo. Trazemos a público, 

com este trabalho, as contribuições, desafios, especificidades e  o que  ainda é 

preciso  fazer para termos a educação escolar  indígena que almejamos conquistar um 

dia. 

 

Palavras chave: educação indígena. Educação escolar. conceitos. contribuiçoes. Povo 

fulni-ô. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No nosso povo Fulni-ô, , existem dois modelos de educação: o modelo da 

educação indígena e o modelo da educação escolar indígena. A educação indígena 

é aquela que todo índio vivência desde o momento da sua concepção no ventre 

materno e que continua junto a todos que fazem parte do seu contexto social: seus 

familiares, as outras crianças, os adultos e os indígenas anciãos. É justamente na 

educação indígena que a criança Fulni-ô inicia seu processo de aprendizagem 

indígena com a afirmação da sua identidade étnica. 

 Já no outro modelo de educação, a educação escolar indígena, a criança é 

introduzida na escola para se confrontar com diversos conhecimentos sistematizados 

e organizados por um modelo assimilacionista de educação cuja a maioria das regras 

são ditadas pelas políticas públicas educacionais que regem a educação do país. 

Há alguns anos atrás, o nosso povo foi convidado pela SEDUC,por 

pesquisadores do assunto e por ONGS a unir a educação indígena Fulni-ô com a 

educação escolar, dando origem assim a educação escolar indígena Fulni-ô, sendo 

esta última o modelo que é vivenciado atualmente no cotidiano escolar do povo 

Fulni-ô. 

Com este trabalho, nós trazemos a público os conceitos de educação indígena 

Fulni-ô e educação escolar indígena, mostrando as mudanças e contribuições 

significativas que a nossa educação indígena proporcionou para a organização da 

educação escolar na comunidade. Também mostraremos quais desafios esse novo 

modelo de educação escolar indigena está enfrentando para garantir a diferença, a 

especificação e a interculturalidade necessárias para a educação escolar de um povo 

indígena. 

As informações aqui registradas são decorrentes de pesquisas de campo 

realizadas no decorrer do curso licenciatura intercultural indígena desenvolvido 

naUFPE no campus de Caruaru,na comunidade e nas escolas do povo e 

posteriormente com análise de documentos como leis, decretos e outros mais que 

abordam os direitos e deveres da escola, da educação e dos índios. 
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2 Educação Indígena 

 

Durante muito tempo a educação indígena foi confundida com a educação 

escolar indígena. “o termo escolar” é utilizado para diferenciar a educação indígena 

tradicional de cada povo. A educação está presente em todos os meios e classes 

sociais na família, na rua, na escola, na religião enfim tanto para aprender, quanto 

para ensinar, para fazer ou para ser. 

A educação indígena caracteriza-se em ensinar e aprender cultura, durante toda a 

vida e em todos os aspectos, o índio perpetua o seu modo de ser nos seus costumes e 

tradições, na relação com o outro, na religião, pois a educação indígena legitima a 

vida social de um grupo ou de cada um dos seus sujeitos.  

 

2.1 Educação Indígena Fulni-ô 

 

A educação indígena para os Fulni-ô é viver livre dentro da aldeia, é brincar 

sem medos, aprender com nossos pais e nossa família as danças tradicionais do nosso 

povo, a produção do artesanato autentico e ir descobrindo no decorrer do nosso 

crescimento a riqueza cultural, os costumes e a história do nosso povo. É ser educado 

no convívio com a nossa religião aprendendo a respeitar, cultivar e contribuir para o 

fortalecimento da nossa cultura que é particular é aprender a língua Yaathe 

preservando assim os costumes dos nossos antepassados. 

Em Fulni-ô, as crianças também tem o seu tempo respeitado, embora não 

tenham a liberdade de ir e vir saem para caçar nas caatingas e pescar nas barragens e 

faz tudo isso se divertindo entre si. Nessas buscas que são a caça a pesca descobrem 

as plantas medicinais usadas desde os tempos dos nossos antepassados. 

A participação dos anciões na construção da formação da criança Fulni-ô é de 

vital importância e necessidade, pois com os anciãos, as crianças aprendem a 

respeitar seguir, e obedecer aos princípios tradicionais e religiosos do nosso povo. É 

observando e praticando junto com os mais velhos que as crianças Fulni-ô se 

desenvolvem como índio, amante da natureza e do seu semelhante. 

Com os anciãos se aprende a prática da língua materna, o yaathe. Eles orientam as 

crianças e os jovens, o quanto é importante e imprescindível não deixar de se 

comunicar através da língua materna, assim estaremos preservando para que a 

principal cultura Fulni-ô não se acabe. Em todos os momentos os mais velhos 
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orientam as crianças e a todos como fazer as tarefas em grupos e individuais, no 

prosseguimento dos nossos costumes e tradições culturais. 

A participação dos anciãos é bastante importante para a formação dos nossos 

professores, passando seus conhecimentos de maneira espontânea. A religião Fulni-ô 

pode ser considerada uma parte muito importante na educação, pois a própria educa 

o índio através dos seus ensinamentos de respeito ao próximo e a natureza. Por conta 

disso a educação indígena Fulni-ô tem como princípio fundamental a religião, pois 

em conjunto com a língua são responsáveis pela existência do povo Fulni-ô. 

O povo Fulni-ô segue duas religiões: a religião católica e a nossa própria 

religião praticada no ritual ouricuri. 

A religião católica nos foi imposta desde que os jesuítas se fixaram na aldeia. 

Essa religião vem sendo imposta desde a época da colonização e veio se perpetuando 

e ganhando força o passar do tempo. 

Já a religião Fulni-ô, praticada no ouricuri, é seguida por todos os índios 

Fulni-ô durante um período de três meses (Setembro, Outubro e Novembro) e 

também realizada fora desse período que chamamos de noites furtadas, pois na época 

que índios eram perseguidos pelos coronéis, foram proibidos de praticar o ritual 

religioso. Então, enquanto os coronéis dormiam os índios fugiam para praticar seu 

ritual e com o passar do tempo tornou-se costume, mesmo não existindo mais essa 

perseguição. 

Nossa religião tanto é passada para nossas crianças de pai para filhos como no 

ambiente escolar, pois é dever de todos os índios Fulni-ô procurar ensinar as nossas 

crenças e costumes, que temos dentro de nossa religião, tanto a religião católica 

quanto a religião Fulni-ô, é sagrada para os índios que procuram seguir e respeitar as 

duas dentro de suas especificidades. 

A nossa educação desenvolve-se no convívio com a família, a escola e a 

comunidade, nossa religião é muito influente na educação indígena do nosso povo, 

pois através dela que tomamos consciência dos nossos atos e responsabilidades, 

procurando entender e aprender os requisitos voltados a ela. 

Observando o sistema de ensino-aprendizagem do nosso povo podemos 

identificar os conceitos vigotskianos quando estes afirmam que a aprendizagem dar-

se no convívio com o meio, ou seja, com a comunidade, uma vez que procuramos 

aprender e preservar nossa língua materna (Yaathe), todas as nossas outras tradições 
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através do constante diálogo e convivência com os outros, pois nem um homem se 

faz sozinho. 

È a partir da cultura que cada ser humano assegura a sua identidade. A 

aprendizagem da criança se dá de acordo com o contexto educacional e cultural a que 

ela está inserida, sendo completada com os saberes adquiridos de outras culturas, 

formando assim um cidadão que conhece o sentimento de pré-conceito e saiba 

respeitar as diversas culturas da sua. 

A aprendizagem das crianças se desenvolve com o convívio na comunidade. 

Do nascimento até o mais ou menos seis anos de idade as crianças ficam sob os 

cuidados dos seus pais, cada família constituídas dependendo das suas condições 

financeiras tem sua casa individualmente, sendo assim, o que a criança aprende é de 

total responsabilidade dos pais, os parentes como tios, tias, primos, avós, etc., 

também interferem na aprendizagem dessas crianças.  

A partir daí as crianças do sexo masculino começa a conviver mais com os 

seus pais e seguir os seus ensinamentos, e as do sexo feminino permanecem com as 

suas mães, os pais são orientados pelos mais velhos e lideranças na educação dos 

seus filhos e também nesse período em que as crianças começam a freqüentar a 

escola, e adquirir outros costumes que vão se unir aos que já tinham e construir 

novos conhecimentos, a escola é vista como um complemento para um bom 

desenvolvimento, pois as crianças sabem que são responsáveis no que diz respeito a 

nossa religião.  

Por isso que mesmo que as nossas lideranças sejam jovens é importante que 

repassem para os mais jovens, bons exemplos, principalmente para as crianças que 

futuramente serão seus seguidores no desenvolvimento cultural, então por isso é 

necessário a participação de pais, lideranças e os mais velhos da comunidade sejam 

de total responsabilidade, para que as crianças aprendam tudo que é necessário para a 

sua formação e vivência harmoniosa com a sociedade. 

Toda criança primeiro observa, depois fazem o que os pais mandam, 

conhecendo a necessidade, eles tem iniciativa própria para agir sob orientação dos 

mais velhos praticam, e assim adquirem experiências, essas experiências são 

avaliadas pela comunidade, caso seja aprovadas estarão prontas, para outras crianças 

isso acontece por volta dos 14 anos. 
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2.2 O Ambiente Escolar e as Práticas Interculturais 

 

O papel da escola na formação da criança Fulni-ô, é de fundamental 

importância, pois é através dela que preservamos nossos costumes e tradições, 

mantendo sempre viva a nossa cultura. Portanto através do ensino diferenciado é que 

preparamos os alunos para duas culturas: a cultura indígena e a não indígena 

formando assim cidadãos indígenas brasileiros, críticos, conhecedores dos seus 

direitos e deveres, capazes de atuar em qualquer área do trabalho sem perder sua 

origem cultural. 

A junção da educação indígena do povo Fulni-ô com a educação escolar abriu 

um horizonte nunca imaginável nos paradigmas de fortalecimentos do aprendizado 

da criança Fulni-ô, assim essa inovação foi reconhecida pela comunidade para 

integrar os dois conhecimentos. Essa questão além de estabelecer estatus de um 

aprendizado para criança indígena ao mesmo tempo abra uma compreensão da visão 

de identificar o porquê de aprender as duas maneiras de viver e saber reconhecer o 

seu modo de viver.  

  

3 Educação Escolar Indígena 

 

Iniciou-se durante o período imperial de 1808-1889 com vários debates em 

relação a uma educação que fosse ofertada para negros, escravos, índios e mulheres 

que eram a camada inferior da sociedade. 

Ao final do império, houve a possibilidade de haver instituição pública 

destinados ao ensino de criança indígena, pois no inicio do século XX, o indigenismo 

brasileiro viveu uma fase de total identificação com a missão católica e o Estado 

dividira com as ordens religiosas, a responsabilidade pela educação formal para os 

índios. 

Os órgãos governamentais são criados com a função de prestar assistência aos 

índios, e protegê-los contra atos de exploração e opressão e digerir as relações entre 

os povos indígenas, não indígenas e os demais órgãos de governo. 

A educação escolar indígena é uma das ações de proteção e assistência sob a 

responsabilidade desses órgãos indigenistas, que assume papel fundamental no 

projeto republicano de integração do índio à sociedade nacional. Nesse sentido 

criam-se parcerias entre órgãos governamentais de âmbito Federal, Estadual e 
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Municipal, movimentos indígenas e organizações pró-índio que aos poucos 

obtiveram experiências educacionais bem sucedidas, desenvolvidas por iniciativa 

própria ou pedido das comunidades indígenas a ser referência para as agências 

governamentais na construção de suas políticas. 

As políticas públicas relativas à educação indígena a pós-constituição de 

1888, passam a se pautar no respeito aos conhecimentos, as tradições e aos costumes 

de cada comunidade, tendo em vista a valorização e o fortalecimento das identidades 

éticas. A responsabilidade pela definição dessas políticas públicas, sua coordenação e 

regulamentação é atribuída, em 1991 ao Ministério da Educação ao longo do 

processo histórico da educação escolar indígena. 

Segundo (Ferreira 1992 p.23) observa-se que ela foi usada como ferramenta 

de catequização e exclusão, a imposição da escola aos indígenas que destruiu 

culturas milenares, muitos povos perderam suas línguas, territórios e até foram 

obrigados a negarem sua identidade. “O processo colonizador esteve basicamente 

sob responsabilidade de missionários, com destaque para jesuítas portugueses”. 

A escolarização era apenas um instrumento de catequese, de cristianização do 

índio, que freqüentemente era “pacífico” e sua mão-de-obra escravizada para ajudar 

a construir o projeto colonial da coroa portuguesa, apesar de no Brasil império ter-se 

feito catequese com missionários de origens diversas. 

Através deste marco, se fez necessário a criação do SPI, com o Estado 

brasileiro implementando uma política indigenista de “integração” a Sociedade 

Nacional, pois o índio era visto numa condição ética inferior. 

A educação que a sociedade nacional pensa para o índio não é diferente 

estruturalmente, nem no funcionamento, nem nos seus pressupostos ideológicos da 

educação missionária. 

Afirma (Meliá 1979 p. 30) que entre educação indígena e educação para 

índio, inicia-se um movimento de criação de diferentes experiências escolares 

indígenas e de formação de educadores, apoiador por diversas instituições de 

assessoria. 

Ainda Meliá, o pensamento de acreditar que os povos indígenas constituem 

sociedade sem escrita, atrasadas e primitivas, que poderiam evoluir até a civilização 

atravessou séculos e trouxe grandes conseqüências e perdas irreparáveis para os 

americanos. 
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Diante disso surgiram vários preconceitos, tipos de preconceitos que 

justificam o tratamento violento sofrido nesse século, daí surgiram o processo de 

escolarização, dentro de uma política indigenista integracionista, que estabeleceu, 

como os povos indígenas, relações ao estado lusitano, uma prática de controle 

político e civilizatório, aliada ao proselitismo religioso dos missionários jesuítas. 

A educação escolar indígena foi utilizada como uma ferramenta de 

catequização, como aliada na discriminação e na visão ideológica do “índio” que 

influenciou a formação do povo brasileiro. 

A constituição Federal representa o primeiro texto que explicita a relação do Estado 

com os povos indígenas, reconhecendo a diversidade ética e o respeito à diferença, 

afastando-se desse modo, do caráter integracionista preconizados durante vários 

séculos, em todo país. 

Já a educação escolar indígena em Pernambuco, o panorama é da seguinte 

forma: a gestão participativa em escolas públicas, inclusive na rede de ensino do 

Estado de Pernambuco, já é uma realidade. Por outro lado, é da natureza desta forma 

de gestão democrática da vez a voz aos que integram a comunidade educacional, 

através das mais diversas instituições escolares. A portaria 1.060 do ministério de 

educação instituiu a secretaria de educação fundamental um comitê de educação 

escolar indígena, cuja finalidade é subsidiar as ações referentes a esta modalidade de 

educação, estabelecendo em seu artigo 2º que na composição deste comitê, serão 

considerados pela associação dos professores indígenas e entidades públicas que 

atuam no setor de educação indígena. 

A resolução 03/99 do conselho nacional de educação, em seu artigo 3º e 1º 

contempla a participação da comunidade indígena na organização da escola e no 

planejamento da educação escolar indígena. Em relação à constituição 88 de 

Pernambuco em seu artigo 197. O Estado tem o dever de garantir a todos a 

participação no processo social de cultura no§3º, as culturas indígenas devem ser 

respeitadas em seu caráter autônomo. 

Já a portaria interministerial 559/91 no seu artigo 2º garante ao índio o acesso 

ao conhecimento e o domínio dos códigos da sociedade nacional, assegurando a 

população indígena à possibilidade de defesa de seus interesses, e a partici8pação 

plena na vida nacional em igualdade de condições, enquanto etnias, culturalmente 

diferenciadas. 
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A educação escolar indígena é de responsabilidade do Estado brasileiro entre 

os povos indígenas em Pernambuco, todo avanço até aqui conquistado foi resultado 

da união e da organização, estes foram os instrumentos das conquistas até aqui 

realizadas. A Secretaria Estadual de Educação, com o avanço do processo de 

estadualização, tem sentido a necessidade de elaborar sua proposta pedagógica da 

política da educação escolar para os povos indígenas. Temos feito vários 

questionamentos, um deles passa pela questão de se tratar de uma proposta ou de um 

projeto que alguns povos indígenas ao elaborar seu projeto político pedagógico, 

explicitam muito claramente que projeto não é proposta, mas os professores 

indígenas já colocaram a disposição de suas comunidades e para o Estado seus 

calendários, os conteúdos que devem ser trabalhados em suas escolas e esboçam um 

sistema de avaliação que vem se processando nas práticas cotidianas dos professores 

indígenas e se encontram, em parte sistematizados nos projetos políticos pedagógicos 

de cada povo, os quais se encontram em consonância com os respectivos projetos de 

vida das sociedades indígenas existentes no Estado de Pernambuco. 

 

3.1 Educação Escolar Indígena Fulni-ô 

 

Apesar de muitos atritos sofridos devido o contato íntimo e prolongado com a 

cultura não índia, nós Fulni-ô somos uma das comunidades indígenas mais 

resistentes das transformações sociais que habita o nordeste brasileiro. Isto porque 

nós nunca deixamos de usar a nossa língua materna yaathe, que pertence ao tronco 

lingüístico macro-jê. 

Esses costumes são garantidos pela constituição brasileira de 1988 que 

reconheceu os indígenas como povos com uma cultura diferenciada, vivendo dentro 

do estado brasileiro, que reconhece sua organização social, costume, língua, crenças 

e tradições. 

Para assegurar estes costumes, o estado vem publicando vários documentos e 

leis, delineando o perfil de como de como deve ser a educação escolar oferecida ao 

nosso povo. 

A educação escolar indígena foi ofertada aos Fulni-ô no ano de 1928 e vários 

órgãos ficaram responsáveis, um dos primeiros foi o SPI (Serviço de Proteção ao 

Índio) que posteriormente passou para a responsabilidade da FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio), que desde a sua criação até o ano de 1991, com a promulgação 
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do decreto presidencial Nº 26 de 24 de Fevereiro de 1991 que passou a 

responsabilidade ao MEC. 

Este, logo tratou de passar a responsabilidade para a assistência do Estado e 

Município, cujo decreto determina nos artigos 1º e 2º, respectivamente, que fica 

atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações 

referentes à educação em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Porém as ações no artigo 1º devem ser desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação dos Estados e Municípios em consonância com a Secretaria Estadual e 

Municipal de Educação. 

Com os decretos as escolas indígenas passaram por vários problemas e foram 

quase que totalmente desassistidas por causa de inúmeros problemas que começaram 

a surgir na educação escolar indígena. Houve necessidade então de se fazer um 

decreto onde se faz necessário dar assistência a educação, de acordo com o decreto 

Nº 24.628, de 18 de agosto de 2002, quando se fez a sua estadualização para ficar 

sob a gestão da Secretaria de Educação do Estado. Logo em seguida ficou na gestão 

do governador, passando a total responsabilidade da Secretaria de Educação do 

Município no Estado de Pernambuco bem como regime de colaboração do município 

sob a jurisdição de gerência executiva Regional de Educação do Agreste Meridional 

(GER-AM) localizada no município de Garanhuns. 

As escolas indígenas fulni-ô atendem a uma demanda de 1968 estudantes, 

ofertando as seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (nas séries iniciais e finais), Educação de Jovens e Adultos EJA 

(Ensino fundamental), Telecurso 2000 (Ensino Médio), Normal Médio, Língua 

Materna (yaathe). 

As assistências são dadas pelo corpo docente, composto por 130 professores, 

sendo 01º afetivo da rede estadual de educação de afetivos do município, sob regime 

de cadência e os demais em contrato temporário da SEE/PE, dentre os quais apenas 

36 têm cursos superiores. Existe um modelo de gestão escolar indígena Fulni-ô, 

porém ainda não é reconhecido pelos órgãos superiores. 

Conscientemente, grande importância do que representa a escola para o povo 

Fulni-ô, é que buscamos a forma digna e adequada para ofertar uma educação de 

qualidade, diferenciada e intercultural, que desenvolve as habilidades diferenciadas e 

competências específicas do estudante. Ensinamos que tem que aprender e conviver 

com a sociedade não indígena e têm que ser desenvolvidas habilidades que se faz 
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presente dentro e fora da escola. Um dos meios mais importantes na educação de 

qualquer comunidade é ter uma educação de qualidade e uma boa formação. 

Visando o futuro da nossa comunidade, garantindo o respeito da sociedade 

não índia de junto construa uma sociedade que almejamos sem preconceitos. 

Durante do que a comunidade espera da educação escolar indígena e que 

através do movimento e de reivindicação de professores e servidores indígenas das 

escolas de Pernambuco e que vem avançando, significativamente no que se refere-se 

nas políticas públicas de educação escolar indígena que já obtêm várias conquistas, 

dentre as quais é válida destacar algumas delas: sua própria autonomia dos povos 

indígenas com total respeito as suas lideranças e a sua organização social e também a 

implantação da escola com a modalidade exclusiva de língua materna Yaathe. 

A conquista de uma escola para a aldeia representa muito, pois precisamos dizer, já 

que convivemos com duas culturas totalmente distintas, precisamos estar preparados 

para não nos perder dentro da cultura do não índio e também para não perder nossa 

própria cultura. 

A educação específica e diferenciada não se trata de uma educação de 

qualidade inferior, de uma formação menor do que a formação presente nas escolas 

dos não índios, o que é exatamente o contrário, ao ser voltada para a especificidade e 

as diversidades, ela se transforma em uma educação de qualidade, uma educação que 

atende aos anseios e expectativas de cada grupo social. Uma educação na qual se 

aprende “o saber do branco” sem esquecer ou desmerecer “ o saber do índio”. Os 

povos indígenas têm muito a contribuir na busca de um mundo melhor para a 

humanidade. 

E partindo da igualdade, da diferença e da parceria que podemos criar o novo. 

Esse novo só poderá ser criado, se a sociedade nacional oferecer a oportunidade aos 

povos indígenas. 

A educação do nosso povo vem somar nossos conhecimentos culturais, pois a 

nossa atual realidade tivemos que nos adaptar a dois sócio-culturais, devido a nossa 

exposição constante a outros costumes, o fortalecimento da nossa cultura indígena se 

dá pelo conhecimento e valorização da mesma, pois quando vimos o quanto é 

instável a cultura do não índio, percebemos como é importante saber nossa origem, 

os costumes ancestrais e fortalecer cada vez mais sua identidade cultural. 

Nós professores Fulni-ô, temos que aproveitar todas as nossas vivências e as 

dos nossos educandos na comunidade, onde se aprende a educação indígena e 
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aproveitá-lo na educação escolar indígena, pois todo o nosso ensino deve partir da 

nossa história, da nossa cultura, dos nossos costumes, fazendo assim a junção com os 

outros saberes científicos ou áreas do conhecimento, havendo assim a 

interdisciplinaridade e interculturalidade sempre em nossas aulas, pois não podemos 

deixar os outros saberes de fora da nossa educação, porque eles também fazem parte 

das nossas vidas, porém não são mais importantes, temos que ensinar os nossos 

alunos a dar valor nas coisas simples da vida na comunidade, no natural, tentando 

assim cultivar e valorizar ao máximo a nossa cultura.   

 

4  CONFLITOS E DESAFIOS ENTRE OS DOIS MODELOS DE EDUCAÇÃO 

A nossa educação escolar, como povo fulni-ô, vem sofrendo várias mudanças 

no decorrer dos tempos como também ultrapassando muitos obstáculos ,e um dos 

principais deles é ter que muitas vezes driblar ou aprender a se adaptar à política 

educacional burocrática do estado que é o órgão mantenedor das escolas indígenas 

do estado de Pernambuco. 

Desde a estadualização das escolas indígenas, no ano de 2002, foi possível 

perceber as mudanças significativas nas escolas indígenas do povo Fulni-ô, pois a 

partir desse momento nós tivemos consciência de quem é a responsabilidade de 

manter as nossas escolas e de quem podemos cobrar ou exigir a qualquer momento. 

O calendário escolar das escolas indígenas Fulni-ô inicia em dezembro e 

termina no final do mês de agosto, isso para garantir tanto os 200 (duzentos) dias 

letivos quanto para assegurar a permanência de todos os indígenas no ritual do 

ouricuri que acontece nos meses de setembro, outubro e novembro, mas 

infelizmente. Os recursos financeiros, a merenda escolar e o quite do educando 

fornecido pelo governo estadual só começa a chegar quando se iniciam as aulas das 

escolas não indígenas no mês de fevereiro, Ou seja, o governo estadual não mudou  a 

sua rotina por conta de uma escola indígena. Mas, controversamente, cabe a escola 

indígena adaptar-se ao regime do governo, passando por imensas dificuldades 

durante os meses de férias das escolas não indígenas gerando grande conflito 

educacional e organizacional. 

Outro grande conflito vivenciado cotidianamente nas escolas Fulni-ô é o fato 

de termos consciência que temos dois modelos de educação: a educação indígena e a 

educação escolar indígena. A primeira precisa estar no dia-a-dia escolar e é visível a 

necessidade de trabalharmos, também, nas escolas, os nossos conteúdos 
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socioculturais através de manifestações e vivências diárias dos elementos que dão 

identidade a nossa cultura no ambiente escolar como: dançar toré, se comunicar na 

língua materna, aprender a confeccionar o artesanato.  

Não só nos preocupamos em assegurar a educação indígena, mas também nos 

preocupamos bastante com os conteúdos nacionais, ou seja, aqueles impostos pelo 

currículo comum, pois além de desejarmos que as nossas crianças criem e fortaleçam 

a sua identidade indígena também almejamos formar cidadãos críticos e pensantes, 

conhecedores de seus deveres e que possam desfrutar dos seus direitos perante o 

estado nacional brasileiro como afirma a constituição federal de 1988 no seu artigo; 

215. 

 Poderíamos conseguir unir as duas propostas educacionais se não fosse a 

grande dificuldade de se ter apenas 200 dias letivos, e esse tem sido o grande desafio 

dos coordenadores e educadores que trabalham nas escolas do nosso povo Conseguir 

em apenas 200 dias de aula repassar tanto os conteúdos exigidos como conteúdos 

relacionados a nossa cultura é um grande desafio e ao mesmo tempo um grande 

conflito a ser resolvido. E por temermos não cumprir com as regras impostas pelo 

sistema estadual de educação que o nosso povo, em nossas escolas, acabou 

priorizando os conteúdos curriculares que vem de fora, ou seja, os nacionais.  

O privilegio do nosso povo é que temos um campo de saber cultural muito 

forte que é o ritual ouricuri. Nele, a cultura do nosso povo permanece mais forte, nós 

falamos a nossa língua Yaathe fluentemente, a religião encontra-se presente em todos 

os momentos e os mais velhos ficam mais junto dos mais jovens, acontecendo assim 

grandes momentos de integração e vivência cultural fulni-ô. 

O nosso sonho não é diferente do sonho de outras comunidades indígenas. 

Sonhamos em ter uma escola autônoma na qual possamos organizar a nossa escola 

de acordo com o nosso projeto de sociedade. Mas como é que vamos construir uma 

escola autônoma se temos regras burocráticas a cumprir que não nos deixam sermos 

autônomos integralmente. 

O processo da educação escolar indígena em Pernambuco nos faz pensar, a 

todo momento, que o estado vem contribuindo sim para o desenvolvimento da 

educação escolar indígena, como também nos faz refletir que ele, através das suas 

ações está deixando muita insatisfação nas comunidades. 

Para Mélia (1979) “educação indígena é ensinar e aprender cultura’’, existem 

vários modelos de educação e a indígena é realmente ensinar e aprender a cultura, 
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“ela não visa preparar o índio para experiências novas mas prepará-lo para 

conformar-se aos outros sem perder a capacidade de realizar-se como pessoa e de ser 

útil a coletividade como um todo”(FERNANDES, 1975, p.38). Vale apenas enfatizar 

que Mélia e Fernandes falam de uma comunidade tradicionalista e fechada, e é por 

isso que a educação indígena acontece dessa forma. 

No entanto a educação no povo indígena Fulni-ô infelizmente jamais poderá 

ser nesse modelo, pois já não somos mais os mesmos de antes, estamos em contato 

frequentemente com o não-índio e por isso precisamos também dominar a sua cultura 

de maneira que possamos nos defender quando julgarmos necessário. Esses são os 

conflitos e os desafios que nós enfrentamos na nossa comunidade, e que precisam ser 

resolvidos ou superados, mas nunca ignorados pelo nosso povo e pelas nossas lutas 

por uma educação escolar indígena diferenciada das escolas regulares do estado. 

 

5 AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO INDÍGENA PARA A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA  

 

A primeira escola foi fundada no povo Fulni-ô no ano de 1929 pelo SPI- 

Serviço de Proteção ao Índio. Em seguida, a educação passou para a 

responsabilidade da FUNAI e ainda passou um tempo sob a tutela do município. Até 

então, ninguém ouvia falar na comunidade Fulni-ôe no âmbito escolar, 

especificamente em educação indígena especifica e diferenciada, também não se via 

nada de cultura dentro das escolas de ensino fundamental  e anos iniciais, pois no 

tempo em que a FUNAI era responsável pela educação foi construída e posta em 

funcionamento a escola Bilíngue Antônio José Moreira, escola apenas da língua 

materna Fulni-ô chamada de Iaathe. 

A escola nessa época tinha a função integracionista e assimilacionista e a 

maioria das professoras eram não índias, tanto as funcionárias da FUNAI quanto 

aquelas cedidas da prefeitura municipal. As professoras índias não repassavam 

conteúdos socioculturais do nosso próprio povo; era como se na escola nós 

tivéssemos que deixar de sermos índios para sermos aquilo que aprendíamos com os 

conteúdos não-índios, não contribui para a formação da nossa identidade cultural. 

No final da década de 90, após várias reivindicações, iniciamos as discussões 

dentro do nosso povo e das nossas escolas sobre o que era educação indígena e 

educação escolar indígena. E o decreto 24628/2002, que estadualizava as escolas 



14 
 

indígenas, ancorou mais ainda as nossas discussões. Era chegada a hora da educação 

indígena, aquela que era vivenciada dentro da comunidade, ser introduzida na escola 

indígena. Depois desse momento, educadores e educandos  pareciam mais satisfeitos 

dentro da escola, os professores não índios foram se afastando espontaneamente, pois 

perceberam, por si próprios, que já não era mais possível repassar apenas os 

conhecimentos e as aprendizagens dos não índios para as crianças do nosso povo. 

Era preciso ensinar também a nossa vida, a nossa cultura, a nossa história, a nossa 

identidade indígena Fulni-ô. 

Atualmente falamos a nossa língua materna nas escolas, e esta juntamente 

com a arte indígena fazem parte da matriz curricular das escolas. 

O que nos parece é que a educação indígena trouxe satisfação para as escolas 

Fulni-ô. Agora podemos mostrar e vivenciar o que antes era escondido, práticas 

cotidianas que antes ficavam retidas na comunidade. Hoje, a escola faz parte da 

formação cidadã e cultural da criança Fulni-ô, contribuindo socioculturalmente com 

a educação do nosso povo através da inserção da educação indígena na educação 

escolar indígena para que a preservação da identidade étnica de todo estudante Fulni-

ô possa ser mantida. Hoje, mesmo com todas as dificuldades trabalhamos em sala de 

aula os conceitos e os valores do nosso povo como a língua materna Iaathe, que se 

faz presente no seio da comunidade; e a religião, fonte de sabedoria que é de suma 

importância para nós à medida que as crianças e adolescentes estudam e aprendem a 

nossa cultura para o fortalecimento da nossa identidade. 

É muito gratificante trabalhar e compartilhar com os outros um espaço 

coletivo no qual se valoriza e se respeita os próprios costumes e tradições, como 

também é prazeroso reconhecer que existe a diversidade de povos e culturas 

diferentes que devem ser respeitadas assim como a nossa. 

Há dois anos, a nossa língua materna foi institucionalizada e esse grande fato 

oportunizou o Iaathe fazer parte da matriz curricular da educação escolar indígena no 

povo. Ela se transformou em uma disciplina que é lecionada do 1º ano do 

fundamental (anos iniciais) até o 9º ano do fundamental (anos finais), e para que isso 

acontecesse foi necessário retirar 02 horas/aulas de outra disciplina para que a nossa 

língua materna pudesse fazer parte da matriz curricular em nossas escolas. 

 Toda semana, o estudante Fulni-ô do ensino fundamental é contemplado com 

2 horas/aulas da disciplina língua materna Iaathe. Isso é considerado por nós como 

um avanço na educação escolar indígena e como um prelúdio de que outras boas 
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reformas e ações escolares aconteceram trazendo melhorias para a educação Fulni-ô. 

O ensino regular do Iaathe é fruto de muitas lutas e reivindicações em busca de uma 

educação especifica, diferenciada, intercultural e bilíngue que vem sendo a nova 

proposta de educação escolar indígena. 

A nova proposta de educação escolar indígena vem oportunizando o 

crescimento das escolas do nosso povo e os estudantes se encontram estimulados a 

voltar aos estudos, pois começam a perceber que a educação mudou, as escolas estão 

mais atraentes e dinâmicas, funcionários e estudantes estão reconhecendo o espaço 

escolar como o espaço da comunidade onde os pais tem a liberdade de entrar e sair 

da escola na hora e no momento que precisarem. 

Durante muito tempo, em nossas escolas, só existia da antiga alfabetização 

até a 4ª serie. Quando os jovens Fulni-ô terminavam essa fase muitos desistiam dos 

seus estudos, pois não eram todos que tinham coragem de enfrentar o preconceito 

dos não-índios Águas-belense que estudavam nos colégios da cidade.  

Atualmente temos 03 escolas: A Escola Indígena Fulni-o Ambrósio Pereira 

Junior, a Escola Indígena Fulni-o Bilíngue e Antônio José Moreira e a Escola 

Indígena Fulni-ô Marechal Rondon, sendo que só a última atende uma clientela de 

1716 estudantes (dados de 2011), oferta todas as modalidades e níveis.de ensino 

existentes no país, além de programas especiais. Para nós, é perceptível o 

crescimento das escolas Fulni-ô desde o final da década de 90 até os dias atuais; o 

que consideramos grandes conquistas e avanços para a nossa educação. 
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