Superintendência de Políticas para a Educação Básica - SUPED
Diretoria de Educação e suas Modalidades – DIREM
Coordenação de Educação Escolar Indígena – CIN

JORNADA PEDAGÓGICA 2020

“o que nós queremos é uma escola com o cheiro do nativo,
porque a gente precisa da leitura, da escrita, da universidade,
mas a gente também necessita das nossas verdadeiras
identidades. A gente não pode perder nossos costumes e esses
costumes não podem deixar de ser passado para as nossas
crianças”
Valdinete Tupinambá*.

“Por que afinal existe uma escola em nossa aldeia?”

Convidamos a todos, gestores/as, professores/as, coordenadoresas, alunos/as, pais
e todas as pessoas da comunidade indígena para participarem de um momento de reflexão,
análse e proposições para a Educação Escolar Indígena desenvolvida nas escolas
indígenas baianas.
Sendo a esola indígena uma conquista é preciso estar muito claro e efetivamente
expresso o sentido do seu funcionamento e o compromisso dos profissionais e da
comunidade indígena com a instituição escolar. De escola “para” índios e escola
construída com os índios, é imprescindível fazer reflexões sobre o fortalecimento da
identidade, valorização da diversidade, autonomia e cidadania. Os profissionais da
educação devem estar cientes de que esta modalidade de educação não é uma mera
transposição de um modelo da escola não indígena para uma comunidade indígena: “é
preciso que se considere qual o projeto de vida da comunidade, o que e como a escola
pode contribuir com esse projeto, o que os/as indígenas pensam sobre a escola e o que
esperam dela” (Wilmar D’Angelis, 2012).
Pensar e realizar a Educação Escolar Indígena é revisitar seu trajeto histórico,
conhecer profundamente o seu marco legal, considerar os diversos agentes envolvidos, as
transformações sociais e culturais ocorridas. Pensar e realizar a Educação Escolar

Indígena é se afastar das pedagogias homogeinizantes, dos conteúdos prontos que caem
de paraquedas.
É vital que toda a comunidade indígena se aproprie da sua escola e participe dela
de modo ativo, pensando conjuntamente o seu currículo, sua missão e valores adotados.
A reflexão sobre a importância da escola para a comunidade e a presença da escola
na aldeia pode apontar caminhos para as crianças, jovens e adultos da comunidade
percorrerem em busca da tão almejada autonomia.
*Apud MAGALHÃES, José Carlos Batista. “O QUE NÓS QUEREMOS É UMA
ESCOLA COM O CHEIRO DO NATIVO”: Os modos de apropriação da escola pelos
Tupinambá de Olivença, 2019.
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