
UNIVERSIDADE  REGIONAL DE  BLUMENAU  – FURB 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – CCE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

IDENTIDADE ÉTNICA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLEDES MARKUS 

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU 

2006 



 2 

CLEDES MARKUS 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADE ÉTNICA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

 

 

 
 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Educação, ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro 
de Ciências da Educação, da Universidade Regional 
de Blumenau – FURB. 

Orientador: Prof. Dr.Ernesto Jacob Keim 

 

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU 

2006



 3 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha família, Bárbara Nãndja e Edmundo, pela presença, incentivo e estímulo. 

Ao meu pai Helmuth, “in memorian”, que me apontou caminhos da alteridade. 

À comunidade escolar Xokleng, pela disponibilidade de cooperar neste trabalho, as muitas 

conversas e pela amizade que firmamos nestes anos de convivência. 

À amiga Francisca Helena Cunha Daneliczen, colega de curso, pelo apoio, reflexões e pela 

amizade.  

Ao COMIN (Conselho de Missão entre índios) pelo apoio e incentivo. 

Ao professor Dr. Ernesto Jacob Keim, pela dedicação e acompanhamento no processo de 

orientação deste trabalho. 

Aos membros das Bancas de Qualificação e Defesa desta dissertação, pelas leituras, sugestões 

e comentários que permitem continuidade nas reflexões: Dr. Roberto Akira Goto, Dr. Adolfo 

Ramos Lamar e Dr. Osmar de Souza.  

Aos colegas do Grupo de Pesquisa Educógitans do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da FURB por acolher o tema desta pesquisa com reflexões e debates. 

Às pessoas que, entre outras, contribuíram como interlocutores, com reflexões, 

questionamentos e apoios: Dra. Maria da Conceição Lima de Andrade, Ms. Marta Nörnberg 

da Silva, Dr. Hilário Inácio Bohn, Dra. Lilian Blank de Oliveira, Dolores Henn Fontanive, 

Simone Riske Koch, Viviane Moreira, Ms. Dulce Claudete Matte, Ms. Nanblá Gakran e Ms. 

Mônica Maria Baruffi. 

À Deus pela vida e pela força nesta caminhada.   

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico para meu marido Edmundo Prochnow, 

companheiro e amigo nos meus caminhos. 

Para minha filha Bárbara Nãndja amiga e incentivadora 

na minha jornada. 



 5 

RESUMO 

 

 
 
 
A educação escolar entre as populações indígenas no Brasil é um processo que teve início 
com a história da colonização européia; no entanto, o debate crítico sobre ela é muito atual. O 
momento é de transformação da educação escolar das aldeias, historicamente destinada à 
civilização e integração das populações indígenas, em um lugar para o exercício indígena da 
autonomia e expressão de sua identidade e, portanto ela começa a fazer parte das demandas e 
dos projetos políticos destes povos. Esta transformação está vinculada às reivindicações 
indígenas pelo reconhecimento do direito da manutenção de suas formas específicas de viver 
e de pensar, de suas línguas e culturas, de seus modos próprios de construção e transmissão de 
conhecimentos, e da garantia do espaço físico e cultural da vivência tradicional, acolhidos na 
constituição brasileira. A educação escolar nas aldeias, assim, não pode ser vista como 
instituição “externa” ou alheia à especificidade de cada grupo. Ela se apresenta como um 
complexo de interações e se apresenta como espaço de contato entre mundos distintos, entre 
formas de saber e conhecer distintos. Esta particularidade coloca a educação escolar em 
situações intersticiais e por isso é possível considerá-la, teoricamente, como espaço e inter-
espaços de fronteira em que identidades são afirmadas ou interditadas, distinções étnicas são 
realçadas, relações de poder e resistências emergem, reinterpretações e ressignificações se 
estabelecem. A partir desta perspectiva, a pesquisa investiga como a identidade étnica 
permeia a educação escolar indígena. A análise é realizada a partir do entendimento da 
identidade como sendo uma construção sócio-cultural e histórica e por isso mesmo 
essencialmente política e ideológica e em constante mutação. O referencial da antropologia é 
a das últimas décadas que percebe o dinamismo da construção das identidades e a perspectiva 
da educação é a partir da pedagogia de Paulo Freire. A pesquisa é desenvolvida junto ao Povo 
Xokleng da Terra Indígena Laklanõ do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina, Brasil. O foco 
da coleta de dados é a comunidade escolar que constitui em importante referencial no 
levantamento dos dados para interpretação da identidade étnica que é alvo deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena. Identidade Étnica. Povo Xokleng. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
Although the process of scholar education in Brazilian indigenous communities first started 
with the arrival of Europeans in Brazil, debates about it are still very eminent at these days. It 
is a moment of change for scholar education in indigenous villages. Village schools were 
previously meant to civilize and integrate the indigenous communities whereas now they are a 
place for autonomous indigenous practice and the expression of their identity and, therefore, 
indigenous scholar education is becoming part of these people’s political demands and 
projects. This change is closely connected to indigenous claims, which are supported by the 
Brazilian Constitution, for the recognition of the right they have to maintain their own 
particular way of life, languages and culture, conception and transmission of knowledge, and 
the guarantee of a territory in which they may preserve their tradition. In this manner, scholar 
education in indigenous villages cannot be looked at neither as an “outside” institution nor as 
an institution apart from the specificities of any other group. It is a complex of interaction 
between different worlds and different forms of knowledge. This particularity brings about 
interstitial situations for the scholar education and therefore it is theoretically conceived of as 
a borderline on which identities are either affirmed or interdicted, ethnical distinctions are 
strengthened, relations of power and  resistance to it emerge, as well as new interpretations 
and new significations are set. It is under such perception that this survey investigates the fact 
of how indigenous scholar education is affected by ethnical identity-related factors. The 
analysis is led under the understanding that identity is a social, cultural and historical 
conception and therefore it is essentially political and ideological, thus, always in the making. 
It is anthropologically based on the last few decades’ referential which perceives the dynamic 
construction of identities and educational perspectives backed by Paulo Freire’s pedagogy. 
The survey has been carried out at the Xokleng Village within the Laklanõ Indigenous 
Territory in Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, Brazil. The scholar community is the main 
focus of data collection which make up an important referential for data interpretation 
concerning ethnical identity as it is this work’s target. 
 
Key-words: Indigenous scholar education. Ethnical identity. Xokleng People.         
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APRESENTAÇÃO 

“... acaba as árvores, acaba os rios, acaba a natureza. Índio não pode viver assim!  
Índio não pode respirar assim! Civilizado também não pode viver assim, 

 mas civilizado tem muita pressa e então não liga para viver!  
Quem tem muita pressa não vive direito, não vê as coisas direito, 

 não ouve direito, não ama direito. 
 E civilizado vive sempre apressado.  

Civilizado é estranho. Difícil na cidade um falar com o outro. 
 Ora, índio quando se encontra é uma festa: muita conversa, muita alegria, pouca pressa!  

Civilizado é estranho e gozado: usa muita roupa, não toma sol, 
não sobe em árvores, não corre, não toma banho de rio, não anda de noite admirando a lua.  

Acho isso ruim, muito ruim na cidade”.  

(Indígena Humero). 

Este depoimento faz parte dos meus primeiros contatos com a causa dos povos 

indígenas. O texto foi encontrado em um jornal no ano de 1972 e já não há dados sobre a 

identidade étnica do autor. Os jornais vinham do Estado do Mato Grosso, enviados por 

amigos da família que haviam migrado para aquele estado em busca de melhores condições 

de vida. Estas pessoas compravam lotes de terras, retiravam a madeira e investiam em 

pastagens para gado ou plantações de soja. As notícias dos jornais se referiam à vida dos 

recém-chegados, inclusive os conflitos que envolviam madeireiros e indígenas. A indignação 

ao ler os artigos era devido à leitura crítica de professores do colégio, que, tendo participado 

do Projeto Rondon, conheciam a realidade e questionavam o chamado “progresso” em 

detrimento do extermínio da natureza e de povos indígenas que, por séculos, tiveram relações 

equilibradas entre si.  

Em geral, os indígenas eram apresentados pelos jornais como empecilho no 

propósito de colonização daquele Estado; no entanto, no dia 19 de abril, “Dia do Índio”, a 

mídia realçava outras características da identidade destes povos como as que transparecem no 

texto acima, como o convívio com a natureza, a ênfase na comunhão, no encontro, na 

contemplação e no conhecimento.  

Que marcas identitárias e que relações entre indígenas e não-indígenas são realçadas, 

se não aquelas percebidas pelos professores que conheceram a realidade destes povos e 

também algumas das que se percebem no convívio atual com o povo Xokleng e que se 

procuram evidenciar nesta pesquisa?   
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Foi no contexto escolar, portanto, que nasceu este interesse pela causa indígena e 

que acompanha a minha trajetória de vida. Os estudos de Teologia, focados na Teologia da 

Libertação, trouxeram elementos para refletir sobre a realidade social e tomar posições éticas 

mais radicais em favor da vida, o que implicava colocar-me também a favor da vida e da 

dignidade dos povos indígenas.  

Os meus estudos de pós-graduação em antropologia, realizados na Pontifícia 

Universidade Católica do Peru, trouxerem outros elementos para a reflexão sobre as culturas e 

etnias indígenas, suas dinâmicas internas e as relações interétnicas. Também neste tempo se 

iniciaram os contatos e articulações com o movimento indígena latino americano.   

O envolvimento com o povo Xokleng aconteceu em 1988, com a inserção num 

Programa de Assessoria do Conselho de Missão entre Povos Indígenas – COMIN - da Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, junto com os povos indígenas do Alto 

Vale do Itajaí, na qual a Educação Escolar Indígena é uma das atividades. 

No início dessa jornada havia uma escola em cada uma das quatro aldeias da Terra 

Indígena, com ensino regular, conforme orientações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para 

a Educação Nacional. Havia apenas três professores indígenas e destes, somente dois com 

ensino médio. Logo foi estabelecido contato com Nanblá Gakran, um dos professores com 

ensino médio, que, com incentivo de pessoas idosas da comunidade, fazia estudos da língua 

Xokleng, em vista de uma educação bilíngüe. 

Nessa época também se iniciaram as articulações com o movimento indígena em 

favor de direitos que teriam que ser assegurados na Constituição Brasileira, tais como o 

reconhecimento como cidadãos brasileiros com capacidades plenas, a garantia de suas terras 

tradicionais e o respeito e valorização de suas especificidades culturais.  Na pauta estava 

também a reivindicação da educação diferenciada que levasse em conta as identidades dos 

diversos povos indígenas do Brasil.  

Este movimento promoveu diversas articulações entre os povos indígenas do Brasil 

e organizações de apoio à causa indígena. É possível que essa ampla mobilização tenha 

influenciado para que a Constituição de 1988 se tornasse um marco para os povos indígenas, 

deixando de ser considerados tutelados para se tornarem cidadãos brasileiros com capacidades 

plenas, para que tivessem garantido a demarcação das terras e que fossem reconhecidas as 

especificidades culturais de cada povo indígena.  

A partir da Constituição de 1988, diversas experiências em educação diferenciada 

vêm sendo realizadas e construídas pelos povos indígenas. Entre o povo Xokleng, este 
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processo é permeado por conflitos e incompreensões, mas também por possibilidades de sua 

expressão étnica que acompanhei com interesse e persistência. 

Assim, o povo Xokleng traz uma vasta experiência em educação diferenciada, tendo 

ainda muitas questões em aberto, muitas reivindicações e muitos questionamentos em relação 

ao acolhimento de suas especificidades culturais na educação escolar.  

Neste contexto se insere essa pesquisa. Os questionamentos e as reivindicações 

indígenas me motivam a refletir e buscar a compreensão dos processos de educação escolar 

em meio a este povo em que a identidade étnica é um aspecto fundamental. Nesse sentido, a 

perspectiva antropológica trouxe dados importantes para o tema de pesquisa e contribuiu na 

análise.  

É importante ressaltar que Paulo Freire, como um dos teóricos do Grupo de Pesquisa 

Educógitans, do Programa de Pós-graduação em Educação da FURB, foi um dos motivadores 

deste trabalho quando alerta que a prática pedagógica precisa partir do concreto cultural e 

histórico do grupo com quem se trabalha, e que no processo educativo precisa acontecer o 

reconhecimento e assunção da identidade cultural.  

Assim, na minha interação e convivência com o povo Xokleng, se constituiu uma 

exigência ética a partir do concreto cultural e histórico, bem como com o trabalho a favor do 

reconhecimento e assunção das identidades. E, no que isto significa para a educação escolar, 

colocar-me ao lado das mobilizações para a efetivação do seu projeto de educação em que a 

assunção de identidade e de autonomia sejam princípios fundamentais a serem buscados no 

contexto indígena.  

Para que eu pudesse assumir este compromisso ético de forma efetiva, foi preciso 

entender os processos próprios em que se deu e em que se dá a educação escolar desse povo e 

como sua identidade está articulada neste contexto. Desta forma, a pesquisa “Identidade 

Étnica e Educação Escolar Indígena” quer ser um momento de observação e reflexão, nesta 

caminhada junto com o povo Xokleng. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa investiga a identidade étnica no contexto da educação escolar 

indígena. Ela se insere nas reflexões sobre os aspectos identitários nos processos educacionais 

escolares em ambientes indígenas.  

O tema está ligado ao movimento de transformação das escolas das aldeias que, 

historicamente, foram destinadas à “civilização” e integração, em um espaço do e para o 

exercício da autonomia e expressão da identidade das populações indígenas. Esta mudança 

pode ser atribuída às reivindicações indígenas pelo reconhecimento de sua identidade étnica e 

conseqüente reconhecimento do direito à manutenção de suas formas específicas de viver e de 

pensar, de suas línguas e culturas, de seus modos próprios de construção, elaboração e 

transmissão de conhecimentos, acolhidos na Constituição de 1988 e que abriu caminho para a 

oficialização de uma educação escolar indígena diferenciada, que considere sua identidade e 

autonomia.  

A incorporação das reivindicações indígenas na legislação e nas políticas públicas 

ocasionou um grande número de experiências escolares concretas nos diversos pontos do país, 

que, em si, apontam para novas conjunções em que se evidenciam possibilidades, 

contradições, conflitos e etnocentrismos. O desafio que se coloca é como traduzir as 

reivindicações indígenas e as garantias legais já disponíveis em práticas pedagógicas 

efetivamente adequadas aos objetivos e identidades de cada população indígena.  

Um processo de reflexão crítica sobre estas experiências educacionais indígenas e 

sobre o suporte teórico e conceitual dos aspectos envolvidos nesse processo, como o da 

identidade étnica, está em curso. São reflexões e análises fundamentadas em conhecimentos 

de casos concretos em que, de forma multidisciplinar, as áreas da antropologia, história, 

lingüística e educação se complementam e fornecem, cada uma, instrumentos de análise. 

Neste contexto, as reflexões sobre a identidade étnica ganham relevância, seja isto em termos 

teóricos e conceituais, seja em sua articulação e manifestação na prática educacional. 

Nesse sentido é que deve ser compreendido o intuito desta pesquisa. Ela quer trazer 

subsídios, e assim, contribuir nas reflexões e debates sobre os aspectos identitários nos 

processos educacionais escolares em ambientes indígenas. Desta forma, esta pesquisa se 

constitui em reflexão crítica sobre a experiência concreta em educação vivida e acumulada 

pela comunidade Xokleng, que é foco dessa investigação. Constitui-se em momento 

importante para ouvir esta população, para perceber os significados e as interpretações 
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envolvidos na Educação Escolar e compreender como sua identidade é articulada neste 

contexto. Assim, esta pesquisa se propõe averiguar: Como a identidade étnica, como processo 

dinâmico e mutante, permeia a educação escolar indígena do povo Xokleng?  

O desenvolvimento do tema se apóia num suporte teórico que permite lidar com 

conceitos e teorias, que apreenda o movimento de identidades e culturas em construção, 

abertas para a historicidade, para a subjetividade, para as relações sociais e às vontades 

individuais e, ao mesmo tempo, que não abdiquem da busca de sistematização e coerência.  

A base teórica deste trabalho, portanto, terá um referencial na antropologia das 

últimas décadas, que tem repensado conceitos como identidade, etnicidade, cultura e tradição, 

privilegiando aspectos de inovações, mobilidade, fluidez, dinâmica, inventividade e 

interações. Os autores Fredrik Barth (1998), Cliffort Geertz (1978, 2001, 2003) e Roberto 

Cardoso de Oliveira (1976, 1996, 1997), da antropologia, serão referências para a realização 

desta pesquisa pela forma como discutem e redefinem as noções acima mencionadas.  

Outro referencial da pesquisa estará na educação, com a pedagogia de Paulo Freire, 

por ressaltar a identidade cultural e étnica como ponto fundamental a ser considerado na 

prática educativa que leve à autonomia, e também por afirmar a dimensão política da 

educação, em que, conseqüentemente, a assunção ou não de identidades neste contexto está 

envolta nesta dimensão política.  

O caminho metodológico foi a pesquisa bibliográfica e incursões ao campo com 

enfoque etnográfico em duas dimensões: uma apoiada no conjunto de dados e vivências 

sistematizadas durante a realização de outros trabalhos de pesquisa com registros catalogados 

sistematicamente, em fichas e diários de campo referentes ao trabalho profissional exercido ao 

povo indígena Xokleng; e outra, apoiada em entrevista com questionário elaborado para 

recolher informações complementares com a comunidade escolar. A coleta de dados que se 

apóia no conjunto de vivências junto ao povo indígena Xokleng se apresenta como condição 

privilegiada de observação regular junto ao grupo, na medida em que traz a perspectiva dos 

membros do grupo, o que possibilita o entendimento dos significados e interpretações de 

como cada grupo constrói sua realidade.    

A perspectiva etnográfica permite o entendimento e a descrição de como são 

elaborados os modos de ver e sentir a realidade e o cotidiano da comunidade indígena; ela 

permite desvelar os significados e interpretações, criados e recriados no contexto da educação 

escolar indígena entre os Xokleng. A escolha deste método possibilitou um olhar sobre a 

educação indígena a partir da perspectiva do povo estudado.   
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O conteúdo foi organizado em três capítulos. O primeiro (item 2) enfatiza a 

identidade étnica e traz subsídios do horizonte teórico da antropologia que podem contribuir 

para uma melhor compreensão e atuação na educação Escolar Indígena, pois ajudam a 

compreender a etnicidade, a identidade, as culturas, suas dinâmicas internas e as relações que 

estabelecem com outras etnias. Neste item também são elencadas características identitárias 

percebidas entre o povo Xokleng ao designar sua pertença étnica. 

O segundo capítulo (item 3) traz dados e reflexões sobre a história da educação 

escolar indígena no Brasil, em Santa Catarina e do povo Xokleng, no que concerne 

especificamente ao seu significado para a identidade étnica dos povos indígenas, 

especialmente para o povo Xokleng.  

No terceiro capítulo (item 4), são trazidos elementos reflexivos da experiência 

prática em educação do povo Xokleng, no intuito de averiguar como a identidade étnica 

permeia e está articulada no contexto da educação escolar deste povo.  

Assim, esta pesquisa pretende contribuir com subsídios para a reflexão sobre os 

processos educacionais que estão sendo construídos no contexto das populações indígenas, 

mais especificamente no contexto do povo Xokleng e na perspectiva da identidade étnica. É 

apropriado dizer que esta pesquisa se caracteriza como ainda em constituição, com muitas 

questões em aberto e muitas interrogações e questionamentos a serem feitos.   
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2  IDENTIDADE ÉTNICA 

Neste capítulo será enfocado o tema da identidade étnica. Serão trazidos conceitos e 

teorias da antropologia que ajudam a compreender a etnicidade, as culturas, suas dinâmicas 

internas e as relações que estabelecem com outras etnias. Tem-se como foco a identidade 

étnica Xokleng e com isso também serão trazidas algumas características identitárias 

significativas que este povo utiliza para designar sua pertença étnica. A abordagem desse 

capítulo quer trazer subsídios para a reflexão sobre a identidade étnica no contexto da 

educação escolar indígena.    

2.1 EDUCAÇÃO E IDENTIDADE ÉTNICA 

No atual contexto das reflexões e da legislação, a educação escolar indígena se 

insere nas premissas: do reconhecimento de que o Brasil é uma nação constituída por 

diferentes etnias, com histórias, saberes, valores e culturas próprias, entre os quais um grande 

número de povos indígenas; do reconhecimento de que estes povos construíram, ao longo de 

sua história, suas organizações sociais, saberes, conhecimentos e filosofias, pela pesquisa e 

reflexão; do reconhecimento do direito dos povos indígenas à autodeterminação e autonomia 

em relação às suas vidas e projetos, incluindo a educação escolar e do reconhecimento do 

direito constitucional, como cidadãos brasileiros a uma educação diferenciada, que considere 

suas especificidades étnicas e culturais.  

Assim, a idéia de fundo dos projetos de educação escolar indígena é o direito à 

alteridade e a autodeterminação. Na prática, no entanto, depara-se com uma realidade em que 

por vezes, o defendido “direito à diferença” ainda não corresponde à implantação de projetos 

alternativos com acolhimento das especificidades étnicas dos povos indígenas e de suas 

propostas de educação. Percebe-se que ainda há um descompasso entre a educação 

diferenciada como projeto e discussão e a realidade das escolas indígenas do país.  

Paulo Freire chama atenção para o fato de que, na prática educacional, o respeito à 

alteridade e à autonomia dos povos indígenas é um imperativo ético e não um benefício que 

se pode conceder ou não.  Respeitar a autonomia e alteridade do outro é respeitar o direito do 

outro de estar sendo. É ver o outro como sujeito. Por isso uma das questões fundamentais é 
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que “Não há prática pedagógica que não parta do concreto cultural e histórico do grupo com 

quem se trabalha. Esse é o princípio fundamental dessa pedagogia”, e ele acrescenta: “não há 

outro ponto de partida, em nenhum processo educativo correto, que não seja o ponto em que 

estão os educandos” (FREIRE, 2004, p. 58).  

O processo educacional junto aos povos indígenas, portanto, exige o 

reconhecimento, o acolhimento e valorização de suas identidades étnico-culturais, pois elas 

têm que ver com a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como um ser social, 

político e cultural. Assumir-se como sujeito, como seres humanos.  

Além disso, a prática pedagógica junto a estes povos não pode ignorar ou 

desconsiderar que eles têm saberes social e culturalmente construídos, apoiados em vivências 

de sua comunidade e de seu povo, com experiências concretas da realidade, e relações e 

interações entre si e outras etnias. É fundamental que estes conhecimentos, saberes e 

vivências sejam considerados na prática pedagógica junto com eles.  

Ademais, o esforço de projetar uma educação escolar indígena só será concretizada 

com a participação direta e efetiva destes povos, em todos os momentos do processo 

pedagógico, seja isso na definição dos objetivos, dos conteúdos curriculares e no exercício das 

práticas metodológicas, sempre baseadas na sua realidade étnica e cultural (FREIRE, 2004,   

p. 24).   

Paulo Freire (2004, p. 71) salienta que na ação pedagógica junto com os indígenas é 

necessário ter sensibilidade histórica e cultural para reconhecer e respeitar o movimento 

interno das culturas como também suas relações com a sociedade nacional. E que, “além 

dessa sensibilidade, sem a qual não é possível nada, é preciso ter também a dimensão 

científica”, em que é imprescindível entendimento, rigorosidade e criticidade com os 

conceitos e as teorias para a compreensão das culturas, de suas dinâmicas internas e das 

relações de uma para com outra. Isso, numa perspectiva crítica, para que a ação pedagógica 

possa ser libertadora e não reproduza teorias colonizadoras que esmagam culturas. Sugere a 

antropologia como uma das disciplinas que pode contribuir nesse processo de entendimento 

dos conceitos.  

Deveras, a antropologia desenvolveu de forma sistemática a reflexão sobre os 

processos de construção da identidade étnica e cultural e estas contribuições podem oferecer 

subsídios importantes para a reflexão sobre a educação escolar indígena que considere as 

especificidades étnicas de cada grupo. 

Portanto, é nessa perspectiva que se desenvolve este capítulo em que são trazidos 

subsídios para a reflexão sobre a identidade étnica no contexto da educação escolar indígena.    
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2.2 IDENTIDADE ÉTNICA: UM NOVO PARADIGMA 

Até a metade do século XX, a noção de etnia se encontrava mesclada com as noções 

de povo, raça e nação. Para cada povo correspondia uma raça, uma cultura, um grupo étnico e 

uma nação. Este esquema foi questionado e uma nova abordagem adquire espaço nas 

reflexões. 

O tema da identidade étnica e da etnicidade vem sendo referido e pesquisado nas 

ciências sociais mais intensamente a partir da década de 1970.  A emergência deste tema tem 

relação com o aparecimento, no final da década de 1960, de movimentos reivindicatórios 

qualificados de “étnicos”, que surgem simultaneamente nas sociedades industriais e nas 

sociedades em desenvolvimento, e se produzem tanto nas nações que se reconhecem 

pluriétnicas, como naquelas que se consideram culturalmente homogêneas. Exemplos destes 

movimentos são os regionalismos e nacionalismos na Europa, os conflitos lingüísticos no 

Canadá e na Bélgica, o “tribalismo” na África e os movimentos indígenas na América Latina 

(POUTGNAT e STREIFF-FENART, 1998, p. 25).  

O acento no tema da identidade étnica neste período é precisamente para abranger o 

que há em comum em todos estes fenômenos de reivindicação, nos quais os grupos se 

mobilizam em nome de sua pertença étnica. Trata-se de levar em conta o pertencimento étnico 

como categoria importante para a ação social e a tendência de fazer derivar dele lealdades e 

direitos coletivos.  

Se, no período precedente, os vínculos étnicos eram encarados como fontes 

potenciais de lealdade em relação à nação, neste período impunha-se a idéia de grupo étnico 

como categoria fundamental de diferenciação social também dentro de uma mesma sociedade.  

Obras importantes foram editadas na década de 1970 sobre a formação, a 

transformação e a persistência de identidades étnicas nas diversas partes do mundo. São 

trabalhos sobre a etnicidade urbana, migrações, negros das sociedades americanas, 

integrações nacionais nas sociedades pós-coloniais, o “tribalismo” na África entre outros. 

Nestas obras a identidade étnica é abordada e concebida de forma diversa (POUTGNAT e 

STREIFF-FENART, 1998, p. 27).  

Alguns autores consideram a etnicidade um fenômeno presente na época moderna, 

por tratar-se de uma conseqüência do desenvolvimento econômico, da industrialização e da 

formação dos Estados-nações. Estes autores observam, agora na modernidade, não a chegada 

da uniformização e do individualismo, mas a era do nacionalismo étnico e do racismo. Ela é 
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interpretada como produto da desigualdade de desenvolvimento; como uma forma de 

resistência organizada ao processo de modernização ou, ainda, como um produto histórico da 

economia mundial capitalista.   Em geral, os autores acentuam a vinculação entre o sistema 

internacional de comunicação do mundo moderno e a difusão dos sentimentos nacionalistas e 

étnicos, sendo que esta comunicação era considerada como fator de uniformização e de 

assimilação. No entanto, o aumento dos contatos ligados à modernização surge agora como 

um fator que facilita a emergência de identidades particulares. A etnicidade é vista nesta 

perspectiva como um fenômeno essencialmente contemporâneo (POUTGNAT e STREIFF-

FENART, 1998, p. 27). 

No entanto, para outros autores o conceito de etnicidade não designa novos 

fenômenos sociais, mas fenômenos ocultados pela grade de análise dos pesquisadores que, 

influenciados por teorias ideológicas e “realçando o consenso, equilíbrio e adaptação viram 

nas ligações tribais e nas formas sociais tradicionais apenas arcadismos ou obstáculos para a 

planificação social” (POUTGNAT e STREIFF-FENART, 1998, p. 29). 

Estes autores enfatizam que a etnicidade não é só uma manifestação das sociedades 

modernas, mas de todas as sociedades, também as pré-coloniais. Afirmam que as sociedades 

pré-coloniais eram englobadas por redes de relações contínuas com outras sociedades e com 

as quais mantinham relações de reciprocidade, comércio, migrações e conquistas. Essas 

sociedades, portanto, não eram grupos isolados com uma essência cultural, mas identidades 

relativas e mutantes que se situavam numa rede de relações com outros grupos. Isso questiona 

a concepção clássica de que em algum tempo haja existido um grupo étnico com uma tradição 

cultural homogênea e vivendo em completo isolamento. Também questiona o retorno da 

concepção ideológica da dicotomia entre primitivo e moderno, civilizado e não-civilizado, 

que corresponde a uma visão estereotipada e pejorativa da diversidade entre as sociedades.  

Neste sentido, a maioria das pesquisas em ciências sociais sobre os povos indígenas, 

até algumas décadas, se limitava a estudá-los em termos de sua organização sócio-cultural, 

como se fossem isolados e independentes. Dedicou-se pouca reflexão às relações que 

mantinham com o ambiente econômico e social ao seu redor. Tampouco se deu atenção à 

maneira como viam a si mesmos, ou como seus vizinhos os percebiam. No entanto, 

atualmente, muitos estudos já consideram a dimensão dinâmica e relacional da organização 

destes povos em todos os tempos.  

Portanto, para além de um novo campo de pesquisa, o conceito de etnicidade 

conforme será visto neste trabalho, indica um desvio para novas questões teóricas e empíricas 

nas ciências sociais, como o de repensar a noção de identidade étnica em termos menos 
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essencialistas e de substituir-se as visões tradicionais de homogeneidade cultural por uma 

perspectiva de construção dinâmica. 

Fredrik Barth (1998) é considerado um dos pioneiros em termos de revisar os 

paradigmas anteriores sobre a identidade étnica. Em sua crítica, ele afirma: 

Praticamente todo raciocínio antropológico baseia-se na premissa de que a variação 
cultural é descontínua: que haveria agregações humanas que, em essência, 
compartilham uma cultura comum e diferenças interligadas que distinguiriam cada 
uma destas culturas, tomadas separadamente de todas as outras. (BARTH, 1998,   
p. 187). 

Para Barth (1998, p. 190) este conceito impede de entender o fenômeno dos grupos 

étnicos e seu lugar na sociedade e na cultura humanas, pois se é levado a imaginar que cada 

grupo desenvolve sua forma cultural e social em isolamento relativo, essencialmente, e reage 

a fatores ecológicos locais, ao longo de uma história de adaptação por invenção e 

empréstimos seletivos. Essa concepção produziu um mundo de povos separados, cada um 

com sua cultura própria e organizado numa sociedade que é possível isolar para descrevê-la 

com se fosse uma ilha. 

Barth substitui uma concepção estática da identidade étnica por uma concepção 

dinâmica. Ela sempre é construída e transformada na interação de grupos sociais através de 

processos que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que os integram ou não. 

2.3 IDENTIDADE ÉTNICA: CONCEPÇÕES 

No século XIX, foi introduzida a noção de identidade étnica nas ciências sociais, na 

tentativa de responder à questão: sobre que princípios fundamentais as populações se unem ou 

se separam. Nas abordagens e nos debates foram enfatizados aspectos considerados 

fundamentais para a caracterização da identidade étnica como o critério biológico e a Cultura.  

2.3.1 Identidade étnica e o critério biológico 

Entre as abordagens sobre grupo étnico constavam aquelas que apontavam como 

características fundamentais de identificação o perpetuar-se biologicamente de forma ampla. 

Neste caso naturalizam a identidade como uma herança genética. Os sujeitos teriam um 
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vínculo inato, inscrito no código genético, portanto, irreversível com o seu grupo étnico. Este 

vínculo estaria evidente nos caracteres físicos e psicológicos do sujeito ligando-o ao seu grupo 

étnico original. No entanto, o critério biológico tem sido questionado pela antropologia de 

forma incisiva há muito tempo, pois não há população alguma que se reproduza 

biologicamente sem miscigenação, a não ser que vivesse em completo isolamento (LARAIA, 

1996).  

Um exemplo concreto de que o critério biológico não é fundamental, é o caso da 

Etnia Xokleng. Este grupo é constituído a partir de origens biológicas distintas. No momento 

do contato com a sociedade não indígena, na década de 1910, o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI) trouxe quatro famílias Kaingang do Paraná para auxiliar os seus funcionários nas 

intermediações com os Xokleng, tendo em vista que o grupo do Paraná sabia falar o 

Português.  Os Kaingang casaram com pessoas do povo Xokleng e com o tempo também 

assumiram a língua e a identidade Xokleng. Mais tarde, na década de 1940 um grupo de 

cafuzos, sem terra, remanescentes da Guerra do Contestado, do Oeste de Santa Catarina, foi 

acolhido na terra indígena pelos Xokleng. Aos poucos este grupo também foi sendo inserido a 

ponto de haver casamentos entre as partes. Na década de 1970, com o início da construção da 

Barragem Norte, houve a vinda de operários de diversas partes do país para trabalhar na 

construção. Eles se estabeleceram nas periferias da terra indígena. Muitos deles casaram com 

mulheres Xokleng e assumiram a língua, a cultura e hoje são considerados Xokleng. Portanto, 

internamente as famílias sabem das distintas origens e descendências, mas se identificam 

como etnia Xokleng.  

As genealogias das famílias Xokleng remetem a ancestrais de procedência diversa e 

a população reconhece essa diversidade na ascendência. Apesar disso, atualmente, as famílias 

consideram-se constituintes de um grupo social definido, singular, o qual tratam de “etnia 

Xokleng” em que “somos todos parentes”.  

2.3.2 Identidade étnica e o critério cultural 

Outras abordagens entendem que há uma determinação cultural sobre os indivíduos 

e os grupos, em que os atributos e as expressões culturais são considerados critérios 

fundamentais da identidade étnica. Em outras palavras, o partilhar uma cultura comum é 

considerada a característica primária e fundamental de etnicidade. Vacher de Lapauge é um 

dos primeiros intelectuais a falar que a cultura seria um destes princípios fundamentais, sendo 
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que a língua e a religião estariam entre os traços culturais essenciais de identificação 

(POUTGNAT e  STREIFF-FENART, 1998, p. 33).  

Esta abordagem foi criticada por Barth (1998), que considerava as características 

culturais, não como critério fundamental, mas como conseqüência de etnicidade. Ele afirma: 

“Para mim podemos lucrar muito ao considerar esse traço importante como uma implicação 

ou um resultado, mais que como uma característica primária e definicional da organização do 

grupo étnico” (BARTH, 1998, p. 191).  

Ele argumenta que, encarar a cultura dos grupos étnicos como sua característica 

primária, induz a identificá-los e distinguí-los pelas características morfológicas das culturas, 

ou seja, pela forma como demonstram os traços particulares da cultura. As diferenças entre os 

grupos tornam-se, então, diferenças no conjunto dos traços culturais e conseqüentemente as 

diferenças passam a ser entre as culturas e não entre as organizações étnicas.  

Este critério de identificação é questionável também pelo fato de que as 

características culturais são variáveis no tempo e no espaço. Elas vão se modificando diante 

de situações concretas. Elas não são um conjunto intemporal e imutável transmitidos da 

mesma forma de geração em geração na história do grupo. Por isso, não há como encontrar 

um conjunto total de traços culturais que permitam a distinção entre um grupo e outro, e a 

variação cultural de um grupo não permite, por si própria abranger, o traçado dos limites 

étnicos. Nesta direção Cardoso de Oliveira pergunta: “Até onde esse critério dá conta da 

persistência da identificação étnica de pessoas e de grupos, quando praticamente não se 

observam ‘traços culturais manifestos diferenciais’?” (OLIVEIRA, 1976, p. 2).  

O critério cultural também não explica porque pessoas que apresentam distintas 

características culturais em locais diferentes e em épocas diferentes ainda são consideradas 

como pertencendo ao mesmo grupo étnico. Barth (1998) observa em suas pesquisas: O 

mesmo grupo de pessoas com as mesmas idéias e valores, quando confrontado com diferentes 

situações e ambientes, seguirá também diferentes padrões de vida e institucionalizará 

diferentes formas de agir, mas mesmo assim se consideram pertencentes ao mesmo grupo 

étnico. Da mesma forma, um grupo espalhado por um território de circunstâncias ecológicas 

variadas apresenta diversidades regionais de ações institucionalizadas, mas que não refletem 

diferenças na orientação cultural.  Portanto, mesmo que haja modificação nos traços culturais, 

um grupo pode continuar afirmando sua pertença a um determinado grupo étnico (BARHT, 

1998, p. 190).  

Barth (1998) aponta ainda que, ao tomar-se as características culturais como 

indicadores de diferenciação étnica, incorre-se no preconceito de considerar as relações 
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dinâmicas dos grupos em termos de aculturação e assimilação, em que se procura explicar os 

ganhos e mudanças culturais e porque determinados rasgos são tomados como empréstimo.  

Um bom exemplo é o caso do Povo Xokleng, que, de nômades e coletores 

tradicionais até 1914, tiveram que reconstruir sua vida a partir da agricultura e do 

sedentarismo. Mais tarde, na década de 1970, no contexto da construção da Barragem Norte, 

este grupo teve que se dividir em aldeias em que cada uma tinha características ecológicas 

distintas. Hoje, depois de mais de trinta anos, cada aldeia foi construindo características 

próprias, cada uma foi se estabelecendo em grupos menores e em nichos ecológicos 

diferentes. A aldeia Bugio, por exemplo, está situada na região mais alta e fria, que não 

permite a efetivação da agricultura como ocorre nas outras aldeias. Também as relações com 

os não-indígenas são diversas em cada aldeia e fazem com que haja acentos distintos nas 

interações. Além disso, alguns Xokleng se dirigiram para as cidades em busca da 

sobrevivência em outras atividades econômicas, mas continuam ligados ao seu grupo na Terra 

Indígena. No aspecto religioso, desde 1940 participam de tradições religiosas cristãs de cunho 

pentecostal, inclusive com pastores indígenas. Mesmo que haja uma variação nos traços 

culturais e nas formas de ação, eles continuam a considerar-se constituintes da etnia Xokleng.   

No caso deste povo, mesmo com a adoção de alguma tecnologia agrícola, costumes 

familiares, a religião de cunho pentecostal, a educação escolar, casas de alvenaria, uso da 

geladeira, relógios de pulso, estudar numa universidade, formar-se mestre em lingüística, 

trabalhar numa malharia da cidade, continuam a considerar-se pertencentes à etnia Xokleng. 

Do mesmo modo, a saída de pessoas ou famílias da Terra Indígena para as cidades da região, 

não destrói necessariamente a sua ligação com este grupo. Importa que este povo continua 

afirmando sua organização social como uma realidade etnicamente diferenciada.  

Assim, a etnicidade não é um conjunto intemporal e imutável de traços culturais 

transmitidos da mesma forma de geração a geração na história do grupo; ela provoca ações e 

reações entre esse grupo e os outros em uma organização social, num processo contínuo e 

dinâmico.  

2.3.3 Grupos étnicos como tipo de organização social 

A proposição que Barth (1998) formula de grupo étnico e que foi adotada neste 

trabalho, não é mais em termos culturais, mas como um “tipo de organização social”. Ele 

sublinha que “concentrando-nos naquilo que é socialmente efetivo, os grupos étnicos são 
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vistos como uma forma de organização social” (BARTH, 1998, p. 193). Sendo que o aspecto 

fundamental desta concepção passa a ser a identificação étnica, a saber “a característica da 

auto-atribuição ou da atribuição por outros a uma categoria étnica” (BARTH, 1998, p. 193). 

Os grupos étnicos, portanto, são definidos como “tipos organizacionais” que 

possuem um corpo de membros que se identificam como tal e são identificados pelos outros. 

É, portanto, a característica da auto-atribuição e do reconhecimento pelos outros, que define o 

pertencimento de alguém a determinado grupo étnico e não o fato de manifestar certos traços 

biológicos ou culturais. 

Para Barth (1998), na medida em que os sujeitos usam identidades étnicas para 

categorizar a si mesmos e outros, com o objetivo de interação, eles formam grupos étnicos 

neste sentido organizacional. Isto significa que os sujeitos utilizam as identidades étnicas para 

categorizar a si próprios e os outros, no propósito de uma interação.  

Os grupos étnicos, portanto, são categorias adscritivas que organizam a interação 

social dentro e fora do grupo, sobre a base de uma série de contrastes entre o Nós/Eles, entre o 

próximo e o distante. E estes contrastes se ativam ou não segundo os requisitos do contexto e 

da situação.  

Uma das conseqüências desta concepção é que uma identidade étnica nunca se 

define de maneira puramente endógena pela transmissão das qualidades étnicas por meio dos 

seus membros, mas ela sempre, e inevitavelmente, é conseqüência de interações significativas 

com outros grupos. Ela se constrói na interação entre os seus membros e com outros grupos 

étnicos. Ela é relacional. Por isso mesmo é que a identidade étnica sempre é um processo 

dinâmico, em construção, sempre sujeito a redefinições e recomposições.  

Os critérios de reconhecimento podem mudar e com freqüência o próprio grupo 

pode mudar. No entanto, se o fato da distinção entre os membros e não-membros subsistir, 

então persistem as fronteiras e os próprios grupos étnicos. 

O ponto novo dessa abordagem é que as distinções étnicas não dependem de uma 

ausência de interações e reconhecimento social, pelo contrário, geralmente essas são o próprio 

fundamento sobre o qual estão construídos os sistemas sociais que tais distinções contêm. Em 

outras palavras, a manutenção da identidade étnica não resulta do isolamento, mas da própria 

inter-relação social.  

As abordagens clássicas pressupunham a estabilidade das entidades socioculturais 

identificadas e problematizavam a mudança sob forma de empréstimos ou da aculturação. 

Barth (1998) inverte esta abordagem, ele pressupõe o contato cultural e a mobilidade das 

pessoas e problematiza a emergência e persistência dos grupos étnicos como unidades 
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identificáveis pela manutenção de suas fronteiras. Esta inversão coloca o processo de 

atribuição categorial e de interação no centro da análise - na medida que a existência dos 

grupos étnicos depende de suas fronteiras.  Importante ressaltar que no momento em que se 

coloca o foco nas fronteiras, está-se frisando a dimensão de processo da identidade étnica.  

2.3.4 A cultura como marca de diferença étnica 

No processo de identificação étnica, sinais e emblemas de diferença marcam as 

fronteiras dos grupos. A cultura, conforme Barth (1998), é referida como um dos principais 

sinais ou emblemas desta diferença. Cultura entendida aqui, não no sentido de critério 

fundamental de etnicidade, mas como conseqüência, como sinal de diferença étnica.  

 Barth (1998) é enfático ao afirmar que o processo de criação e manutenção de 

fronteiras étnicas envolve elementos culturais: “Grupos étnicos persistem como unidades 

significativas apenas se implicarem marcadas diferenças culturais, ou seja, diferenças 

culturais persistentes” (BARTH, 1998, p. 196).  O autor salienta que é preciso atentar para os 

compromissos assumidos pelas pessoas envolvidas em laços de pertencimento étnico: 

Se um grupo conserva sua identidade quando os membros interagem com outros, 
isto implica critérios para determinar a pertença e meios para tornar manifestas a 
pertença e a exclusão. [...] A identificação de outra pessoa como pertencente a um 
grupo étnico implica compartilhamento de critérios de avaliação e julgamento. 
Logo, isto leva a aceitação de que os dois estão fundamentalmente ‘jogando o 
mesmo jogo. (BARTH, 1998,  p. 196). 

As categorias étnicas levam em conta diferenças culturais, mas com isto não se pode 

deduzir que haja uma relação direta entre unidades étnicas e semelhanças e diferenças 

culturais. “As características que são levadas em consideração não são a soma das diferenças 

‘objetivas’, mas somente aquelas que os próprios atores consideram significantes” (BARTH, 

1998, p. 194).  

A identidade étnica, portanto, não leva em consideração um conjunto de diferenças 

“objetivas”, ou uma lista imutável de traços culturais, mas somente aqueles que os próprios 

agentes consideram relevantes e significativos em cada contexto específico, ao desenvolver 

sua interação com os demais. Assim, alguns traços culturais podem ser utilizados pelos 

sujeitos como sinais e emblemas de diferenças, outros podem ser ignorados, e, em alguns 

relacionamentos, diferenças radicais podem ser minimizadas e negadas. Não se podem prever 

quais os traços que serão realçados e tornados relevantes pelos sujeitos. Barth afirma: “[...] as 
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categorias étnicas fornecem um cadinho organizacional dentro do qual podem ser colocados 

conteúdos de formas e dimensões várias em diferentes sistemas socioculturais” (BARTH, 

1998, p. 194). Estas categorias podem ser relevantes ou não para a ação; podem permear toda 

a vida social ou podem ser relevantes apenas para setores limitados de atividade.  Assim 

ficam evidentes as diferentes formas de organização étnica. 

Pode-se afirmar, então, que somente os fatores socialmente relevantes, que têm um 

significado tornam-se próprios para diagnosticar a pertença. Conforme Barth (1998, p. 195): 

Pouco importa quão dessemelhantes possam ser os membros em seus 
comportamentos manifestos – se eles dizem que são A, em oposição à outra 
categoria B da mesma ordem, eles estão querendo ser tratados e querem ver seus 
próprios comportamentos serem interpretados e julgados com de As e não de Bs; 
melhor dizendo, eles declaram sua sujeição à cultura compartilhada pelos As.  

A ênfase na atribuição como o traço fundamental dos grupos étnicos torna evidente a 

natureza da continuidade dos traços étnicos: ela depende da manutenção de uma fronteira. As 

características culturais que demarcam a fronteira podem mudar, bem como a de seus 

membros, mas se, apesar de tudo, persistir o fato do contínuo contraste entre membros e não-

membros, persistirá a identidade étnica.   

2.3.5 A noção de fronteira 

A noção de fronteira elaborada por Barth marcou uma alteração importante nos 

conceitos de grupos étnicos e representa um elemento central da compreensão dos fenômenos 

de etnicidade.  Num primeiro momento, ela volta a sublinhar que a pertença étnica não pode 

ser determinada senão em contraste entre os membros e não-membros. É preciso que os 

sujeitos possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema social ao qual pertencem e 

para além das quais eles identificam outros sujeitos implicados em outros sistemas sociais. Ou 

seja, as identidades étnicas só se mobilizam com referência a uma alteridade, e a etnicidade 

implica, sempre, a organização de agrupamentos contrastantes Nós/Eles.  Ela não pode ser 

concebida senão na fronteira do “Nós” em contraste com “Eles” (POUTGNAT e STREIFF-

FENART, 1998, p. 152). 

O caráter mais inovador da noção de fronteira liga-se à idéia de que são tais 

fronteiras, e não o conteúdo cultural interno que definem o grupo étnico e permitem que se dê 

conta de sua persistência. Ele desloca o foco de investigação da história e da constituição 
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interna de grupos distintos para as fronteiras étnicas e a manutenção destas fronteiras. 

Conforme Barth (1998, p. 195): 

Desta perspectiva, o ponto central da pesquisa torna-se a fronteira étnica que define 
o grupo e não a matéria cultural que ela abrange. As fronteiras às quais devemos 
consagrar nossa atenção é claro, as fronteiras sociais, se bem que elas possam ter 
contrapartidas territoriais.   

Segundo o autor, a falta de atenção às “fronteiras” gerou uma visão errônea do 

protótipo da situação interétnica: a idéia de que povos diferentes, com diferentes histórias e 

culturas, por algum motivo (geralmente a situação colonial) se aproximaram e tiveram que se 

acomodar uns com os outros em termos de aculturação ou assimilação. Ao contrário, há que 

se observar como, numa determinada situação de intercâmbio, as distinções étnicas emergem. 

No caso do povo Xokleng, foi evidente como na década de 1990, houve uma 

emergência das distinções étnicas deste povo em relação aos não-indígenas da região do Alto 

Vale do Itajaí, justamente num contexto de reivindicação e empenho pela retomada da terra 

tradicional. Elementos históricos e culturais, que antes não tinham importância, vieram à tona 

e foram divulgados; artes e utensílios, como colares e panelas de barro, foram revitalizados; 

mitos começaram a circular entre o povo; o símbolo da onça apareceu muito fortemente – 

animal que ocupava as mesmas florestas que os Xokleng e sempre teve significados muito 

ligados à vida e história deste povo, inclusive no seu mito de origem, onde é um símbolo 

central. Este mito, na época, foi estampado na capa do livro didático que as crianças usavam, 

o que já era uma forma de divulgar a força e estratégia da onça, e logicamente, do povo 

Xokleng. Toda esta mobilização em torno da distinção étnica acentuou as fronteiras étnicas 

entre indígenas e não-indígenas.  

A noção de fronteira étnica, trazida por Barth, é um importante referencial para 

entendimento da dinâmica da identidade étnica no contexto da educação escolar indígena, 

considerando que a escola é também um espaço em que ocorrem interações étnicas.  

Na teoria de Barth (1998), a atenção às fronteiras sociais, à sua criação e 

manutenção, a partir da constatação de que sociedades não configuram unidades fechadas, 

autocontidas, limitadas, também permite lidar com o fluxo entre fronteiras, tanto fluxo de 

pessoal quanto de conhecimentos. O autor aponta para a “osmose” de pessoas entre grupos, 

mencionando exemplos comuns de fronteiras étnicas estáveis e persistentes que são cortadas 

por um fluxo de pessoas. Isto faz das fronteiras distinções vagas que, no entanto, não deixam 

de ser empregadas pelas pessoas para se identificarem.  
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Assim, segundo os critérios adotados por Barth (1998), evidenciam-se algumas 

características das fronteiras: 

A estabilidade das fronteiras étnicas pode ser variável.  No decorrer do tempo, elas 

podem manter-se, acentuar-se, apagar-se ou desaparecer. Elas podem tornar-se mais flexíveis 

ou mais rígidas.  

As fronteiras étnicas nunca são fixas, mas sim fluídas, moventes e permeáveis, 

sendo que a transposição pelos indivíduos não coloca em causa, necessariamente a sua 

pertença social.  

A manutenção das fronteiras entre os grupos étnicos não depende da permanência de 

sua cultura. Um grupo étnico pode modificar e reconstruir sua cultura sem perder sua 

identidade. Da mesma forma um grupo pode adotar as características culturais de um outro, e, 

contudo, continuar a ser percebido e a perceber-se como distinto.  

Nota-se que a identidade dos Xokleng não desapareceu com a introdução da língua 

portuguesa. Ela própria é usada para a comunicação de sua distintividade; assim, não 

enfraqueceu, mas reforçou a fronteira que os separava, contribuindo para a redefinição da 

identidade, em novas bases. De igual modo, a introdução da tradição religiosa pentecostal foi 

um meio de reforçar a solidariedade interna, também sobre outras bases. Este exemplo mostra 

que a força de uma fronteira étnica pode continuar constante através dos tempos, apesar de – e 

às vezes mediante – transformações culturais internas ou mudanças na natureza da própria 

fronteira.  

As fronteiras étnicas são produzidas e reproduzidas pelos sujeitos no decorrer das 

interações sociais. Barth (1998) acentua que a pressão exercida no interior de um grupo para a 

manutenção ativa da fronteira é máxima quando situações políticas de violência e insegurança 

dominam as relações interétnicas.  

A manipulação dos limites étnicos também pode remeter a uma relação de forças e 

poder entre os diferentes componentes de um grupo. Qualquer que seja o grupo considerado, 

o significado de pertença nunca é consensual, bem como as definições de pertença também 

estão sempre sujeitas à contestação e à redefinição por parte de segmentos diferentes do 

grupo. Portanto, a significação de fronteira étnica, que é conferida pelos sujeitos, é distinta 

segundo o lugar de onde as consideram.  

Assim, as fronteiras são determinadas por forças e poderes agindo do interior e do 

exterior e elas são constantemente redefinidas pela interação destes mecanismos internos e 

externos.   
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2.4 IDENTIDADE ÉTNICA E CULTURA 

No critério de pertença étnica a cultura é referida como uma das principais 

expressões desta diferença que agem na manutenção e persistência das fronteiras. Neste 

sentido, torna-se relevante abordar o que se entende por cultura, visto a sua relação com a 

identidade étnica.  

2.4.1 Cultura como processo dinâmico 

Assim como o conceito de identidade étnica tem sido revisto nas últimas décadas, 

também tem acontecido a revisão do conceito de cultura, apontando para a importância de 

redefini-lo em termos mais dinâmicos, que considerem a dimensão de processo e o 

movimento que coloca os sujeitos em relação uns com os outros e com o devir histórico. 

Trata-se, portanto, de considerar categorias como a história, a individualidade e a 

subjetividade, apontadas por Cardoso de Oliveira (1997) como “categorias de desordem” por 

considerar aspectos conceituais que vão contra a noção de cultura como ordenamento aceito 

anteriormente. Barth (1998) afirma que, ao considerar a cultura de uma forma mais dinâmica, 

outras questões vêm à tona, como variação, posicionamento, prática, mudança, criatividade 

entre outras.  

O conceito de cultura vigente até a década de 1950 era dominado pelos paradigmas 

racionalistas, em que as idéias da racionalidade e objetividade ocupavam um espaço central 

na episteme ocidental, pelo menos, desde o Iluminismo. Estes paradigmas são caracterizados 

pela “categoria de ordem” e se aplicam à organização sócio-cultural, que é vista como 

“solidariedade mecânica e orgânica” em que são procuradas formas elementares e 

ordenadoras nestas sociedades, e estabelecidas regularidades e padrões culturais. Disto 

decorre a noção estática e ordenada da cultura.  Esta categoria de ordem implementa a 

investigação científica, teórica e de campo, tal a força que representa no interior das ciências 

sociais (OLIVEIRA, 1997, p. 91). No entanto, este paradigma é questionado e novas noções 

de cultura começam a ganhar espaço.   

Diversos autores contribuíram para a mudança conceitual de cultura, entre eles estão 

Geertz (1978), Sahlins (2003), Barth (1998) e Cardoso de Oliveira (1997). A seguir, algumas 

das contribuições destes autores. 
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Para indicar esta nova abordagem sobre cultura, Geertz (1978) apresenta uma 

metáfora. Segundo ele (1978, p. 274): 

A imagem apropriada da organização cultural, se é que se deve ter imagens, não é 
nem a de uma teia de aranha nem a de um montículo de areia. É mais a de um 
polvo, cujos tentáculos são integrados separadamente em sua maior parte, do ponto 
de vista neural muito fracamente ligados um com o outro e com o que passa por 
cérebro no polvo, e que, não obstante, consegue ao mesmo tempo movimentar-se e 
se preservar, pelo menos durante algum tempo, como uma entidade viável, embora 
um tanto desajeitada.  

Com esta imagem, é questionada a noção de cultura como algo totalmente integrado 

e ordenado no qual tudo se encaixaria num esquema, optando-se por uma noção mais 

desajeitada, mas ao mesmo tempo mais dinâmica, capaz de igualmente se movimentar e 

preservar. 

Sahlins (2003) acentua a noção de cultura relacional e histórica, em que a ação 

criativa dos sujeitos históricos é fator relevante. A partir de sua pesquisa na sociedade 

indígena havaiana, percebe que a cultura não é uma homogeneidade nem uma totalidade, mas 

é plural, visto que as diferentes posições dos sujeitos no interior de um grupo geram 

interpretações diferentes sobre os mesmos fatos ou fenômenos. No caso, ele percebeu que na 

sociedade havaiana as interpretações de chefes, sacerdotes e do povo sobre os eventos e os 

fatos eram diversas. 

Rosaldo (1989, apud TASSINARI, 2003, p. 35), também critica a idéia de cultura 

como totalidade produzida por padrões coerentes e defende a noção de “sujeitos 

posicionados”, usado para entender a diversidade de interpretações dos indivíduos que 

compartilham uma mesma cultura. Para ele, todas as interpretações são provisórias e feitas 

por sujeitos posicionados de forma diferenciada no grupo em virtude da idade, gênero, 

trabalho, cargos, e outros. Ele traz a imagem de cultura como um aparato mais poroso de 

intersecções em que processos distintos se entrecruzam de dentro e além de suas bordas.  

Obeyesekere (1981, apud TASSINARI, 2003, p. 39) aborda a relação entre emoção 

e cultura, criticando os pesquisadores por deixar fora os aspectos emocionais envolvidos nos 

processos de comunicação. Ele fez sua pesquisa com mulheres ascetas do templo de 

Kataragama, na Índia, e por meio das histórias de vida, aponta como os sentimentos pessoais 

destas mulheres vão sendo trabalhados a partir de conceitos culturais para se tornarem 

socialmente inteligíveis. O autor considera que mensagens emocionais são socialmente 

comunicadas e que os símbolos de uma cultura, como veículos de comunicação, são 

revestidos de uma carga afetiva. 
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Roy Wagner (1981, apud TASSINARI, 2003, p. 36) questiona a pretensa 

objetividade do conceito de cultura; a noção de cultura como ordem, regra, necessidade, 

paradigma, forma rígida e aponta para o seu aspecto mais criativo e de mudança. 

Barth (1998) salienta o aspecto da mudança e questiona a noção de cultura como 

esquema lógico e coerente. Para ele, esta noção está muito mais ligada ao esforço dos 

pesquisadores e especialistas intelectuais em construir e forjar uma coerência para as culturas 

e apreender a “totalidade” considerando então a cultura como um sistema coerente e 

totalizante. Ele percebe que o discurso e a interpretação são construídos a partir do lugar em 

que o sujeito está situado, sendo que os suportes teóricos influenciam a forma de interpretar o 

mundo, a realidade e o contexto.  

Esse movimento crítico às noções monolíticas de “cultura” apresenta, agora, uma 

imagem mais porosa, fluida, desajeitada, mutante, internamente heterogênea, sem fronteiras 

definidas, e subjetiva. Assim, já não se procura mais encontrar padrões de conduta, 

instituições sociais, técnicas de aproveitamento da natureza e formas estruturadas, já que os 

grupos humanos não são vistos mais como unidades limitadas, mas se espalham, se misturam 

e interagem através de fronteiras imprecisas. 

2.4.2 Cultura e significados 

Um aspecto importante a salientar é o conceito de cultura semiótico: cultura como 

teias de significados. Este conceito foi proposto por Geertz (1978, p. 1978), que afirma: 

O conceito de cultura que eu defendo, é essencialmente semiótico, acreditando, 
como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significado que 
ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, 
não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, à procura do significado.  

Assim, a cultura, na antropologia atual, é concebida como significados e sentidos 

construídos historicamente e compartilhados pelos integrantes de determinado grupo social 

que lhes permitem perceber, interpretar e agir no mundo, bem como atribuir sentido ao mundo 

em que vivem e às suas ações. Portanto, a noção de cultura com a qual a antropologia trabalha 

atualmente está menos ligada a costumes, regras, técnicas e artefatos em si, e mais relacionada 

ao sentido e significado que estes têm no interior de um determinado grupo.  
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Segundo Geertz (1978, p. 20), a cultura é vista como ação simbólica – ação que 

significa. Desta forma a pergunta “se a cultura é uma conduta, padrões, estado da mente ou 

todas as coisas”, perde o sentido. O que se deve perguntar é qual é a sua importância, o 

sentido e o significado que está sendo transmitido com sua ocorrência e através de sua 

agência.  

A cultura, conforme Geertz (1978) é pública porque o significado o é. Os 

significados são construídos e estabelecidos socialmente. Eles são partilhados, construídos e 

transformados pelos sujeitos, entre eles e não dentro deles. A cultura não está na cabeça e no 

coração das pessoas e nem representa estruturas por meio das quais as pessoas guiam o seu 

comportamento, nem regras sistemáticas a serem seguidas, mas são construções sociais e 

simbólicas. 

Como construções sociais, os significados dependem das relações constituídas. Não 

há significado e sentido em si mesmo. Eles existem exclusivamente nas relações e nos 

contextos (sócio-histórico-ideológicos) específicos. Situações, ações e noções significam 

diferentemente porque se inscrevem em contextos diferentes. Por exemplo, a noção Terra é 

diferente para um indígena, um agricultor sem terra e um fazendeiro. Da mesma forma, os 

sujeitos percebem, interpretam e agem no mundo a partir de significados próprios do grupo 

em que estão inseridos, sendo que cada pessoa sabe o que fazer em determinada situação, por 

partilhar significados com este grupo.  

Neste sentido, Geertz (1978) relaciona a cultura como documento de atuação, visto 

que uma criança está apta, ao nascer, a atuar (perceber, interpretar e agir) em qualquer cultura 

existente. Esta amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo contexto real e 

específico onde de fato ela crescer.  

Importante ressaltar que os significados e sentidos não são fixos, estáticos, mas 

mudam. Eles são construídos e constituídos nas relações, interações e nos contextos e sob as 

mesmas condições, eles também podem ser modificados e reformulados. Sahlins (2003) 

afirma esta dinamicidade e provisoriedade dos significados ao mencionar que “os significados 

são colocados em risco na ação [...] os nomes antigos, que estão na boca de todos, adquirem 

novas conotações muito distantes de seus sentidos originais” (SAHLINS, 2003, p.10). 

Observa-se ainda, que qualquer uso real de um símbolo em referência seja por uma 

pessoa, seja por um grupo, emprega apenas uma parte, uma pequena fração do sentido 

coletivo por causa das diferentes experiências sociais dos sujeitos. Além disso, existem 

improvisações semânticas, que em última instância dependem das possibilidades dadas de 
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significação, mesmo porque, de outro modo, seriam ininteligíveis e incomunicáveis enquanto 

uma significação culturalmente relevante (SAHLINS, 2003, p. 11). 

2.5 IDENTIDADE ÉTNICA E RELAÇÕES DE PODER 

A identidade étnica sempre se constrói e se constitui numa relação dialética entre a 

autodefinição dos membros e a definição dos outros grupos. As auto-atribuições e atribuições 

dos outros não podem ser separadas porque estão em uma relação de contraste dialético. Um 

grupo não pode ignorar o modo pelo qual os não membros o categorizam, se relacionam e 

interagem com o mesmo. O modo como ele próprio se define só tem sentido em referência 

com esta categorização e interação com o outro.  

Desta forma, a natureza da identidade étnica é política, pois se constitui mediante 

relações de contraste que podem contrapor concepções, valores, intencionalidades, projetos e 

estratégias. A identidade étnica coloca-se assim, como uma categorização que resulta também 

da confrontação do poder: poder de impor uma visão de mundo, impor comportamentos e 

significados, impor domínio de territórios, impor controle dos meios de produção.  

A identificação étnica é, assim, processo em construção permanente, numa dinâmica 

que afirma ou nega pertencimentos, que recria e modifica significados, que denota propósitos 

e intencionalidades.   

Este processo está ancorado em condições históricas, econômicas e políticas 

concretas e marcado por relações de poder. Assim, é preciso estar advertido da natureza 

política da identidade.  Ela não tem um caráter, uma dimensão ou um aspecto político, mas ela 

é uma prática política (FREIRE, 2004).  

Nestes termos não é possível pensar a identidade fora das relações de poder que é 

político. A constituição e a assunção de uma identidade é um ato político, é um exercício e um 

ato de poder. Assim, é preciso estar advertido que existem forças que trabalham contra esta 

assunção e em favor de sua negação. Freire (2003, p. 42) afirma: 

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres 
jamais pode se dar ‘virgem’ do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da 
assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos e das forças que trabalham em 
favor daquela assunção.  
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A propósito desta natureza conflituosa das relações interétnicas, Cardoso de Oliveira 

(1976) cunhou a expressão “fricção interétnica” justamente para enfatizar o caráter 

conflituoso das relações interétnicas, moldadas por uma dinâmica de sujeição-dominação, em 

que as unidades em contato guardam relações de contradição (econômica, política) no sentido 

de que a própria existência de uma unidade nega a existência da outra.  

Barth (1998) também expressa o sentido político e as relações de forças entre as 

identidades étnicas ao reconhecer injustiças e desigualdades: um grupo pode controlar os 

meios de produção de outro grupo, exercer o domínio territorial, impor significados, sendo 

que o extremo é a situação de colonização em que se usa o aparato repressor sobre uma 

identidade para a sua negação. Reconhece também que os grupos étnicos nunca são passivos 

frente à tentativa de imposição de poder. Eles podem usar de ‘estratégias básicas’ para a 

resistência e para sua assunção.  

Paulo Freire (2003) também fala da agência e da intervenção dos sujeitos no mundo, 

mesmo diante de realidades marcadas pela traição ao direito de ser. Para ele, o mundo, a 

história e a realidade não são vistos como inexorabilidade ou determinismos, mas como 

possibilidades de mudança e intervenção. Esta, muitas vezes, se manifesta em forma de 

resistências diante do descaso ofensivo que os sujeitos sofrem: “No fundo as resistências – a 

orgânica e, ou a cultural – são manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos 

oprimidos” (FREIRE, 2003, p. 78). 

Paulo Freire (2004, p. 32), portanto, fala em “manhas históricas” que os sujeitos e as 

identidades podem usar como postura de resistência diante do poder e da negação, isto 

também se refere aos povos indígenas: “Essas manhas, eu acho, não tenho dúvida alguma, de 

que não seria no meio desses índios que essas manhas não existiriam. Há 480 anos eles são 

obrigados a serem manhosos”.  O autor salienta que na postura de resistência, muita coisa 

pode parecer como entrega, desistência de ser, mas na verdade não é isso, é a sobrevivência 

num certo momento, é método de ação. Ainda para este autor, as manhas podem se manifestar 

na linguagem, na atitude ou em qualquer outro elemento significativo do grupo.   

Os grupos, no uso destas “manhas” ou “estratégias básicas”, podem escolher o realce 

da identidade étnica para conseguir novas formas de valor, firmar posições e a própria 

organização. Conforme Barth (1998, p. 228), 

podem escolher o realce da identidade étnica, utilizando-a para desenvolver novas 
posições e padrões, para organizar atividades naqueles setores que antigamente não 
eram encontrados em sua sociedade, ou não eram adequadamente desenvolvidos 
para os novos objetivos.  
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Em muitos dos movimentos e ações que podem ser observados atualmente, como o 

nativismo, as mobilizações em torno de reivindicações por reconhecimento de línguas, 

territórios e direitos, a identidade étnica torna-se pertinente para a organização destes grupos. 

Os Xokleng têm-se referenciado etnicamente para reivindicar, entre outros, a demarcação e 

recuperação de seus territórios tradicionais e a educação escolar diferenciada.  

O aumento dos grupos de pressão e movimentos de promoção que estão etnicamente 

fundamentados mostra a importância destas novas formas de organização. Barth (1998,         

p. 221) afirma: 

O modo de organização do grupo étnico varia, do mesmo modo que a articulação 
interétnica que é procurada. O fato de que as formas contemporâneas serem 
proeminente políticas não diminui em nada seu caráter étnico. Tais movimentos 
políticos constituem novos meios de tornar diferenças culturais 
organizacionalmente pertinentes (Kleivan, 1967) e novos modos de articular os 
grupos étnicos dicotomizados. 

Os grupos, quando se articulam em termos políticos e critérios étnicos, trazem 

também implicações para a cultura, pois influenciam a seleção dos sinais de identidade e 

afirmação de traços culturais para realçar as fronteiras. Assim, pode ocorrer a revitalização de 

determinados traços culturais tradicionais e o estabelecimento de tradições históricas para 

justificar e glorificar a identidade. Por outro lado, traços culturais podem ser usados como 

estratégias na relação de confronto com outro grupo, e valores da cultura podem ser capazes 

de fortalecê-los neste confronto cotidiano. A identidade, então, lhes serve para marcar seu 

lugar, para contrastá-los, para singularizá-los, e marcar diferenças em relação aos outros 

grupos (OLIVEIRA, 1976, p. 13).  

2.5.1 O poder de nomear 

No processo de identificação mútua, como aspectos constitutivos da identidade 

étnica, a construção e utilização dos nomes étnicos representam elementos importantes para 

entender a etnicidade. A existência e a realidade de um grupo étnico pode ser percebida na 

forma como ele próprio se designa e é designado por seus vizinhos através da nominação 

(nomes específicos). A nominação não é somente um aspecto particularmente revelador das 

relações interétnicas, ela é, por si própria, produtora de etnicidade. “[...] o fato de nomear tem 

o poder de fazer existir na realidade uma coletividade de indivíduos a despeito do que os 
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indivíduos assim nomeados pensam de sua pertença a uma determinada coletividade” 

(POUTGNAT e STREIFF-FENART, 1998, p. 143). 

Os povos indígenas do Brasil sempre tiveram e mantiveram suas autodenominações. 

No entanto, por décadas, foram submetidos a um tratamento uniforme pela administração 

colonial, e depois pelo aparelho governamental do Estado, em que eram designados de 

“índios”. Esta identidade foi atribuída por Cristóvão Colombo, aos habitantes da América, 

pois em sua expedição, acreditou haver chegado às Índias Orientais. Ao deparar-se com os 

habitantes das terras atingidas, passou a chamar-lhes, indistintamente, “índios”. Esta 

classificação se torna homogeneizante, pois engloba em uma única categoria culturas muito 

diferentes.  Além disso, a designação “índio” sempre teve um forte traço pejorativo; inclusive 

os dicionários continuam a apresentar o termo como sinônimo de “estado selvagem, bruto, 

primitivo”.  

Os povos indígenas, no entanto, inverteram os critérios impostos nesta definição, 

manipularam significados e transformaram o termo “indígena” em uma categoria positiva, 

portadora de um status jurídico que lhe garante uma série de direitos. Identificam-se com esta 

designação em que se percebem como descendentes de população de origem pré-colombiana 

e utilizam-na em suas reivindicações políticas. Inclusive, inseriu-se no conjunto de 

disposições internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, 1989), em que se reconhece uma identidade indígena. Assim, adotaram uma identidade 

geral de “indígenas” em que se percebem como descendentes de população de origem pré-

colombiana.  

Assim, o que inicialmente foi uma classificação identitária atribuída pelo 

colonizador, passou a ser uma categoria de luta, politicamente operante, e por somar sob uma 

única classificação, grupos étnicos diferenciados, tiveram sua força aumentada.  

Isto não significa que estes povos estejam abrindo mão de suas identidades 

específicas, pelo contrário, é a partir desta união, que as mobilizações por seus direitos têm 

atingido maiores êxitos, e são exatamente estes êxitos que lhes permitem conseguir viver cada 

vez mais de acordo com suas pautas culturais, posto que nem sempre as demandas destes 

povos coincidem com o que o Estado comtempla em seus projetos para eles.  

No caso da nominação do povo Xokleng, eles são referidos por diversas 

denominações impostas pelos não-indígenas, como Bugre, Botocudo, Xokrén e Xokleng. 

Santos (1987, p. 30) faz a seguinte referência a respeito destes nomes: 
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O termo Bugre é usado no sul do Brasil para designar indistintamente qualquer 
índio. Sua aplicação tem conotação pejorativa, pois encerra as noções de 
‘selvagem’ e ‘inimigo’. Botocudo, outra designação dos Xokleng, foi termo 
decorrente da utilização de enfeite labial – tembetá - por parte dos membros adultos 
do sexo masculino. Até certo ponto, o termo também encerra conotações negativas, 
embora os índios costumem aceitar essa identificação [...] Xokren significa taipa de 
pedra, da mesma maneira que Xokleng.   

A propósito do nome Xokleng, este povo relata que foram os antropólogos que lhes 

deram este nome, pois quando perguntado sobre a forma de vida tradicional, o povo respondia 

que eram nômades como os Xokleng, que são as aranhas que vivem nas taipas de pedra e 

levam seus filhotes nas costas e vão migrando de um lado para o outro. Diante da resposta, os 

antropólogos falavam – Ah, então vocês são Xokleng! E assim esta designação foi publicada e 

divulgada; inclusive consta na lista de povos indígena do IBGE. O Povo Xokleng acabou por 

assumir este nome, identifica-se com ele, que inclusive passa a ser uma categoria de luta e 

politicamente operante.   

Por muito tempo, o Serviço de Proteção ao Índio, depois Fundação Nacional do 

Índio, e os primeiros antropólogos que fizeram pesquisas com este povo, afirmavam que eles 

não tinham uma autodesignação, que somente conheciam os termos “ãnhele” e “angoiká” que 

significa “gente”, “nosso parente”, e ao qual se referiam quando falavam de si em relação a 

outros.  

No entanto, na década de 1990, a partir do momento em que a distinção étnica se 

tornou relevante para este povo, começou a aparecer o nome “Lã-Kla-Nõ” na comunidade, 

significando Povo do Sol. Atualmente ainda há variações na grafia do nome, em geral ela 

aparece como “Laklanõ”.  O porquê deste nome de Povo do Sol é explicado com argumentos 

geopolíticos: O território tradicional que ocupavam no Sul ficava no centro – a terra a leste, 

em que o sol nascia, e a oeste, em que o sol se punha, eram ocupadas por outros grupos – os 

Laklanõ ocupavam a terra “debaixo do Sol”.  

Importante dizer que foi no contexto da educação escolar, em meio ao processo de 

revitalização da língua Xokleng, que este nome começou a ser usado na autodesignação.  

2.5.2 O domínio do território e a identificação étnica 

A assunção da identidade étnica também passa pelo domínio do território. Assim, 

uma das manifestações de poder nas relações interétnicas é o controle e domínio que se exerce 

sobre o território dos grupos sociais.  
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Barth (1998) menciona que os grupos étnicos, nas fronteiras de sua distribuição e 

acomodações no ambiente, apresentam várias formas de relações: eles podem entrar em 

competição e monopolizar os recursos e os territórios, podem deslocar o outro do ambiente ou 

ainda acomodar-se aceitando o jogo de poder.  

No caso da população indígena no Brasil, a questão territorial é muito relevante, pois 

com a colonização, estes povos foram expulsos, escravizados e mortos em nome do domínio e 

exploração do território. Grupos étnicos desapareceram por causa dos massacres – de 700 

povos que havia em 1500, restaram 220 (COMIN, 2003, p.7).  

Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, mas que não representou 

proteção ao território indígena, pois esse continuou sendo invadido.  Somente em 1988, em 

conseqüência das mobilizações indígenas, a Constituição Brasileira assegura o domínio e a 

proteção do território tradicional dos povos indígenas. E com base nisto, que estes povos 

tendem a se empenhar na recuperação e demarcação de seu território tradicional.  

No que se refere aos Xokleng, tradicionalmente ocupavam um território situado 

entre o litoral e a encosta do planalto na região sul, desde as proximidades de Porto Alegre/RS 

até Curitiba/PR. Este território começou a ser invadido com o início do processo de 

colonização da região sul. Assim, a abertura da estrada de tropas ligando Rio Grande do Sul a 

São Paulo em 1728, o surgimento de Lages em 1771, o aparecimento de fazendas de criação 

de gado em Lages, Guarapuava e Curitiba, vieram impedir que os Xokleng continuassem a 

ocupação tradicional destas terras e fossem empurrados cada vez mais para dentro dos vales 

do Rio Itajaí e do Rio Itapocu.  

A partir de 1850 os Xokleng vivenciaram a perda quase total do seu território e de 

seu povo, com a chegada de imigrantes europeus, principalmente da Alemanha, Itália e 

Polônia, empreendida pelas companhias de colonização. Neste processo eram organizadas 

expedições de caça aos indígenas, patrocinadas pelas empresas de colonização e por 

representantes do poder governamental. Os meios de comunicação publicavam relatórios 

dessas expedições como o episódio do “Jornal Novidades” de Itajaí, no 05 de junho de 1904, 

citado por Silvio Coelho e que mostra com que violência acontecia a extermínio dos 

indígenas: 

No fim da segunda semana, pelos vestígios, a turma convenceu-se de que estava 
perto do acampamento dos silvícolas. Combinou-se um assalto para as 8 horas da 
manhã, mas adiou-se este para o dia seguinte, visto muitos dos bugres estarem fora 
do acampamento. 
Os homens avistaram um rancho de 35 metros de cumprimento e 10 metros de 
largura, e mais alguns ranchos pequenos, Calcularam que dentro do acampamento 
deviam viver perto de 230 almas, a maior parte mulheres e crianças.  
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O acampamento estava situado num alto, rodeado de taquara, o que serviu aos 
caçadores para se ocultarem. Como ficou combinado, o assalto foi executado no dia 
seguinte ao romper do dia. O pavor e a consternação produzidos pelo assalto foi tal, 
que os bugres nem pensaram em defender-se, a única coisa que fizeram foi abrigar, 
com o próprio corpo, a vida das mulheres e crianças. Baldados intentos! Os 
inimigos não pouparam vida nenhuma; depois de terem iniciado a sua obra com 
balas a finalizaram com facas.  
Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao 
corpo prostrado das mães! Foi tudo massacrado. (SANTOS, 1987,  p. 86). 

Os Xokleng, em contrapartida se mostraram ferrenhos opositores da empreitada 

“civilizatória” que invadia seus domínios, sendo que saques e assaltos era uma forma efetiva 

de resposta a essas invasões.  

Estes conflitos só diminuíram a partir de 1912, quando o Serviço de Proteção ao 

Índio organizou um plano de ação com o objetivo de atrair e reservar os Xokleng numa área 

de 30 mil hectares e construir um posto de atração no Rio Platê chefiado por Eduardo de Lima 

e Silva Hoerhan.   

Após os contatos realizados com os indígenas, começou toda uma empreitada para 

integrá-los à sociedade envolvente e transformá-los em agricultores. Este intento aconteceu 

com muito sofrimento para os Xokleng, que se viram frente a trabalhos forçados e submetidos 

a castigos quando não faziam o que lhes era ordenado. Com razão, muitas vezes se 

refugiavam nas matas, mas eram trazidos de volta pelos caçadores e penalidades maiores lhes 

eram impostas. Desta forma, se viram obrigados a uma adaptação que hoje os Xokleng 

consideram uma grande traição dos não-indígenas.  

Nos anos 1950, novos fatos foram acrescentados a esta história de dominação. A rica 

cobertura florestal da reserva indígena começou a ser explorada pelas madeireiras da região e 

as terras da reserva foram arrendadas e vendidas para colonos e cedidas pelo governo para 

reforma agrária. 

Nesse processo, os Xokleng perderam a maior parte da terra reservada. De mais de 

30 mil hectares, passou, para 14 mil hectares (MÜLLER, 1987, p. 51). Mas os Xokleng nunca 

aceitaram esta redução. Vários protestos aconteceram, tais como: bloqueio de estradas, 

apreensão de caminhões e tratores, que resultaram infrutíferos, pois sempre eram anulados 

pelo órgão de proteção.  

Em 1970 teve início a construção da Barragem Norte, com o objetivo de resolver o 

problema de cheias nas cidades do Médio e Baixo Vale do Itajaí. Foi construída junto à 

Reserva Indígena, sendo que o lago de contenção inunda toda área ocupada pelos Xokleng em 

termos de habitação, infra-estrutura e agricultura. Esta construção destruiu e modificou o 
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processo social, econômico e cultural do grupo, sendo que as indenizações pelos danos ainda 

não foram integralmente pagas.  

Na década de 1990 iniciou-se a mobilização pela recuperação e demarcação das 

terras indicadas em 1914. Nesse processo foram revitalizados diversos aspectos da história e 

cultura deste grupo, inclusive a própria noção diferenciada da terra. Para os Xokleng, a terra é 

acolhedora, é sagrada, é coletiva. Com ela se estabelece uma relação social de respeito e não 

de posse.  

No caso do povo Xokleng, é impossível isolar este dado da educação escolar 

indígena ou vice-versa, visto que esta “luta” permeia toda a vida e organização do povo. No 

ano de 2005, numa prática para a disciplina “Construção Social da Identidade” do Programa 

de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em Educação da FURB, foi realizada uma 

pesquisa entre as crianças da Escola Indígena Laklanõ em que se perguntava: o que é ser 

Xokleng?  Nas respostas, “Ser Xokleng é lutar pela terra”, aparecia muito forte como 

indicativo de identidade. Analisando textos, redações e poemas das crianças desta escola, 

também fica evidente que a demarcação da terra é um aspecto que ocupa a vida destas 

crianças, faz parte do seu contexto. Muitas vezes, nas mobilizações maiores, nas “greves” 

como designam, muitas crianças deixam de ir à escola para acompanhar a família nos 

assentamentos.  A própria Escola Indígena Laklanõ foi construída sobre um assentamento, 

com um prédio imponente, marcando território da etnia Xokleng.   

Segundo Melià (1996) na atualidade a Educação Indígena se inscreve no contexto 

dos movimentos, lutas por direitos indígenas. E que esse aspecto ainda não recebeu atenção 

suficiente dos educadores. No último capítulo deste trabalho, este aspecto voltará a ser 

abordado com mais ênfase. 

2.5.3 A tradição escrita e a tradição oral 

Entre os múltiplos aspectos com que uma identidade conta para reconhecer-se e 

relacionar-se, estão sempre a voz e a língua, que, por sua vez, se dizem em diversas 

linguagens. A linguagem, como construção social, está profundamente envolvida com os 

significados, os sentidos, os conceitos e os contextos dos grupos na qual está inserida. Em 

conseqüência, na linguagem é projetada a identidade, podendo representar um importante 

emblema de diferenciação entre os grupos sociais ou etnias.  
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A partir das diferentes linguagens, comumente se faz uma divisão entre as de 

tradições escritas e as orais. Em si, elas identificam uma condição diferenciada de 

comunicação e conhecimento social. São formas diferenciadas de conhecimento humano. No 

entanto, nas definições destas duas sociedades, as últimas, em geral, são identificadas como 

ágrafas, sendo definidas mais pelo que não são do que pelo que são. O paradoxo curioso é que 

os ágrafos têm, supostamente, o dever de alfabetizar-se, porém parece que a ninguém ocorreu 

propor outra possibilidade que seria a primazia da palavra não escrita.  

O pressuposto básico destas definições vigentes é que os padrões de pensamento de 

uma tradição oral seriam primitivos, ou seja, anteriores à cultura escrita. E num contínuo de 

evolução, as sociedades com cultura escrita teriam surgido a partir de grupos sociais com 

cultura oral. Desta forma, se afirma a superioridade da cultura escrita como se diversas 

capacidades pudessem ser adquiridas com a escrita, quais sejam, as possibilidades de 

passagem de um tempo pré-histórico, mítico, oral, narrativo, para um tempo histórico, textual, 

escrito, interpretativo, reflexivo. 

Pattanayak (1995) chama a atenção para o fato de que educadores e estudiosos 

ocidentais têm valorizado exageradamente a escrita, enfatizando o papel decisivo que ela 

desempenha no desenvolvimento da humanidade. Esta teorização afirma a vantagem e 

superioridade da cultura escrita sobre a oralidade, mas não se detém no fundamental que são 

as diferenças entre estas duas formas de expressão. “Essa teorização que proclama a 

superioridade da cultura escrita sobre a oralidade, e não as diferenças entre elas produz um 

efeito nefasto sobre 800 milhões de analfabetos do mundo inteiro que, assim, são vistos como 

cidadãos de segunda classe” (PATTANAYAK, 1995, p. 117).   

Nesta teorização, Eric Havelock (1995) afirma que as sociedades humanas pré-

históricas, por incontáveis milênios, conseguiram gerir seus assuntos por meio da linguagem 

oral. Comportavam-se, pensavam e reagiam oralmente. Que esta herança ainda continua 

presente em nosso tempo como vestígio desta pré-história. E que foi pelo surgimento da 

escrita que a humanidade deu um salto para a história. Conclui-se, deste autor, que a 

identidade de um povo só é adquirida através da escrita, ou seja, no momento em que a 

história é escrita. Numa mesma direção, David R. Olsen (1995) afirma que a cultura escrita, a 

imprensa e o alfabeto desempenham papel decisivo nas mudanças sociais e cognitivas da 

humanidade, principalmente no desenvolvimento da modernidade.  

A superioridade da cultura escrita também é afirmada quando se associa o 

analfabetismo à pobreza, desnutrição e à falta de educação, enquanto que a cultura escrita é 

aliada ao crescimento da produtividade, ao desenvolvimento de tecnologias e ao avanço da 
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chamada civilização. Pattanayak (1995), no entanto, observa que não existem provas 

suficientes de que as sociedades com cultura escrita tenham propiciado à humanidade avanços 

mais significativos do que as sociedades com cultura oral. O autor enfatiza que a oralidade e a 

escrita são dois sistemas distintos com diferenças nas formas de expressão, nos processos 

mentais e nas construções de conhecimentos que poderiam ser complementares.  

Muitos estudiosos presumem que a linguagem oral limita-se em suas formas ao 

gênero da conversação cotidiana e desconsideram a riqueza de formas existentes nas diversas 

culturas orais. Além disso, argumentam que somente a cultura escrita “fornece meios para 

separar o texto da interpretação, fixando parte do seu significado como texto e permitindo que 

as interpretações sejam vistas como interpretações”. Olson e Torrance (1995), por exemplo, 

afirmam que nos estágios da cultura humana anteriores à escrita não havia distinção entre 

texto e interpretação.   

Em contrapartida a esta argumentação, Carol Feldman (1995), que pesquisou a 

literatura antropológica sobre sociedades com tradição oral, parte do pressuposto de que existe 

uma variedade tanto nos gêneros orais como nos escritos e que em ambos os casos existem 

manifestações artísticas, o que pressupõe a separação entre o texto e a interpretação.  

Deveras, a literatura antropológica aponta para a existência de gêneros nas tradições 

orais das culturas que possuem nenhuma ou quase nenhuma literatura escrita importante. 

Entre as culturas estudadas estão os povos de tradição védica da Índia, comunidades rurais do 

sudoeste da República da Irlanda, grupos originários das Filipinas e povos indígenas da 

América Latina. Os pesquisadores percebem a existência de formas especiais de fala como 

poesias, oratórias, orações, rituais, narrações, códigos jurídicos, romances, exegeses e outras 

formas altamente padronizadas e artísticas. São artísticas no sentido de diferirem da fala diária 

empregada para o relacionamento com o mundo e o outro. Elas exigem uma autoconsciência e 

habilidade da parte de quem as produz e convidam a uma reflexão e interpretação. Assim, 

qualquer cultura oral possui sistema de texto e interpretação. É uma forma diferenciada e 

alternativa de se fixar uma locução para interpretação.  

Entre o povo Xokleng também se encontram diversos gêneros em sua tradição oral. 

A partir de relatos e observações, pode-se dizer que são narrações como a de sua história, 

eventos ou fatos acontecidos; mitos contados de forma ritualizada, como o da criação que 

envolve duas pessoas; orações usadas nas celebrações do batismo, da cura, dos casamentos ou 

aquelas que pedem autorização para as manifestações do transcendente (Deus, espíritos, ou 

ancestrais), para retirar barro usado na cerâmica ou pedido de orientação para alguma 

atividade; provérbios e fábulas que os idosos e pais usam para educar e mostrar valores 
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importantes; oratórias, discursos e formas ritualizadas para as solenidades e reuniões; códigos 

jurídicos para orientação de normas de vida; exegeses e reflexões que são realizadas ao redor 

do fogo, de forma coletiva com a presença de toda família extensa, ou aquelas realizadas pelas 

mulheres no momento silencioso da queima do barro, no preparo da cerâmica e que depois 

vão ser compartilhadas com as outras mulheres; receitas medicinais, culinárias, entre outros 

gêneros. Muitas destas expressões eram realizadas de forma cantada.  

Em relação a essa tradição oral dos povos indígenas, ela se prolonga por milhares de 

anos e as palavras saídas da boca dos seus educadores e sábios é suprema na transmissão do 

conhecimento. 

Pattanayak (1995) alega que afirmações de superioridade fornecem instrumentos 

para a perpetuação da dominação das sociedades com cultura escrita. Da mesma forma Melià 

(2003, p. 14) reconhece que a escrita tem reforçado historicamente rupturas e dominações. O 

modo como ela tem sido proposta e imposta, pode ser relacionada com o poder e, portanto, 

com rupturas de relações, negação da alteridade e ameaça contra a identidade. Assim, por 

exemplo, uma identidade que vive na reciprocidade de palavras e bens, como nas sociedades 

indígenas, poderá ver afetada sua identidade por uma escrita do poder. 

Na América Latina, desde que os agentes da colonização vindos do ocidente, com 

todo o seu aparato ideológico, chegaram a este continente, a questão da língua (escrita ou 

oral) tem acompanhado o processo de conquista. Segundo Melià (1992, p. 76) “As violências, 

as perseguições, as ameaças, as reduções, e também as alianças, os contratos, os acordos de 

paz têm passado pela língua e na língua têm deixado sua marca”. Em relação às línguas 

indígenas historicamente de tradição oral, houve um processo de encobrimento através da sua 

negação, desconhecimento e substituição. 

Melià (1992) menciona três formas de dominação e reação diante das línguas 

indígenas. A primeira atitude do colonizador é julgar que elas não são línguas pelo fato de não 

serem entendidas. Chegam a ser qualificadas como “grunhidos”, “latidos” ou “barulho 

ininteligível”. Desde o primeiro dia, Colombo deixou claro este preconceito e propôs levar 

vários indígenas à Europa para “aprender a falar”, como se falar na língua deles não fosse 

falar. Desta forma, nem mesmo a expressão oral é considerada como forma de comunicação.  

Uma outra atitude do colonizador foi a de apresentar as línguas indígenas como 

“bárbaras”, o que equivalia a dizer que são incapazes de sustentar uma vida de cultura e 

progresso; e se identificavam essas línguas como fatores de estacionamento e atraso. Em 

muito, esta classificação também decorria da resistência que estes povos tinham em relação a 

“civilizar-se” dentro dos moldes dos colonizadores europeus. O preço desta resistência foi o 
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de substituir esta língua “bárbara” por outra, “civilizada”. Este tipo de classificação 

acompanhou por muito tempo os ideais dos órgãos oficiais brasileiros responsáveis pelas 

questões indígenas, principalmente no que se refere à educação, como se poderá ver no 

próximo capítulo.  

Uma terceira forma de reação às línguas indígenas foi a de aceitá-las como línguas 

diferentes. Não se pretendia negá-las ou substituí-las, mas simplesmente, eram relegadas a um 

nível inferior, considerando-as como dialetos. Como sendo inferiores, era necessário adaptá-

las a outra língua, “superior”, aqui no Brasil, o Português. Esse processo foi chamado de 

“bilingüismo”, que nestes termos, sempre foi marcado pela desigualdade de relações entre as 

duas línguas em evidência. 

As reações em relação às línguas indígenas na América Latina estão num contexto 

de dominação em que a política lingüística também sempre foi a de determinar quem será o 

“dono da palavra”. As línguas indígenas têm suportado ataques de muitas naturezas. No 

entanto, a situação atual mostra que sempre houve um intenso processo de resistência nos 

povos indígenas para continuar afirmando a sua língua como emblema importante de sua 

identidade. Esta resistência, talvez, encontre na própria oralidade um elemento importante de 

assunção da língua e identidade, seja por seu potencial de liberdade e pelo fato de que nela 

está a memória e história destes povos. Augusto Roa Bastos no Yo el Supremo afirmou: “la 

tradición oral es el único lenguaje que no se puede saquear, robar, repetir, plagiar, copiar”. [a 

tradição oral é a única linguagem que não pode ser saqueada, roubada, repetida, plagiada, 

copiada] (MELIÀ, 1992, p. 80).  Outra questão é o da resistência que se constrói na língua do 

outro, adotando-a como instrumento político para sua defesa, sobrevivência e reivindicação de 

direitos. 

Bartolomeu Melià (1992), em suas pesquisas sobre os primeiros cronistas e 

historiadores da América Latina, percebe nos relatos, que as reações das comunidades 

indígenas no encontro com a palavra escrita é de temor frente aqueles que “faziam o papel 

falar”. Consideravam a escrita tão terrível quanto as armas de fogo que feriam e matavam à 

distância, pois ela levava e lançava palavras de vida e morte a distâncias ainda maiores. 

Jesuítas relatam que os Guarani desconfiavam muito das pessoas que passavam tempo a ler, e 

afirmavam que “traziam a morte nos livros”. Diários de campo de etnógrafos, como Levi 

Strauss, que têm vivido experiências de primeiros contatos com sociedades indígenas 

registram reações semelhantes.  

O Povo Xokleng relata que nos primeiros anos de contato, em que eram obrigados a 

trabalhar na agricultura e aconteciam muitos abusos e violências, o indígena Lili fugiu da 
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Reserva e foi denunciar a situação no Serviço de Proteção ao Índio no Rio de Janeiro. 

Chegando lá, eles falaram que iriam resolver a situação através de uma carta escrita para 

Eduardo. Este Xokleng voltou e entregou a carta para Eduardo. Depois ele foi encontrado 

morto. Todos dizem que ele trazia a própria morte no documento escrito. Este fato é 

mencionado pelos idosos como sendo um dos motivos para querer a Escola, para aprender a 

ler e escrever e lutar pelos seus direitos. Portanto, para os Xokleng a adoção da escrita foi um 

processo que representou defesa e resistência.  

Os motivos para uma determinada comunidade indígena adotar o sistema escrito 

tanto no Português como na língua materna são bastante diferentes de um povo para o outro e 

podem ter influência e convergir da pressão de agentes externos ou por solicitação interna. No 

caso da pressão de agentes externos, tem-se o caso dos missionários cristãos que querem 

divulgar a Bíblia, por considerar que nele está a verdadeira palavra e todas as línguas têm o 

direito e a obrigação de ter também este livro escrito em suas próprias línguas. Atualmente a 

Sociedade Internacional de Lingüística está investindo na tradução da Bíblia para o Xokleng.  

Além dos missionários, a educação escolar estatal foi e é um dos principais agentes 

de introdução da escrita nas comunidades indígenas, sob a alegação inicial de levar a 

civilização a este povo, uma melhor comunicação com a sociedade nacional. A escrita era 

proposta por lingüistas, antropólogos e indigenistas, como alternativa neutra, mas inicialmente 

foram os lingüistas ligados às missões cristãs, como o Summer Institut of Linguistic (SIL) os 

contratados em convênios para a introdução do bilingüismo conforme será visto no próximo 

capítulo. 

Mas não só agentes externos são promotores de escritura, também os próprios 

membros das comunidades indígenas a propõem no intento de apropriar-se deste recurso, ou 

no desejo de comunicação. Hoje muitos povos investem na escrita e na leitura do Português e 

na normatização da grafia, ortografia e produção de material em sua língua.  

A escrita das línguas indígenas é uma questão complexa, com várias implicações, 

entre as quais, que em geral acabam sendo submetidas às regras gráficas, lingüísticas e 

fonéticas da língua vigente no país no qual está inserida.  

Na escrita da língua Xokleng é utilizada a referência lingüística da língua 

portuguesa. As palavras, as pontuações, os parágrafos e o texto em si são relacionados 

diretamente com as regras lingüísticas do Português. No caso dos sinais gráficos, ou desenhos 

das letras, optou-se pela grafia latina caracterizada pela forma alfabética, silábica, linear e 

fonética, assim como o Português.  Melià (1996) afirma que a opção de utilizar a língua 

nacional do Brasil como referência para a escrita da língua indígena pode representar uma 
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submissão, por outro lado seria muito complicado utilizar uma grafia totalmente diferente do 

Português. Ele confirma que a escrita de uma língua indígena é uma questão complexa.  

As dificuldades encontradas na escrita das línguas indígenas não são apenas de 

fundo lingüístico ou gráfico, mas também étnico-cultural. Por exemplo: escrever de forma 

linear, como é proposto, encerra toda uma forma de perceber, interpretar e agir no mundo em 

que a história, o tempo, e o processo são vistos de forma linear. No caso dos povos indígenas, 

incluindo os Xokleng, a concepção de tempo, espaço e processo, é muito mais circular. Então, 

como este conhecimento alternativo, com a introdução da escrita linear, será ressignificado 

pelo povo indígena? 

Uma outra questão que surge é que, se não uma escrita propriamente dita, todos os 

povos indígenas sempre tiveram sistemas de registro de conteúdos verbais ou simbólicos, 

como por exemplo, as pinturas dos corpos, os desenhos em cerâmicas e pedras, os trançados 

nas cestarias, os colares, entre outros. São expressões que comunicam mensagens, sentidos e 

significados. São formas de representação da linguagem. São sistemas de registro de 

conhecimentos. E, neste sentido, os Xokleng também possuem ricos e diversificadas 

expressões e atualmente estão num processo de pesquisa histórica sobre o sistema numérico e 

sua representação gráfica e os significados dos trançados gráficos em palha. 

No caso da apropriação do Português, os argumentos do povo Xokleng estão na 

possibilidade de melhor comunicação com a sociedade não indígena, na compreensão da 

legislação para a defesa de seus direitos, e na melhor articulação de suas posições, seja de 

forma oral como escrita. No caso da escrita da língua Xokleng, os argumentos recaem sobre a 

necessidade de registrar a história, os mitos e os dados culturais, para não se perderem.   

É certo que um povo pode aprender uma língua escrita, dominar este recurso, mas 

continuar em sua tradição oral. Importantes estudos, como os de Ladeira (2001), foram 

realizados neste sentido, em que um povo indígena se apropria da língua portuguesa e a molda 

a fim de, através de seu uso, construir e marcar suas identidades. O modo de enunciação, o 

comportamento discursivo e a etiqueta sociolingüística são deslocados para a língua 

portuguesa e a identidade oral é ali projetada.   

Isto fica evidente na cultura Xokleng, onde formas rituais de abertura de eventos 

comunicativos, vigentes na tradição oral, são deslocadas para o Português. Nestes eventos, 

existe a necessidade de proceder a rituais solenes de abertura, através da apresentação dos 

atores envolvidos, da explicitação de seus objetivos e dos procedimentos adotados. Há uma 

hierarquia que necessita ser observada rigorosamente. Assim, a identidade lingüística 
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tradicional persiste, e parte do seu comportamento discursivo é deslocada para a língua 

portuguesa.  

Outro aspecto importante mostra o sentido valorativo que os povos indígenas fazem 

da tradição oral. São provérbios, como os do povo Tuareg, do Norte da África, que afirma: 

“Coisas duradouras: memória. Coisas de pouca importância: a escritura”. Os idosos do povo 

Xokleng afirmam: “Nos brancos a sabedoria de uma pessoa acaba quando acaba o que está 

escrito no seu papel. Nos índios a sabedoria de uma pessoa acaba quando ela morre com sua 

memória”. 

Na escrita, não se encontra mero recurso, mas sempre sociedade, história e política: 

Precisa-se considerar o contexto em que surgiu a escrita numa sociedade e os passos que se 

deram em sua adoção.   

Atualmente, a escrita em Português entre os Xokleng encontra lugar definido em 

diversos contextos como nas atividades do cotidiano escolar: os estudantes em suas tarefas, os 

professores na preparação das aulas e diários, os universitários em seus estudos; no cotidiano 

do atendimento à saúde com as enfermeiras e agentes na elaboração de registros sobre os 

pacientes; e no contexto de reivindicações políticas que requer a elaboração e o envio de 

documentos oficiais com denúncias, pareceres, esclarecimentos e solicitações. Estes 

documentos são redigidos por pessoas com aptidões para a tarefa, que em geral são os 

professores.  

A escrita Xokleng, além do espaço que ocupa no contexto escolar, está presente nos 

registros da história e dos mitos antigos e na comunidade religiosa com tradução da Bíblia e 

de hinos cristãos. 

A leitura também está presente entre o povo Xokleng e o material mais lido é a 

Bíblia, praticamente todas as famílias têm um exemplar em casa e mesmo que não dominem a 

escrita, sabem ler; estudantes e professores estão envolvidos com a leitura do material 

próprio; as lideranças lêem e estudam a Constituição, a legislação indígena, documentos 

oficiais, jornais e revistas que falam da causa indígena. Existe um ditado entre os não-

indígenas que diz “os Xokleng só saem da Aldeia com a Constituição debaixo do braço”. Isto 

demonstra a leitura e o conhecimento que este povo tem das leis oficiais do Brasil. 

Para os Xokleng, apesar do domínio da escrita, o modo básico de expressão, mesmo 

com a sociedade nacional, ainda é a palavra oral, e não a escrita. A fluência na expressão é 

julgada pela fala, condição e exigência para a escolha da liderança. Os que dominam a escrita 

são escolhidos para serem os “escrivões” (espécie de secretários das lideranças).  
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2.6 OUTRAS MARCAS CULTURAIS DA IDENTIDADE XOKLENG 

No processo de identificação do povo Xokleng, algumas marcas culturais se 

evidenciam como critério de pertencimento étnico. Estas marcas são compartilhadas pelo 

grupo, consideradas significativas e realçadas nas interações com a sociedade nacional, 

também no contexto da educação escolar indígena. Nas entrevistas realizadas com a 

comunidade escolar foram apontadas como marcas significativas: a língua, a ênfase na 

vivência comunitária, a relação com a natureza, as artes e o domínio do território. Como a 

questão da terra e da língua, já foram abordadas no item anterior, aqui serão tratados os 

demais. 

2.6.1 Ênfase na vivência comunitária 

Uma característica cultural colocada em evidência para designar a pertença étnica 

Xokleng é a ênfase na vivência comunitária. A maioria dos relatos destaca que uma das 

principais diferenças com os não-indígenas é a comunhão e a cooperação entre a comunidade. 

O Professor “J” (2006) fala que “faz parte da nossa cultura a comunhão entre as pessoas... 

todas sempre juntas...”. A Professora “A” (2006) é enfática ao afirmar que “o costume do 

índio é assim, estar junto, junto com a família, com a comunidade”.  

Estudantes da 7ª e da 8ª série também expressam esta característica como marca de 

pertencimento étnico. A própria entrevista foi realizada sob a condição de ser coletiva. Assim, 

o grupo “G” (2005) explica: “... ser Xokleng, na minha opinião, é poder viver em 

comunidade muito unida de várias formas... também uma comunidade solidária”; O grupo 

“T” (2005) expõe: “... ser Xokleng é algo muito bonito, é ver todos os índios unidos e 

fazendo a sua cultura”.  

A mãe de estudantes, “Z” (2006), da Escola Laklanõ explica: “Os Xokleng são mais 

unidos, os brancos já são mais de emprestar, mas nós damos... os índios são assim, todos 

unidos. Por exemplo, eu, eu sou casada, tenho minha casa, mas estou aqui, mas os brancos já 

são diferentes, cada um na sua casa, quando visitam é só uma hora... os Xokleng são assim... 

sempre unidos. Se eu tenho cinco quilos de açúcar eu reparto com aquela e se ela tem, ela me 

dá e assim por diante. Os índios também comem todos unidos numa casa como aqui hoje e às 

vezes eu vou lá e é a mesma coisa”. 
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Na cosmologia Xokleng prevalece a visão integrada do cosmos. A natureza forma 

um todo em que o ser humano está envolvido numa rede de relações junto com todos os 

outros seres. Esta visão integrada, onde tudo está conectado formando uma comunidade, 

influencia todos os relacionamentos e ações das pessoas. Bom é tudo quanto serve para 

integrar e amparar o indivíduo na comunidade e no cosmos. Por isso desenvolvem normas de 

vida baseadas nestes valores: o coletivo se sobrepõe ao individual; as relações estão baseadas 

na reciprocidade solidária; a terra é comum; viúvas e crianças órfãs são amparadas.  

Na prática atual observa-se isto em situações diárias: um Xokleng quase nunca anda 

sozinho, mas sempre acompanhado; os trabalhos na roça são realizados em mutirão, em que 

as famílias se auxiliam mutuamente; os alimentos adquiridos nunca são para uma família 

apenas, mas são partilhados por todos os que estão mais próximos; a educação dos filhos 

nunca acontece de forma isolada, mas é feita pela coletividade. Nas situações de conflitos ou 

morte, a identidade e as alianças precisam ser reforçadas, as divergências devem ser superadas 

e as famílias e a comunidade necessitam estar unidas.  

Uma situação bem concreta em que o coletivo é enfatizado, é no caso da morte de 

algum pai de família. A viúva e os filhos nunca ficam desamparados, pois todas as pessoas 

próximas ajudam no seu sustento e amparo. Por isso, talvez, é tão difícil para os Xokleng 

entender e aceitar porque os não-indígenas deixam suas crianças desamparadas nas ruas das 

cidades.  

Veitchá é um exemplo de quem não consegue aceitar tal situação. Há alguns anos 

ele participou de um evento em Curitiba. À noite, na volta para o hotel, sua esposa percebeu 

que ele havia ficado para trás. Voltou-se e viu que ele estava acocorado junto a duas crianças 

que tentavam dormir ali mesmo, na rua, envoltas em folhas de jornal. Quando Maria se 

aproximou, ouviu Veitchá convidar aquelas crianças para morarem em sua casa, na Terra 

Indígena. Lá teriam abrigo e uma família. As crianças ficaram meio desconfiadas e se 

negaram a acompanhá-lo. Pensativo, ele se levantou e seguiu com sua esposa até o hotel.  Não 

foram as primeiras crianças que ele convidou para morar em sua casa. Veitchá está com cinco 

filhos adotados, todos recolhidos das ruas das cidades dos não-indígenas. Em sua casa 

receberam abrigo e muito carinho. Hoje, todos já são adultos e satisfeitos com a família que 

os amparou (COMIN, 2000, p.15).  Para uma sociedade que cuida de suas relações de uma 

forma cooperativa, é muito difícil entender situações de abandono de crianças.  

Ademais, esta visão mais unitária ou integrada do cosmos também influencia a 

organização social do grupo, que se caracteriza pela descentralização, ou seja, as famílias 

extensas e a comunidade reunida é que estão à frente das decisões a respeito de qualquer 



 49 

assunto que envolva o grupo. A liderança é alguém que está a serviço da comunidade. Além 

disso, a comunidade forma uma rede de relações nas quais as pessoas e as famílias colocam 

sua segurança e na qual estabelecem uma reciprocidade. Um sistema de reciprocidade implica 

que para uma ação realizada por uma família em favor de outra, segue uma ação realizada 

pela família beneficiada. 

Jules Henry (1941, apud BRASIL/LAUDO ANTROPOLÓGICO, 1998, p. 113), em 

suas pesquisas no início da década de 1940, trazia relatos significativos sobre este sistema de 

reciprocidade e cooperação na produção e consumo de alimentos, de maneira a assegurar a 

participação e benefícios de todos. Ele observou que não havia o consumo individual dos bens 

produzidos: “quando um homem mata um animal ele raramente fica com ele [...] ele dá para 

um outro membro do bando [...]. Sua caça é propriedade de todos. O homem para quem ele dá 

sua caça recebe a parte do leão [...]; ele, caçador contenta-se com uma pequena parte”.  

Traços desta prática ainda podem ser observados atualmente. Quando uma família 

abate um porco, não apenas os da casa, mas todos os parentes e vizinhos próximos vêm 

participar do banquete, após um convite do dono da criação. Este convite é repetido por todos 

aqueles que participaram da ceia.  

Para Professor “N”, “este sistema de cooperação é fundamental entre os Xokleng, 

por exemplo, quando vão caçar, coletar mel ou fazer uma compra sempre trazem algo a mais 

para poder distribuir para alguma pessoa que venha precisar ou solicitar”.  

Assim, a ênfase no coletivo e na cooperação é uma característica que envolve toda a 

cosmologia e o sistema de organização social do povo Xokleng. Ao ser realçada, esta ênfase é 

considerada relevante e significativa no contexto específico em que vivem e ao proceder sua 

interação com os demais.  

2.6.2 Relação com a natureza 

A relação com a natureza, quando é significativa para um grupo porque serve para 

identificação, pode ser critério de definição étnica. Para interpretar esta vinculação é 

necessário entender que as diferentes culturas e grupos sociais constroem diferentes conceitos 

de natureza e diferentes formas de significar, interpretar, agir e se relacionar com o meio 

natural.  

A relação com a natureza é mencionada pela comunidade Xokleng como uma marca 

importante de pertença étnica de modo a auto-identificar-se. Os estudantes do grupo 
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identificados como “D” (2005), mencionam que “ser Xokleng é viver na beleza da 

natureza”; os do grupo “Q” (2005) expressam: “Ser Xokleng é preservar a natureza”; o 

Professor “N” (2006) fala que “os Xokleng têm uma relação muito forte com a natureza e 

esta relação é diferente da relação que os não-indígenas têm...”.   

Assim, o conhecimento referente à natureza faz parte da maneira como organizam e 

legitimam as relações das pessoas entre si e delas com a natureza. A mata, os animais, o rio, 

os fenômenos naturais e sobrenaturais, têm todo um significado vindo da cosmologia 

Xokleng, que não separa radicalmente cultura e natureza, na medida em que afirma que todas 

as coisas têm espírito e racionalidade, que há uma equivalência entre humanos e não-

humanos, que permite trocas, intercâmbios e interações. 

No conhecimento indígena Xokleng, portanto, não existe uma separação entre o ser 

humano e a natureza, mas uma contínua integração entre eles. A natureza e a sociedade são 

percebidas como parte de um sistema único, onde as relações do ser humano com o mundo 

natural e sobrenatural são vistas como sociais, isto é, o ser humano está ligado ao planeta por 

relações que são sociais. Neste sentido, tudo é social, inclusive a natureza.  

A terra, por exemplo, é importante e sagrada, pois ela não representa só o solo e 

muito menos o símbolo de riqueza, mas o espaço de vida, cheio de vidas e gerando vida. 

Existe uma profunda interdependência entre o indígena e a terra e vice-versa. É comparada a 

uma ligação umbilical, e por isso ela é referenciada como mãe. Ela cuida dos indígenas, 

alimenta-os e lhes dá a vida. E como tal ela é o pilar para o desenvolvimento de toda cultura e 

toda identidade. Por isso, o zelo pela terra também é dirigido na busca de alternativas ante o 

maltrato que ela tem sofrido.  

O caráter social da relação com a natureza e o sobrenatural também fica evidente nas 

invocações que fazem às árvores, no diálogo que estabelecem com os pássaros, nas orações 

dirigidas aos ancestrais. Esta comunicação recebe o mesmo tratamento ritual dado ao ser 

humano. Do mesmo modo, a natureza e o sobrenatural também podem se comunicar com as 

pessoas: os trovões trazem sinais, os antepassados comunicam advertências, os pássaros 

anunciam mensagens.   

Em seus mitos, também se percebe esse pensamento quando seres humanos, 

animais, plantas, astros, ancestrais e o Grande Espírito criador interagem, convivem, se falam, 

formando uma cadeia única de vida.  

Esta cosmovisão fundamenta toda uma prática sócio-cultural que é desenvolvida. 

Devido à profunda ligação entre o ser humano e a natureza, a integração e o amparo são 

normas que regem todos os relacionamentos e atividades. Tudo é orientado para integrar e 
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amparar o indivíduo na comunidade e no cosmos; por isso, as normas de vida são baseadas 

nestes valores: o coletivo se sobrepõe ao individual; a economia é baseada na reciprocidade 

solidária; a terra é comum; viúvas e crianças órfãs são amparadas.  

A relação com a natureza também aponta para outro aspecto que é o amplo e 

minucioso conhecimento que os Xokleng têm do meio natural, seja isto em relação à 

diversidade biológica (variedade de espécies de faunas e floras), como também da diversidade 

ecológica (variedade de ecossistemas).  

Da relação com a natureza ficam os conhecimentos e a forma diferenciada de 

conceber e interagir no mundo e no cosmos. Este reconhecimento passa a ser uma marca de 

identificação e auto-atribuição étnica entre o povo Xokleng.  

 Atualmente é bastante reconhecida a contribuição das sociedades indígenas na 

ampliação e manutenção da diversidade biológica. Este reconhecimento, na maior parte das 

vezes, é desconsiderado pelo Governo Federal Brasileiro, mas explorado por empresas e 

universidades estrangeiras ou por empresas privadas com o objetivo de ampliar seus 

conhecimentos e patenteá-los em seu nome. Diante disto, também começa todo um 

movimento de resistência e de afirmação dos conhecimentos pelos povos indígenas.  

2.6.3 Artes indígenas 

A arte é mencionada como uma das marcas da identidade étnica do povo Xokleng. 

Esta característica é mencionada muito mais em contraste com os demais povos indígenas do 

Brasil, do que em relação à sociedade nacional e outras etnias que compõem este país. A 

professora “M” (2006) menciona que “nosso artesanato é diferente dos outros povos 

indígenas; o trançado é diferente, as sementes que usamos”. A artesã “N” (2006) acrescenta 

que “nós usamos materiais diferentes dos outros povos”; o professor “J” (2006) relaciona 

sua identidade com as artes: “Eu me considero Xokleng pela língua que falamos, pelo 

artesanato que é diferente”. Estudantes, ao serem perguntados sobre sua identidade incluem: 

“Ser Xokleng é fazer artesanato”. 

Para os povos indígenas, artes são todas as habilidades ou técnicas utilizadas para 

execução das atividades práticas ou teóricas em que conjugam a utilidade e a estética, ou seja, 

a finalidade com o prazer, a beleza e a fruição.  

Assim, a arte indígena está presente em todas as esferas da vida, qualquer atividade 

engloba técnica e estética, seja isto na produção e preparação dos alimentos, na confecção de 
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objetos, na música e dança, na pintura do corpo, nos rituais, nos locais de moradia, nas 

relações com o ambiente, com os outros e consigo mesmo, além de expressar aspectos da 

própria organização social. Assim, a arte de uma etnia revela sua origem, localização, 

linguagem e organização social, enfim, sua identidade. 

No que se refere à Arte Xokleng, este povo desenvolveu diversas técnicas em 

relação ao sistema de vida nômade atuante até 1914, quando foram reservados numa terra no 

Alto Vale do Itajaí.  O depoimento de “Y” (2002) apresenta aspectos importantes da vida 

Xokleng: 

“Segundo a lenda Xokleng sobre a geração do ser humano, sabemos que há duas 

formas de geração. Uma saiu da montanha e a outra da água do mar... conta a lenda que na 

vontade de sair, mas com muito medo, o chefe Vâjeky, manda um dos membros da 

comunidade sair para investigar a terra e trazer uma amostra do lugar para ele. Este homem 

vai e vê as aves e pensa: “Vou levar um desses pássaros para meu chefe”. Surge então o arco 

e a flecha com os quais o ser humano mata um gavião e traz para o seu chefe. O líder fica 

contente, mas, inseguro, envia outros seres humanos, os quais também trazem amostras do 

lugar dando, assim, segurança ao povo que saem da água para a nova terra. Ao saírem da 

água, todos comemoram a chegada e, durante as comemorações surge a dança, a música e o 

chocalho que vai ser instrumento musical deles. Após a comemoração, eles ouvem um 

barulho de outras pessoas e ficam aterrorizados, sem saber o que fazer. Então o chefe tem 

uma idéia: “vou criar uma onça”, diz. Manda que seja derrubada uma árvore e do tronco 

dessa árvore faz uma onça. Surge então a arte de esculpir. Depois da onça pronta, ele pede 

que ela seja pintada. Surge aí a arte de pintar e mais as marcas tribais que vai acompanhar 

todas as outras gerações até os dias atuais. Nesse primeiro momento as cores não são uma 

preocupação, por isso só é usado o preto. As outras cores só são observadas nas paisagens 

naturais. As cores dos pássaros surgem a partir de uma outra lenda, a do beija-flor que 

escondeu a água. Diz a lenda que na época em que só se encontrava mel em rochas, os 

pássaros e outros animais não se alimentavam com essa substância. Um dia os pássaros 

encontraram uma colméia em uma taipa e todos tentavam furar o rochedo para tirar o mel, 

mas não eram felizes, pois seus bicos acabavam se quebrando com o impacto e o sangue 

escorria em seus corpos manchando-os, dando assim suas cores, pois não tinham água para 

lavá-los. Essa lenda é muito importante dentro da arte, porque os Xokleng ao longo de sua 

caminhada, começou a usar as penas em seus cocares, artesanato usado pelos velhos chefes 

guerreiros. Também se usava e usa-se em arcos e flechas, nesse último para dar direção. As 
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mulheres por sua vez usavam penas de pássaros em brincos, colares, pulseiras e enfeites nas 

pernas e braços. A necessidade de conduzir os alimentos nas andanças dos Xokleng faz 

surgir a cestaria. Já a vestimenta e cobertores com fibras de urtiga surgiram a partir das 

baixas temperaturas de certas regiões por onde passavam. A necessidade de cozinhar alguns 

alimentos, ou esquentar água fez surgir a cerâmica, ou arte de fazer panelas e outros objetos 

de barro. Esses conhecimentos foram passando de geração em geração até surgir a tal 

“pacificação” e destruir quase toda a cultura Xokleng”. 

 Com a mudança de hábitos de vivência após a criação da Reserva Indígena, muitas 

das antigas técnicas foram deixadas de lado. O povo continuava usando somente os utensílios 

que ainda tinham algum significado ou utilidade, como o pilão para pilar a farinha de milho e 

arroz; o pegador de brasas para o fogo de chão, o chocalho e a lança como instrumento 

litúrgico nos rituais e de acompanhamento aos cantos; potes de madeira e porongos para 

guardar algum mantimento e alguns arcos e flechas que eventualmente eram vendidos.  

No início da década de 1990, durante a ocupação do canteiro de obras da Barragem 

Norte, aconteceu um processo de revitalização da arte Xokleng. Foi uma época de intensa 

articulação com órgãos governamentais para equacionar a questão das indenizações dos danos 

da Barragem. Além disso, foi uma época de intensa comunicação com outros povos indígenas 

para a articulação dos direitos conquistados na Constituição de 1988. Na época, muitos 

vídeos, editados pelo movimento indígena e por entidades de apoio, circulavam nas aldeias 

com o objetivo de divulgar a realidade de outros parentes. Isto permitiu a interação entre os 

diversos povos em que identidades eram colocadas em evidência e diferenças étnicas se 

acentuavam. 

Neste contexto surgiu a questão: se os Xokleng ainda eram indígenas pelo fato de 

não usar mais a vestimenta, adereços, enfeites e pinturas do corpo tradicionais. Estes 

questionamentos surgiram por parte dos não-indígenas que tinham uma visão estereotipada do 

indígena de tanga, cocar e pintado; e dos indígenas da região Amazônica, que ainda tinham os 

adornos e as pinturas do corpo como expressão significativa de pertença ao seu grupo étnico.  

O fato de serem questionados em sua identidade indígena incomodava os Xokleng, 

principalmente quando vinha da parte dos “parentes” (como chamam os outros grupos 

indígenas). No retorno de encontros, ou após assistir a um vídeo, sempre havia reflexões a 

respeito de sua identidade étnica, se havia ou não a necessidade de ter marcas visíveis de 

identificação. Talvez, mais forte que o questionamento exterior, foi a “saudade e a vontade” 

de seus próprios símbolos identitários. Muitas pessoas, ao assistirem a um vídeo de algum 
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povo indígena, vendo alguma característica que lembrava de sua identidade exclamavam que 

eles também tinham isto até pouco tempo, mas que haviam perdido.   

Foi neste contexto que o artesanato indígena Xokleng foi sendo revitalizado, já não 

mais com a utilidade e o sentido que tinha outrora, mas com um novo significado, 

principalmente, como marca revitalizada, ressignificada de identificação étnica. As mulheres 

começaram a fazer colares, tangas, cocares e panelas de barro; os homens, arcos, flechas, 

lanças e chocalhos. Os mais idosos começaram a ensinar o ofício para os mais jovens, desde a 

busca do material na mata até a confecção final. Desde então, em todos os eventos 

importantes em que se necessita colocar em evidência a sua identidade e seu direito como 

indígena, o grupo vai vestido com os apetrechos tradicionais, seja isto nas audiências com 

Procuradores ou Ministros, como nas mobilizações locais.   

Aos poucos a qualidade dos trabalhos ficou visível, a procura é proporcional. Muitas 

famílias, inclusive, fizeram disto o seu ofício, tanto que hoje existe a associação dos artesãos 

que, junto com a Prefeitura de José Boiteux, promove diversos eventos durante o ano, que 

incentiva a venda do artesanato. Além disso, as mulheres saem a vender o artesanato por 

diversas cidades do Vale do Itajaí.      
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3 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

Nesse segundo capítulo são trazidos aspectos históricos do processo da 

escolarização dos povos indígenas no Brasil, em Santa Catarina e com o povo Xokleng, 

sobretudo na perspectiva da identidade étnica, ou seja, o significado da educação escolar para 

as identidades indígenas no decorrer da história.    

Observa-se que em diferentes momentos históricos foram atribuídos diferentes 

significados à educação escolar indígena. Na sua institucionalização pela cultura hegemônica, 

houve a tentativa de implantação de uma identidade nacional homogênea, com apagamentos 

das identidades indígenas. No entanto, através da agência e resistência indígena houve uma 

ressignificação da educação escolar e esta mesma instituição tornou-se então instrumento de 

afirmação e fortalecimento de identidades. Conhecer esse processo traz elementos e subsídios 

importantes para a reflexão e a ação pedagógica atual junto aos povos indígenas.  

Portanto, a importância de se olhar os aspectos históricos decorre da necessidade de 

perceber o processo dos acontecimentos para entender melhor a situação presente e seus 

desdobramentos, e assim poder intervir no processo com ações pedagógicas democráticas e 

respeitadoras das identidades.    

Neste sentido parte-se do pressuposto da história como possibilidade e não como 

inexorabilidade, como será visto neste capítulo, em que a agência indígena, através de sua 

resistência e atuação mostra que é possível mudar situações de apagamento, opressão e 

silenciamentos, em situações de afirmação e assunção de identidades.  

Paulo Freire (2003, p. 76) afirma que um dos saberes primeiros e indispensáveis na 

ação pedagógica junto às pessoas cujas realidades estão marcadas pela traição ao direito de 

ser é o “saber do futuro como problema e não como inexorabilidade. É o saber da História 

como possibilidade e não como determinação”. Portanto, a ação pedagógica exige a 

convicção de que a mudança é possível, de que mudar é difícil, mas é possível.   

Assim, no conhecimento da história, se constata não para se adaptar, mas para 

mudar, para intervir na realidade. O conhecimento da história pode se constituir numa 

ferramenta importante para intervir no mundo.  

Desta forma, os aspectos históricos trazidos neste capítulo, pretendem ser subsídios 

para a reflexão sobre a educação escolar junto ao povo indígena Xokleng na perspectiva de 

sua identidade étnica.  
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Inicialmente é necessário esclarecer que neste trabalho se concebe uma diferença 

entre educação indígena e educação escolar indígena. São dois modelos formais 

diferenciados. A educação formal nacional com a filosofia que lhe acompanha, com 

calendário escolar, currículo, carga horária, regimento, coordenações, salas de aula, atividades 

complementares e a educação formal indígena Xokleng, que se estende por toda a vida e 

envolve todo o contexto e processo sócio-cultural.  

3.1 EDUCAÇÃO INDÍGENA 

Entende-se por Educação indígena os processos educativos próprios e específicos 

das sociedades indígenas que incluem pedagogias, maneiras, métodos e regras específicas de 

ensino e aprendizagem, os quais orientam toda vida desta sociedade. Como diz Schaden (apud 

MELIÀ, 1979, p. 13): “Para compreender o processo educativo numa tribo qualquer, seria 

necessário a rigor conhecer a fundo o sistema sócio-cultural a que ela corresponde”. 

Não podemos generalizar afirmando que existe uma educação indígena igual para 

todos os povos, pois cada povo desenvolve processos educativos específicos, diferenciados 

dos demais e por isso a diversidade e a distintividade marcam a realidade destes povos.   

De outra parte, o processo educativo nas sociedades indígenas apresenta diferenças 

muito grandes em relação ao que se dá na chamada educação “nacional”, que algumas vezes 

se concluiu e se caracteriza como uma educação informal, tendo em vista, principalmente, a 

inexistência da instituição escola e de profissionais específicos da educação. No entanto, os 

povos indígenas educam suas crianças de forma sistemática com regras, pedagogias e valores 

por isso a educação indígena pode ser considerada formal. No dicionário Houaiss (2001,         

p. 1373) a palavra “formal” tem o significado de algo “[...] que não é espontâneo, 

convencional, institucional [...]”. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa a expressão 

“formal” é definida como: “que se atém às formas estabelecidas, convencional, maneira 

expressa de proceder, aquilo que é de praxe [...]”. Portanto, a educação não é algo natural, 

impensado, mas é um processo construído, que cumpre uma formalidade na formação do 

sujeito Xokleng.  

A educação indígena não está a cargo de uma coletividade abstrata. Os educadores 

têm rosto e voz; têm dias e momentos; têm materiais e instrumentos; têm toda uma série de 

recursos bem definidos para educar o sujeito de uma comunidade com sua personalidade 
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própria e não como elemento de uma multidão. O processo não é indefinido em seus aspectos. 

Têm-se aspectos e fases da educação que requerem mais tempo do que outros, mais esforço, 

mais dedicação, tanto no ensino, como na aprendizagem. O processo não é indiferente. A 

educação, neste sentido, é um processo bem definido em seus aspectos: tem pedagogias e 

metodologias de ensino e aprendizagem, os quais orientam todo o período da vida, desde a 

infância até a velhice (MELIÀ, 1979, p. 10). O processo não é rígido, imutável, mas é 

dinâmico, e vai sendo construído e modificado quando se julgar conveniente ou inevitável.  

A educação indígena está mais perto da noção de educação enquanto processo de 

formação integral do ser humano. A cultura e o contexto indígena são ensinados e aprendidos 

em termos de socialização integrante. Toda a comunidade tem interesse na educação de cada 

indígena. A educação é o processo pelo qual a cultura atua sobre os membros da sociedade 

para criar sujeitos que possam vivenciar esta cultura. Os sistemas educativos indígenas 

pretendem produzir pessoas que sejam “um bom Xokleng” um “bom Guarani”, um 

“Kaingang autêntico”, com todas as suas características específicas (MELIÀ, 1979, p.10).   

Neste sentido, Erikson (1971, p. 114) afirma que os diversos povos usam a educação 

com a finalidade de alcançar sua forma particular de identidade humana, sendo que a 

educação infantil pode ter fatal significação sobre a identidade de um povo. Este autor, ao 

desenvolver pesquisas sobre a educação infantil junto aos povos indígenas norte-americanos, 

os Sioux e os Yoruk, percebe que através da educação eram repassados os conteúdos, os 

valores e os objetivos daqueles povos, fazendo com que a criança se sentisse parte integrante 

do grupo e com um sentimento de identidade. Ele observa que a educação não está voltada 

somente para atuação interna no grupo, mas também a se posicionar num contexto mais 

amplo de interações com outros grupos. E que, mediante mudanças no contexto, no grupo ou 

na cultura, estes povos são dinâmicos em seus processos educativos modificando-os quando 

se revele conveniente ou inevitável.  

Muitas vezes se pensou que a educação indígena é simplesmente utilitária, orientada 

somente à sobrevivência e à satisfação de necessidades fisiológicas, sem tempo nem interesse 

para a criação de formas de arte, de religião, de inovações, de invenções e sistematizações. No 

entanto, a realidade de vida observada também entre o povo Xokleng, mostra o contrário: o 

indígena é educado para o prazer de viver, de criar, inovar, inventar e sistematizar. O seu 

tempo também é dedicado a rituais, jogos, simples gracejos, planejamentos de atividades e 

projetos, sistematizações de experiências e avaliações de acontecimentos e investimentos. Os 

seus saberes incluem sistemas de classificação e avaliação da natureza e das relações sociais; 

dominam conhecimentos da matemática, lingüística, história, geografia, biologia, botânica, 
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arte, etc; seus conteúdos exprimem noções básicas das quais se constitui a visão de mundo e a 

identidade própria de cada povo. Todo este processo educativo é realizado através da tradição 

oral, em suas línguas. Algumas vezes ainda não se considera a oralidade e nem mesmo os 

saberes indígenas como expressão de conhecimento, capaz de trazer contribuições valiosas 

para a humanidade.  

Desde o período colonial, as políticas governamentais vêm negando os processos 

educativos dos povos indígenas, desconsiderando as suas formas de ensino aprendizagem e 

privilegiando a educação que ocorre no espaço físico da escola. No entanto, a partir da 

Constituição Federal de 1888, em seu artigo 210 é reconhecida e assegurada aos povos 

indígenas, a utilização das línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. É um 

marco importante para a Educação Indígena no Brasil.  

3.2 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

Existe uma variedade de situações e contextos em que a Educação Escolar foi 

introduzida nas comunidades indígenas do Brasil. Alguns povos tiveram o primeiro contato 

com a escola desde a época da colonização no século XVI. Outros, a partir de 1910, com a 

criação do Serviço de Proteção ao Índio. Outros mais recentemente na década de 1980, e 

ainda há povos que não tiveram contato algum com a escola, que é o caso dos povos 

chamados isolados, que não têm um contato sistemático com a sociedade nacional. O 

processo de escolarização dos povos indígenas, portanto, é muito diversificado, dependendo 

da situação de contato, e por isso mesmo a educação escolar adquire significados 

diferenciados para estes povos.  

A seguir são apresentados dados históricos sobre educação escolar indígena no 

período da colonização, da república e atualmente, na idéia de que não se pode generalizar 

estes dados para todos os povos.  

2.2.1 A educação escolar indígena no Brasil Colônia e Império 

A introdução da educação escolar indígena, a partir de um foco de elaboração 

européia, data do início da ocupação colonial, mais precisamente após a metade do século 

XVI. Os objetivos aparecem mais definidos quando “o anseio de ‘submeter’ o indígena 
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passou a ser o elemento central da ideologia dominante no mundo colonial lusitano” 

(FERNANDES, 1975, p. 25). Faziam parte desta submissão a negação da diversidade dos 

povos indígenas, o aniquilamento de identidades e culturas e a incorporação de mão-de-obra à 

sociedade nacional.  

Participou deste intento toda a sociedade colonialista, mas foram os jesuítas que 

estiveram a cargo da educação escolar como foi demonstrado por Fernandes (1975), Melià 

(1979) e Haubert (1990); por isso a história da educação escolar indígena está diretamente 

ligada à história da Igreja Católica.  

A educação escolar foi introduzida nas comunidades indígenas pelos missionários 

Jesuítas que acompanhavam o projeto colonizador europeu. Os jesuítas, junto com o objetivo 

de educar os filhos de portugueses que aqui chegavam, tinham a missão de catequizar os 

habitantes destas terras, considerados selvagens. A educação escolar, portanto, foi utilizada 

para promover a assimilação dos indígenas à civilização cristã, com a imposição da língua, da 

história, dos valores e da identidade da sociedade cristã européia.  

De acordo com Fernandes (1975, p. 25-27), esses agentes de colonização 

conduziram a submissão aos portugueses e “a política de destribalização”, ou seja, reuniram 

esforços para desarticular a organização social e política das sociedades indígenas e destruir 

instituições nativas como o Xamanismo, o sistema de parentesco, o sistema econômico, que 

garantiam a autonomia e identidade dos nativos e eram vistos como ameaça à segurança dos 

não-indígenas. Assim, os Jesuítas comungavam com os interesses da sociedade colonial e 

concorriam para atingir o fim essencial que consistia em destruir as bases da autonomia e da 

identidade das sociedades indígenas e reduzir estas populações à dominação portuguesa.  

Em suas ações práticas criaram aldeamentos em espaços reduzidos, com casas 

distribuídas e organizadas conforme os ideais católicos, em que juntavam diversos grupos 

étnicos, o que ocasionava escassez de alimentos, e mudanças nas relações entre as pessoas, 

grupos e a natureza, provocando transformações nas ordens sociais e espaciais e modificando 

as concepções de si mesmos e do mundo. Percebem-se os esforços em destruir a influência 

dos pajés e dos velhos sobre a comunidade, esvaziando o poder de decisão destas lideranças 

tradicionais. 

Sendo a cristianização o objetivo essencial dos missionários, supõe-se que 

cristianizar é civilizar e civilizar é cristianizar. Neste sentido a escola se torna um elemento 

essencial neste processo, pois, segundo Melià “Todos os modos de vida civilizada que na 

escola têm um tempo e lugar privilegiado, são tidos como condições indispensáveis para 

atingir os objetivos da missão!” (MELIÀ, 1979, p. 46).  
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Os relatos sobre a educação escolar no Brasil colônia contam que no início os 

padres, acompanhados de indígenas, iam às diversas aldeias para realizar o ensino numa 

escola especialmente construída para esta finalidade. A atividade atingia toda a comunidade, 

tanto adultos como crianças. Como esta forma de ensinar não era eficiente, no entender dos 

padres, foram construídas escolas junto às missões, onde diversas etnias indígenas e também 

não-indígenas participavam das atividades escolares. Também foram construídos internatos 

para crianças que reuniam indígenas de diversas aldeias e povos.  

Haubert (1990, p. 51) afirma que os religiosos organizavam expedições e iam até as 

aldeias para averiguar o que havia restado delas após as investidas destruidoras dos 

expedicionários e separavam as crianças que lhes pareciam mais aptas e levavam-nas para a 

cidade, onde tentavam instruí-las dentro da fé cristã e torná-las boas intérpretes para suas 

futuras tentativas apostólicas.  

Quando as crianças vinham das aldeias, recebiam um nome europeu, retiravam-se 

todos os seus adornos como colares e brincos, cortavam-se os cabelos no estilo europeu da 

época e colocavam vestes sobre os seus corpos (MELIÀ, 1979, p. 46). 

Em relação ao currículo utilizado nas escolas, os relatos registram a importância que 

se dava à língua, se acentuava o uso obrigatório do Português que era ensinado a fim de ser 

falado de forma correta, literária e sem sotaque. Lido e escrito de forma correta. Melià (1979) 

afirma que ocorria uma pressão sistemática em relação à língua indígena, não sendo mais 

permitida a sua utilização. No caso da insistência no uso do seu idioma, severos castigos 

físicos eram impostos aos indígenas. Em 1755, a lei 6-6-1755, regulamentou a educação 

escolar indígena e determinou, entre outras, o ensino obrigatório do Português.  

A Matemática também tinha uma importância considerável em vista a saber fazer 

contas para que o indígena não fosse enganado pelos não-indígenas. As outras disciplinas não 

diferiam do currículo utilizado nas escolas não-indígenas.  

Ainda associado a este currículo está a catequese. Cedo pela manhã as crianças 

precisavam participar da santa missa e das aulas de catequese. Também tinham que participar 

das grandes festas como o Natal, Páscoa, festas dos Santos Católicos que eram comemorados 

com festejos, jogos com prêmios e presentes. Segundo Melià (1979), estas celebrações iam 

dando uma nova concepção e organização do tempo para os indígenas.  

As escolas também desenvolveram trabalhos, considerados produtivos, como a 

agricultura. Assim, as pessoas tinham que dedicar algumas horas por dia ao trabalho agrícola, 

ou no caso do sexo feminino, tinham que aprender práticas de casa como lavar, passar e 

engomar roupas, limpar a casa e aprender a cozinhar a comida européia. O objetivo destas 
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atividades era produzir mão de obra para a população não indígena circunvizinha. Em muitos 

casos, esta mão-de-obra era aproveitada pelos próprios religiosos que recebiam extensões de 

terra e também necessitavam produzir alimentos para os internatos. 

Outras atividades que faziam parte do currículo das escolas eram os jogos em que se 

misturavam jogos indígenas como o exercício do arco e flecha, natação, corridas e peteca e 

jogos europeus como a bocha, bola e bailes. Estes jogos, mesmo de origem indígena, eram 

praticados para o desenvolvimento da competitividade, mudando-se o significado que tinham 

tradicionalmente nas aldeias (MELIÀ, 1979, p. 46). 

Em relação ao material didático temos relatos em que aparecem escolas bem 

equipadas com diversidade de materiais como tintas, papel, penas, inclusive livros; em outros 

relatos aparece a precariedade e era necessário improvisar e em lugar da tinta usavam o 

carvão e suco de algumas plantas; no lugar da pena usavam pauzinhos finos de madeira; o 

papel era substituído por folhas grandes de plantas ou mesmo a areia da praia se transformava 

em local para escrever  (IBASE, 2004, p. 19). 

Em relação à metodologia de ensino, os religiosos acreditavam que a palmatória 

corrigia erros e, portanto, educava. Para os povos indígenas, no entanto, o castigo físico era 

algo condenável. Os registros salientam que, quando crianças eram punidas na escola, os pais 

e as mães ficavam indignados com os religiosos e que bastava um padre dar uma palmada 

para que as crianças fugissem da escola (IBASE, 2004, p. 18).  

Em 1845 foi regularizada a atuação das “Missões de Catequese e Civilização” por 

meio do decreto 246 de 24 de julho, de autoria do governo imperial (FERREIRA, 2001,        

p. 73).  

A educação escolar implantada por Portugal ignorou as instituições educativas 

indígenas e seus saberes e executou uma política destinada a desarticular as identidades 

étnicas. Os saberes indígenas, os processos próprios de aprendizagem, as concepções 

pedagógicas de cada grupo, as diversas línguas faladas em cada etnia, ficaram sempre 

excluídas da sala de aula.  

A resistência dos indígenas à educação escolar dos missionários é documentada nos 

relatos da época: comunidades que resistiram entregar as crianças para os religiosos; inúmeras 

e freqüentes fugas de crianças das escolas; resistência no uso da língua portuguesa e 

continuidade no uso da língua materna. Florestan Fernandes também aponta uma outra forma 

de resistência que é aquela em que os indígenas voluntariamente estabeleciam uma interação 

com os religiosos e demais representantes da colonização como alternativa viável naquele 

momento contra os massacres, as doenças e a fome  (FERNANDES, 1975, p. 28). 
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O projeto colonizador, portanto, não conseguiu solapar as identidades étnicas destes 

povos, que em muitos casos conservavam padrões básicos da organização social.  

3.2.2 A educação escolar a serviço da integração dos indígenas à comunhão nacional 

Se no período da colonização e do Império, a educação escolar tinha a finalidade de 

civilizar e catequizar os indígenas, no período da república, pelo menos até 1988 com a nova 

constituição Brasileira, os objetivos da educação estavam voltados para a integração do 

indígena à sociedade nacional.  

Esta mudança na política indigenista se deve principalmente às denúncias nacionais 

e internacionais do extermínio, da desconsideração das culturas e das políticas injustas em 

relação aos povos indígenas. Isto pressionou o governo federal a formular uma política 

indigenista mais humana, baseada nos ideais positivistas da época.  Entre as ações do governo 

Federal, foi a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) em 1910, vinculado ao Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio. Este órgão ficou responsável pelas políticas e todos os 

assuntos relacionados aos povos indígenas, sendo que uma de suas metas era a integração 

gradativa e sistemática do indígena à sociedade nacional (FERREIRA, 2001, p. 75). 

As principais tarefas do SPI eram: cuidar da proteção dos indígenas, fomentar a 

fixação em reservas e a instalação de centros agrícolas com treinamento técnico para mão de 

obra rural. A ênfase no treinamento para o trabalho produtivo tinha em vista a integração dos 

indígenas à sociedade nacional, enquanto produtores de bens de interesse comercial para 

abastecer o mercado regional  (FERREIRA, 2001, p. 75). 

Esta política se tornou evidente na história do povo Xokleng, que até 1912 esteve 

exposto às ações e massacres de bugreiros contratados pelas colonizadoras que se instalaram 

em Santa Catarina. Em 1912, o SPI instalou um posto de atração com um centro agrícola nas 

margens do Rio Hercílio, no Alto Vale do Itajaí, sob a coordenação de Eduardo de Lima e 

Silva Höerhan.  Para este posto, foram trazidos indígenas Kaingang do Paraná que em parte 

conheciam a cultura agrícola, e outros funcionários para os trabalhos na agricultura. Como 

havia abundância de alimentos neste posto, os Xokleng aceitaram o contato, tendo em vista 

que havia muitas crianças órfãs em seu grupo.  

Em 1914 foi criada a Reserva Indígena Duque de Caxias com uma área estimada em 

torno de 30 mil hectares. Os treinamentos técnicos não aconteciam de forma pacífica segundo 

relatos dos mais idosos dos Xokleng. Havia trabalhos forçados, número de horas a cumprir. 
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Para um povo que era nômade, coletor e caçador, foi muito penoso se adaptar à cultura 

agrícola. Na tentativa de se verem livres deste jugo, muitas vezes fugiam para as matas, mas 

eram trazidos de volta sob castigos. Relatos contam que já no final da década de 1920 havia 

grande produção de alimentos, inclusive para abastecer o mercado regional 

(BRASIL/LAUDO ANTROPOLÓGICO, 1998).   

No que tange à educação Escolar, ela também era de responsabilidade do SPI, sendo 

que o peso menor atribuído ao ensino religioso das escolas missionárias foi compensado pela 

ênfase no trabalho agrícola e doméstico, tendo em vista a integração à sociedade nacional. 

Esta ênfase ficava evidente nos currículos escolares que continham as disciplinas “Práticas 

Agrícolas” para os meninos e “Práticas Domésticas” para as meninas (FERREIRA, 2001,      

p. 75). 

Em 1932, o SPI foi transferido para o Ministério de Guerra, integrado à Inspetoria 

Especial de Fronteiras. O regulamento criado para o SPI mostra o objetivo da nacionalização 

dos indígenas, com o fim de integrá-los à Nação como guardas de fronteiras. A educação 

neste contexto servia como via de acesso à incorporação nacional propondo uma verdadeira 

‘pedagogia da nacionalidade’ e do ‘civismo’ (FERRI, 2000, p. 37). 

Em 1967, como conseqüência das denúncias internacionais de corrupção interna no 

SPI e massacres de povos indígenas, o governo militar, para evitar a intervenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU) é obrigado a substituir o SPI por um novo órgão, que 

veio a ser a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), atuante até os dias atuais (FERRI, 2000, 

p.38). 

A substituição do antigo órgão pela FUNAI trouxe modificações mais significativas 

na legislação para a educação escolar indígena. O ensino bilíngüe foi eleito como forma de 

“respeitar os valores tribais”, adequando a escola à realidade indígena. Em 1973, o Estatuto 

do Índio (Lei 6.001) tornou obrigatório o ensino de línguas nativas nas escolas indígenas. O 

artigo 49 expressa: “A alfabetização dos indígenas far-se-á na língua do grupo a que 

pertençam, e em português, salvaguardando o uso da primeira”. O artigo 47 complementa 

mencionando que o bilingüismo é meio de assegurar e respeitar o “patrimônio cultural das 

comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão” (BRASIL, 1973, p. 14).   

Estes artigos do Estatuto do Índio que asseguram o respeito às culturas dos indígenas 

são contraditórios com o seu artigo 50 que prevê que a “Educação do índio será orientada para 

a integração na comunhão nacional [...]” Na mesma direção, são considerados “relativamente 

capazes”, sem autonomia, estando sob a tutela do Governo Federal através da FUNAI. 

BRASIL, 1973, p. 14). Nestas contradições ficam evidentes, por um lado os objetivos 
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integracionistas da FUNAI e por outro, as exigências internacionais da Convenção 107 de 

Genebra, de 1957, que dispunha sobre o respeito às culturas tradicionais dos diversos povos 

indígenas. 

Como não havia um programa educacional bilíngüe e pessoal capacitado para lidar 

com a grande variedade lingüística existente no país, a FUNAI recorreu a um convênio com o 

Summer Institute of Linguistics (SIL), um organismo ligado a uma fundação norte-americana, 

presente no Brasil desde 1959, cujo principal objetivo é a tradução da Bíblia em diferentes 

línguas. De acordo com Silva  e Azevedo (1995, apud FERRI, 2000, p. 37): 

Seus objetivos nunca foram diferentes dos de qualquer missão tradicional: a 
conversão dos gentios e a salvação de suas almas(...) Não se tratava de negar às 
populações indígenas o direito de se expressarem em suas próprias línguas, mas de 
impor-lhes o dever de adotar normas e sistemas ortográficos gerados in vitro que, 
de resto, nunca funcionavam muito bem.  

A FUNAI adotou integralmente o modelo do SIL, porque tinha o objetivo de 

instaurar uma política indigenista aceita internacionalmente e cientificamente fundamentada, 

suprindo as deficiências em seu quadro técnico; e porque o modelo bicultural do SIL 

garantiria também a integração eficiente dos indígenas à sociedade nacional, uma vez que os 

valores da sociedade ocidental seriam traduzidos nas línguas nativas conforme Kindell e 

Jones (1978, apud FERREIRA, 2001, p. 77), teóricos do SIL: “Talvez o papel mais 

importante da educação bilíngüe seja o alcance de uma integração adequada. Através de 

explicações dadas na língua materna, a criança consegue entender muito melhor e transmitir 

para os pais conceitos e valores da cultura nacional” . 

Em 1977, devido às polêmicas em torno da presença do SIL no Brasil e em paises da 

América do Sul e Central, o convênio entre a FUNAI e o SIL foi rompido, sendo reativado em 

fins de 1983. A reativação do Convênio foi criticada por diversas universidades brasileiras, 

devido à finalidade evangelizadora deste órgão, que no direcionamento da educação indígena 

estaria interferindo nos padrões culturais dos diversos grupos (FERREIRA, 2001, p. 78).   

Durante a atuação do SIL, as comunidades indígenas questionaram a atuação e 

impediram a entrada de funcionários do SIL em suas aldeias, alegando que “os missionários 

querem destruir nossa cultura ensinando para a gente as leis do Deus branco”. Um líder de 

uma aldeia Kayabi, em 1990, avaliou o trabalho do SIL:  

é fazer a gente esquecer o que a gente tem. Querem que a gente viva como eles, 
como os brancos vivem. Querem que a gente case no católico, ensinam a tomar 
café e não deixam a gente usar a cultura da gente. Porque os missionários 
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destruíram a cultura dos Kayabi que vivem no rio dos Peixes. Lá os índios só vivem 
atrás da comida do branco. Lá eles não cantam mais a festa da gente. Hoje a gente 
não quer que esses missionários venham aqui. (FERREIRA, 2001, p. 83). 

O Ministério da Educação e da Cultura, em 1999, elaborou um parecer oficial sobre 

a atuação do SIL na área da educação escolar indígena. O documento impede a continuidade 

das atividades do SIL, de ensino missionário nos meios indígenas do Brasil. Com isto instaura 

uma ruptura importante com as posturas governamentais anteriores (FERREIRA, 2001,         

p. 84). 

O material pedagógico produzido pelo SIL tem sido, até os dias atuais, amplamente 

usado nas escolas indígenas e tem recebido muitas críticas pelo seu conteúdo distorcido dos 

conhecimentos e saberes indígenas e não-indígenas.  

Em relação aos programas educacionais oferecidos às populações indígenas pela 

FUNAI e SIL, várias considerações falam de sua inadequação. Conforme Santos (1975), 

seguia-se um padrão usado nas escolas rurais brasileiras com uma programação 

exclusivamente teórica, confinada ao ambiente interno do prédio escolar, um calendário e 

horários burocraticamente fixados. As férias escolares eram rigidamente cumpridas, mesmo 

que a legislação permitisse uma maleabilidade. No conteúdo não havia possibilidade de 

inclusão de conteúdos práticos para os alunos. A escola, portanto, era um ambiente em que o 

indígena permanecia durante certo período do dia, cumprindo tarefas totalmente 

desconectadas de seus interesses e de sua vida.   

O material didático usado constava de cartilhas, cadernos, lápis, borracha, giz, 

mapas, livros de leitura, livros de iniciação à Matemática, às Ciências e aos Estudos Sociais. 

Não havia assim, uma seleção ou preparação especial de material escolar para as escolas 

indígenas.  

Os professores e professoras das escolas não eram indígenas e muito poucos tinham 

o curso de normalista. Em geral, absorviam-se pessoas disponíveis na periferia do posto da 

FUNAI que atuavam por conveniência salarial ou outro motivo, mas não pelo interesse de 

vivenciar uma experiência pedagógica diferenciada. Nada ou pouco conheciam da cultura e 

realidade do povo em que atuavam. Muitas vezes viam o indígena com a mesma carga de 

estereótipos que a população regional, o que prejudicava o processo escolar sob sua 

orientação. 

Santos (1975, p. 53) aponta que a educação sempre foi instrumento estratégico para 

garantir a submissão ou a diluição dos indígenas à sociedade nacional, sendo assim coerente 

com os interesses da classe dominante. Conforme Ferreira (2001, p. 80) o “I Encontro 
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Nacional de Educação Indígena” em 1981, fez análise crítica da educação indígena oficial 

considerando que ela tem contribuído para o fortalecimento de uma relação de desigualdade 

entre os segmentos indígenas e a sociedade nacional.  

As diversas críticas em relação à política de ensino e atuação da FUNAI foram 

importantes no processo de mudança de legislação e postura em relação à educação escolar 

indígena, mas efetivamente são as mobilizações indígenas que questionam e levam o processo 

adiante como se verá a seguir.  

3.2.3 Mobilizações indígenas e educação diferenciada 

A partir da década de 1970, começou a se evidenciar em toda América Latina, o 

movimento indígena em favor da assunção e respeito por suas identidades e, 

conseqüentemente, defesa de seus territórios, afirmação de sua autodeterminação e demais 

direitos decorrentes. Também aqui no Brasil, lideranças e representantes de sociedades 

indígenas passaram a se articular, procurando soluções coletivas para problemas comuns 

como a demarcação e defesa de seus territórios, autodeterminação, respeito à diversidade 

cultural, o direito à assistência médica adequada e a processos educacionais específicos e 

diferenciados.  

As diversas reuniões, encontros e assembléias indígenas realizadas em diferentes 

partes do país, a partir da década de 1974, colocaram em contato lideranças e povos indígenas 

até então isoladas do cenário político nacional. A partir destas articulações, diversas 

organizações foram sendo criadas, a maioria delas, existentes e com destaque até hoje, como a 

União das Nações Indígenas (UNI), em 1980  (FERREIRA, 2001, p. 95). 

O movimento Indígena, desde o início, contou com o apoio de organizações não-

governamentais, criadas na década de 1970, voltadas para a defesa da causa indígena. Entre 

elas, destacam-se a Comissão Pró-índio (CPI), Associação Nacional de Apoio ao Índio 

(ANAÍ), Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Operação Anchieta (OPAN), Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), estes dois últimos ligados à Igreja Católica, Conselho de 

Missão entre Índios (COMIN), ligado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 

Várias universidades também se envolveram na causa indígena e contribuíram com 

assessorias especializadas. A atuação de tais entidades esteve, como ainda está, marcada pelo 

compromisso político com a causa indígena, em vista da autodeterminação destas populações.  
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As organizações indígenas, com a adesão das instituições de apoio, permitiram o 

estabelecimento de uma comunicação permanente e intensa entre os inúmeros povos 

indígenas do país, cujo objetivo principal era a reformulação da política indigenista do Estado.  

É importante evidenciar que a educação escolar esteve sempre no horizonte das 

reflexões e reivindicações do movimento indígena organizado. Inclusive um dos seus 

desdobramentos foi a articulação dos professores que desde 1985 promovem encontros 

Nacionais em torno da reflexão sobre temas como a necessidade de ampla articulação entre 

professores, escolas, comunidades e lideranças; aperfeiçoamento da educação bilíngüe; 

elaboração de material didático pelos professores; educação a partir da realidade e cultura de 

cada povo; cursos de capacitação e formação para os professores; os próprios povos indígenas 

assumirem o gerenciamento das suas escolas. A partir destas reflexões iniciou-se um processo 

alternativo de educação escolar indígena paralelo à educação oficial (FERREIRA, 2001,       

p. 101-106). 

Com assessoria das organizações de apoio, foram elaborados materiais didáticos, 

realizados cursos de formação para professores, promovidos encontros de reflexão, 

produzidos subsídios para estudos, além de apoiá-los nos Encontros e Assembléias Indígenas, 

garantindo, assim, o espaço para as comunidades refletirem a causa indígena em nível 

nacional.  

A partir de 1985, o movimento indígena começou a se mobilizar em torno da 

Constituinte. Foram convocadas assembléias e formaram-se grupos de trabalho em nível 

nacional para apresentar propostas contendo as aspirações das comunidades. Quase todas as 

propostas continham um item relacionado à educação escolar. Veja-se se como exemplo este 

item na proposta da “Coordenação do Movimento Indígena”, que representava os diversos 

povos e organizações do país, em 1984: 

Queremos também que programas de educação sejam realizados pelos próprios 
índios e com materiais didáticos que falem sobre as nossas próprias realidades, não 
esquecendo de ser uma educação bilíngüe e que dê maior autonomia para as 
populações indígenas. Reivindicamos que o Governo Brasileiro nos dê condições 
para freqüentarmos as universidades independentemente das normas exigidas pelo 
vestibular. (FERREIRA, 2001, p. 99). 

A organização do movimento indígena, com a articulação das entidades de apoio e a 

sociedade civil, permitiu conquistas significativas na Constituição promulgada em outubro de 

1988. Entre estas conquistas, destaca-se o direito à diversidade cultural, jamais reconhecida 

nas constituições anteriores. No artigo 231 da carta magna, são reconhecidos aos indígenas, 
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“sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 1995, p. 91).  

O direito à diversidade cultural aparece em outros artigos da Constituição, como na 

seção “Da Educação”, ao afirmar no artigo 210: “O ensino fundamental regular será 

ministrado em línguas portuguesas, asseguradas às comunidades indígenas também a 

utilização de suas maternas e processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 1995, p. 84). 

A Constituição de 1988, portanto, foi um avanço significativo para as populações 

indígenas em todos os sentidos. No que se refere à educação são reconhecidos os processos 

próprios, e garantida a possibilidade de uma educação diferenciada em que a realidade e 

identidade de cada povo sejam consideradas.  

O início dos anos 1990 era marcado por ações significativas tanto por parte do 

governo federal, como pelas populações indígenas para efetivar a Constituição. Assim, após 

longo período em que a educação escolar indígena estava sob a responsabilidade da FUNAI, 

ligada ao Ministério da Justiça, o decreto nº 24 de 04/02/1991 atribui ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) a competência para coordenar as ações referentes à Educação 

Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino. Tais ações devem ser desenvolvidas 

pelas Secretarias da Educação dos Estados e Municípios, em consonância com o MEC.  

Estas mudanças exigiram do MEC a criação do Comitê de Educação Escolar 

Indígena criada pela Portaria nº 60 de 08/07/1992, cuja finalidade é de subsidiar as ações e 

proporcionar apoio técnico e científico às decisões que envolvem normas e procedimentos 

relacionados com o Programa de Educação Escolar Indígena (FERRI, 2000, p. 39).  

Para as Secretarias de Estado, a portaria Interministerial nº 559 de 16/04/1991 indica 

a criação dos Núcleos de Educação Indígena (NEIs), os quais deverão contar com 

representantes das comunidades indígenas, de organizações governamentais e não-

governamentais e de universidades.   

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), aprovada em 1996, dispõe sobre o caráter 

diferenciado da Educação indígena. Em seu artigo 78 estabelece que é dever da União 

oferecer aos indígenas uma Educação bilíngüe e intercultural, visando a “proporcionar aos 

índios [...] a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades 

étnicas e a valorização de suas línguas e ciências”, como também “o acesso a informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e 

não-indígenas” (FUNAI, 2003, p..308) Observa-se que, neste artigo 78, a LDB reconhece a 

sabedoria indígena como ciência, é assim um dos primeiros textos oficiais com tal afirmação.  
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O artigo 79 da LDB dispõe que a União apoiará técnica e financeiramente 

programas que têm entre suas metas o fortalecimento das práticas sócio-culturais e da língua 

materna, formação de pessoal, currículos e programas específicos, elaboração e publicação de 

material didático específico e diferenciado e adaptação do calendário escolar às diferentes 

etnias. Estes programas visam garantir aos indígenas, autonomia na construção de um projeto 

pedagógico próprio, com liberdade para criar, desenvolver e avaliar os conteúdos a serem 

ministrados em suas escolas. 

A elaboração do Referencial curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) 

em 1998, teve a participação dos povos indígenas e de pessoas e instituições envolvidas na 

temática. O texto não contém orientações programáticas rígidas, mas idéias básicas e 

sugestões de trabalho para diversas áreas do conhecimento. Propõe-se a apoiar os professores 

das escolas indígenas na tarefa de construir suas próprias práticas escolares.  

Desta forma, após a promulgação de Constituição de 1988, as organizações 

indígenas, principalmente a dos professores, tiveram intensa reflexão sobre o tipo de 

Educação e escola que cada povo quer para a sua realidade. Também refletiram sobre a 

educação tradicional, a elaboração de currículos próprios e diferenciados para cada povo, a 

capacitação e formação de professores e a vinculação da educação com a defesa dos direitos 

indígenas. Também foi época de legalização de escolas e reconhecimento oficial de 

currículos.  

A partir da Constituição, portanto, é crescente o número de ensaios e experiências 

educacionais específicas e diferenciadas nas diferentes partes do país: quando as práticas 

educativas formais nas comunidades indígenas são definidas por elas mesmas, isto representa 

um exercício da autodeterminação. 

3.3 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM SANTA CATARINA 

O Estado de Santa Catarina de modo geral reforça, em suas características 

fundamentais, o quadro da educação escolar indígena no Brasil.  

Segundo Santos (1975), a escolarização sistemática junto às populações indígenas 

começou a ser praticada a partir da década de 1940, sendo que uma das primeiras escolas foi 

instalada junto ao Posto Indígena Ibirama, atual Terra Laklanõ, no Alto Vale do Itajaí.  

Em 1963, o Governo do Estado de Santa Catarina, por decreto, criou escolas em 

terras indígenas que, diferentemente de outros estados brasileiros, passam a existir de forma 
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regular dentro da rede estadual de ensino público. Estas escolas obedeciam às diretrizes 

pedagógicas de cunho integracionista, decorrentes dos órgãos indigenistas oficiais, que 

desconsideravam a cultura dos povos indígenas e enfatizavam o idioma e os valores da 

sociedade nacional (SANTA CATARINA/SED, 2002, p. 27).  

Na década de 1970, todos os postos indígenas de Santa Catarina possuíam, pelo 

menos, uma unidade escolar e utilizavam programas de ensino, materiais didáticos e 

calendário escolar que a Secretaria de Educação do Estado organizava e impunha para todos 

os seus educandos (SANTOS, 1975).  

A partir da década de 1970, o povo Kaingang de Santa Catarina foi contemplado 

com um programa de ensino bilíngüe. Tal programa tinha o objetivo de preparar jovens 

indígenas para atuação como professores bilíngües. O curso acontecia no Centro de 

Treinamento Profissional Clara Camarão, em Guarita, no Rio Grande do Sul, patrocinado pelo 

SIL, IECLB, e FUNAI. Segundo Santos (1975, p. 68), esta foi a primeira experiência 

sistemática de ensino bilíngüe no Brasil. O programa também elaborou cartilhas, livros, 

cartazes e outros materiais didáticos para o uso nas escolas Kaingang.  

A partir de 1991, com a mudança do enfoque institucional sobre a educação 

indígena, a Secretaria da Educação e do Desporto de Santa Catarina (SED/SC) buscou 

assegurar um modelo de Educação Indígena capaz de atender aos anseios das etnias presentes 

em território catarinense, quais sejam, Kaingang, Guarani e Xokleng. 

Em 1993, através da Portaria nº 1620/93, foi criada a Comissão Estadual de 

Educação Indígena, que assumiu a gestão educacional das escolas indígenas no Estado de 

Santa Catarina. E em 1996, criou o Núcleo de Educação Indígena (NEI) responsável pela 

proposição de diretrizes educacionais e pela implantação de um programa que contemplasse 

“os princípios da especificidade e diferença, interculturalidade e bilingüismo” (SANTA 

CATARINA/SED, 2002, p. 27).  

Vinculado à Diretoria de Ensino Fundamental, atualmente, o NEI é integrado pelas 

Diretorias de Ensino do SED, por lideranças e professores indígenas, Coordenadores 

Regionais de Educação, universidades e instituições comprometidas com a causa indígena.  

As bases do trabalho do NEI se encontram no Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas acrescentadas pela Proposta Curricular de Santa Catarina que destaca a 

implementação de um programa educacional que atenda aos anseios dos indígenas e à 

formação de professores oriundos das próprias comunidades. O trabalho do NEI quer se 

viabilizar através das Coordenadorias Regionais de Educação, que devem prestar o necessário 
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acompanhamento e apoio pedagógico aos professores, além de manter o constante diálogo 

com as comunidades e lideranças indígenas (SANTA CATARINA/SED, 2002, p. 27). 

Atendendo às leis federais e às diretrizes do Plano Estadual de Educação, a SED/SC 

tem dado ênfase na formação e capacitação de educadores que atuam nas escolas indígenas. A 

prática da docência pelos próprios indígenas é estimulada como possibilidade de efetivação da 

educação diferenciada. Nos últimos anos, verificou-se um aumento na contratação de 

professores indígenas.  

A formação está inserida dentro de um Programa mais amplo de capacitação que 

visa estimular os professores a organizarem, de forma coletiva, uma proposta curricular que 

inclua conteúdos, metodologia de ensino, calendário escolar, formas de avaliação e material 

didático.  

O curso Formação/Habilitação de professores de 1ª a 4ª série de Ensino Fundamental 

para o contexto indígena Xokleng e Kaingang, destinado para professores que já atuavam em 

sala de aula, iniciou em 1999 e foi concluído em 2002 com uma turma de 47 professores 

indígenas. Em 2002, foi implantado o Programa de Formação para Educação Escolar Guarani 

na Região Sul e Sudeste do Brasil, que ainda está ocorrendo em etapas. Além disso, o curso 

de Formação Continuada de Educadores, em parceria com o Ministério da Educação, tem o 

objetivo de discutir e avaliar o referencial curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 

(SANTA CATARINA/SED, 2002). 

Em todas as Escolas Indígenas, está sendo oferecida a Educação de Jovens e 

Adultos, com cursos em formato de módulos de 5ª a 8ª série, incluindo disciplinas de Língua 

Indígena Materna e Cultura Indígena (Kaingang, Xokleng ou Guarani). E além dos cursos 

formais, a SED/SC (2002) se empenha em Projetos de Revitalização Cultural com cursos que 

incluem artesanato, teatro, dança e outras manifestações tradicionais. Na efetivação destes 

cursos são contratados indígenas das diversas etnias.  

A SED/SC (2002, p. 30) investe na elaboração e edição de material didático, por ser 

uma forma de concretizar o currículo da escola. Textos e ilustrações criados pelos professores 

indígenas são editados para uso em sala de aula. Assim, narrativas, mitos e saberes sobre a 

natureza e versões sobre o relacionamento diário com a sociedade nacional foram 

selecionados, organizados e publicados pelos professores, a maioria de forma bilíngüe.   

A rede pública de ensino em Santa Catarina conta hoje com 33 escolas indígenas, 

distribuídas em 18 aldeias, entre as quais Kaingang, Xokleng e Guarani. São mais de 1.300 

alunos matriculados. A maioria das escolas oferece o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série. 
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A SED/SC (2002, p. 38) destaca duas escolas: Escola Indígena de Educação Básica 

Cacique Vanhkré, inaugurada em abril de 2000, no município de Ipuaçu – uma escola para a 

etnia Kaingang; e a Escola Indígena Laklanõ, que entrou em funcionamento 2004 no 

município de José Boiteux – uma escola para a etnia Xokleng. Ambas incluem a formação no 

Ensino Médio. A Cacique Vanhkré é a única escola indígena do Estado a contar com a 

Internet e ter sua própria homepage.  

Vale sublinhar que cresce o número de indígenas que freqüentam o Ensino Superior 

em diferentes Universidades do Estado. E em outubro de 2005, o Xokleng Nanblá Gakran, 

obteve o título de Mestre em Lingüística, pela Universidade de Campinas, SP – ele é o 

primeiro lingüista indígena em todo o país.  

3.4 EDUCAÇÃO ESCOLAR ENTRE O POVO XOKLENG 

A Educação escolar entre o povo Xokleng teve inicio em 1940, por solicitação dos 

próprios indígenas. A senhora “I” (1997), hoje com quase oitenta anos, lembra que na época 

era menina e que foi junto com o grupo fazer a solicitação para o Chefe do Posto Eduardo 

Hoerhan: “... Eu me lembro que eu fui junto... Aí nós cheguemos lá, o Eduardo fez um 

encontro com nós, conversou com nós. - O que é que houve? O que é que faltou? - Olha 

Senhor Eduardo nós viemos aqui para falar com o Senhor pro Senhor deixar fazer uma 

escola lá pra nós, pra nós ir pra escola, pra nós aprender ler...”.  

O Chefe do Posto, em resposta a esta solicitação, relutou muito, adiou a decisão 

porque não queria que os indígenas tivessem contato com a Educação escolar. Há diversas 

alegações pelas pessoas idosas para esta posição desfavorável à escola. Alguns argumentam: 

“ele não queria que os Xokleng tivessem um bom contato com os não-indígenas”; outros 

afirmam que “se os indígenas aprendessem a registrar o seu nome, não iriam ser mais 

indígenas” outros ainda mencionam que “ele não queria que nós aprendêssemos a ler e 

escrever para saber as coisas”. As insistências dos Xokleng fizeram com que o Chefe 

acatasse de mau grado a decisão de instalar uma escola. Esta contrariedade aparece no fato de 

não ter investido em termos de infra-estrutura, contratação de professor ou qualquer outro 

apoio na instalação desta primeira escola. 

O início da educação escolar entre o povo Xokleng está muito ligado à figura do 

primeiro professor, o polonês Nieczyslav Brzazinski, também conhecido como “Maestro”.  
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Este polonês veio foragido da guerra, viajara pela Argentina e o Paraguai e veio 

parar na Terra dos Xokleng, através do SPI do Rio de Janeiro. Tinha uns 50 anos de idade e 

gostava de relacionar-se com os indígenas. Andava com os mais velhos e participava das 

caçadas na mata. Devido ao contato constante, aprendeu com facilidade a língua dos Xokleng, 

cantava as músicas da comunidade e ensinava-lhes canções polonesas. Além disso, conseguiu 

despertar nos Xokleng o interesse pela leitura e por uma escola, isto porque sempre estava 

rodeado de livros e revistas e muitas vezes, por solicitação de interessados, lia histórias e 

mostrava os desenhos que continham nestes livros.   

Muitos Xokleng vinham solicitar que ele ensinasse o povo a ler e escrever; ele se 

prontificou, desde que o Chefe do Posto o autorizasse para esta tarefa. Após o consentimento 

do Chefe, o Maestro se prontificou a lecionar gratuitamente. As aulas aconteciam no salão de 

festas da comunidade. O professor lecionava em separado, a adultos e crianças. E à noite, a 

comunidade se reunia com o professor para cantar e dançar.  Entre os alunos deste professor 

estão Favei Priprá, Alfredo Patê, Ioco Vanhecu, Voia Patê. Eles mencionam que eram felizes 

com as aulas, danças e cantigas do Maestro.  

Enquanto as aulas aconteciam no salão de festas, a comunidade indígena iniciou a 

construção de uma escola para que o Maestro pudesse desempenhar melhor sua atividade 

como professor. Esta escola foi denominada Getúlio Vargas e tinha apenas uma sala, um 

quadro negro e giz.  

Como o Chefe de Posto nunca havia simpatizado com a idéia de este polonês dar 

aulas, substituiu-o por outro professor, funcionário do Posto, José Balduíno de Andrade. O 

Maestro, ao saber que não seria mais professor, ficou muito triste - tomou veneno e enforcou-

se no salão de festas. Para este ato, juntam-se outras razões, que eram a falta de notícias da 

família e o amor não correspondido pela indígena Dometilla.  

A escola do Maestro continuava a existir; outros professores e professoras 

sucederam o polonês, entre eles, José Balduíno de Andrade, Davi Ramos, Lino Nunc-Nfôonro 

(mestiço Kaingang), Felício Polidoro, Generino Hoerhan (filho do chefe Eduardo), Bruno 

Cláudio Roque, Celestina Bavaresco (mulher do 2º chefe de Posto), Dalva e Dalvires (filhas 

do Chefe de Posto Isidoro Oliveira).  

Entre estes, destaca-se o professor Lino Nunc-Nfôoro, descendente de Kaingang, 

que, desde 1955 exercia sua atividade. A sua formação era primária, obtida com o professor 

fundador da escola do posto. Segundo Santos (1987, p. 277), o seu conhecimento da língua 

Xokleng, seu interesse pelas tradições indígenas e o fato de ser membro ativo da Igreja 
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Assembléia de Deus, permitiram-lhe obter bons resultados na tarefa de ensinar os indígenas 

no domínio da leitura, da escrita e de operações aritméticas.  

A escola do posto indígena funcionava segundo o modelo brasileiro de escola 

isolada, em que um professor se responsabilizava pelo ensino de todas as crianças 

matriculadas e integrantes da mesma sala de aula. Conforme Santos (1987, p. 1973), no ano 

de 1967, a escola atendia 57 alunos, sendo 27 do sexo masculino e 30 do feminino. Destes 

escolares, 38 estavam matriculados na 1ª série; 12 na 2ª série; e 7 na série.  

A partir de 1966, a escola foi desdobrada. O professor Lino Nunc-Nfôonro passou a 

lecionar no período matutino para a 2ª e 3ª série, enquanto a esposa do Chefe do Posto 

assumia a 1ª série no período vespertino. Segundo Santos (1987, p. 277), a partir do momento 

em que a escola foi desdobrada, ela começou a perder a unidade, pois a nova professora tinha 

uma formação precária, não conhecia as tradições indígenas e não tinha sensibilidade para 

conhecê-las.  Em 1968 o professor Lino Nunc-Nfôonro foi induzido a criar uma escola perto 

de sua casa, a 6 km da sede do posto, com isto deixando de interferir na alfabetização das 

crianças. Muitas famílias não aceitaram a transferência do professor, mas como não tinham 

condições de enviar as crianças para a nova escola instalada pelo Professor Lino, muitos 

alunos abandonaram os estudos.  

Os professores, quase sempre, não tinham qualquer habilitação para o trabalho 

docente e desconsideravam as tradições indígenas. Contratados pelo SPI, eram na maioria das 

vezes, pessoas vinculadas à família do chefe do posto indígena.  

Os conteúdos trabalhados nas escolas indígenas sempre foram os mesmos das 

escolas não-indígenas. As disciplinas oferecidas eram as das Grades Curriculares do Estado: 

Língua Portuguesa, Matemática, Integração Social, Ciências, Educação Física e Ensino 

Religioso. Seguia-se o livro didático.  

Na década de 1970, Santos (1987, p. 278) registra que o material didático utilizado 

na escola junto ao posto indígena Ibirama, era obtido especialmente junto à Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná e junto à Coordenadoria local do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Segundo este pesquisador, pelo material usado “o objetivo da 

escola era o de simplesmente alfabetizar, desconsiderando toda a problemática subjacente à 

educação de um aluno vinculado a uma minoria étnica”. 

No começo da década de 1980, devido ao início da operação da Barragem Norte, 

que inundava toda a várzea do Rio Hercílio, as famílias foram removidas das margens do rio 

para as encostas dos morros em quatro aldeias distintas, quais sejam: Sede, Bugio, Toldo e 

Figueira. Com a instalação das famílias nas novas aldeias, também foram construídas escolas 
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de 1ª a 4ª série para a continuidade dos estudos das crianças. Algumas destas aldeias foram 

desdobradas e, em conseqüência, nova escola era construída. Assim, no início da década de 

2000 havia sete aldeias e oito escolas na Terra Indígena.  

As crianças da Aldeia do Bugio, após a 4ª série estudavam na Escola de Educação 

Básica Frei Lucio Korte em Doutor Pedrinho, e as demais crianças das outras aldeias, na fase 

da 5ª a 8ª série, estudavam na Escola de Educação Básica Professor João Bonelli, localizada 

na Barra Dollmann, perto da Barragem Norte e o Ensino Médio era realizado à noite no 

Colégio Estadual José Clemente Pereira, em José Boiteux.  

No final de 2003, após um episódio de agressões entre as crianças indígenas e não-

indígenas da Escola de Dr. Pedrinho, devido às mobilizações dos seus pais em torno da 

demarcação da Terra Laklanõ, as crianças da Aldeia Bugio deixaram de freqüentar aquela 

escola e passaram a estudar na escola da Aldeia, onde foi implantado o Ensino Fundamental 

completo. Esta escola, denominada Escola Indígena de Ensino Fundamental Vanhecu Patté, a 

partir de 2004, foi ampliada e passou a abrigar o Ensino Médio, como extensão do Colégio 

Estadual Clemente Pereira, de José Boiteux.   

Em 2004, as escolas das demais aldeias foram desativadas e a Escola de Educação 

Básica Laklanõ, situada na Aldeia Palmeirinha entrou em funcionamento para acolher 

crianças do Ensino Fundamental de cinco aldeias e desde 2005 acolhe também estudantes do 

Ensino Médio.  

Além destas, a Terra Laklanõ ainda abriga mais duas escolas voltadas para o Povo 

Guarani, que vive nesta terra. A Escola Indígena de Educação Fundamental Takuati está 

situada na Aldeia Bugio e a Escola Indígena de Educação Fundamental Luzia Nunc-Nfôonro 

está situada na Aldeia do Toldo.  

O Centro de Educação para Jovens e Adultos (CEJA) está presente nas duas escolas 

Xokleng com seis (6) professores indígenas e cento e vinte (120) estudantes matriculados.  

Atualmente, o número de estudantes Xokleng é de trezentos e quarenta e quatro 

(344) no Ensino Fundamental e oitenta e oito (88) no Ensino Médio. Além disso, tem-se 

quarenta e oito (48) estudantes em Universidades da Região.  

Em relação aos estudantes universitários, onze (11) estudam na FURB e trinta (30) 

na UNIASSELVI (Centro Universitário Leonardo da Vinci). Em geral eles enfrentam muitos 

problemas econômicos: mensalidade, transporte, moradia e alimentação nos dias de aula, 

material necessário como livros, apostilas, fotocópias, acesso à Internet. Na FURB, desde 

2005 o grupo de estudantes indígenas se reúne semanalmente com o Professor Ernesto Jacob 

Keim, do Programa de Mestrado em Educação, para reflexões e mediações dos 
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conhecimentos indígenas que os jovens trazem de sua cultura e conhecimentos ocidentais que 

advêm da universidade. É um espaço importante de articulação e acolhimento dentro da 

Universidade. 

O número de professores indígenas da Terra Indígena é de trinta e cinco (35) 

pessoas, sendo que dezenove (19) do sexo masculino e dezesseis (16) do sexo feminino. 

Todos são indígenas e destes, quinze (15) têm o Curso de Formação Diferenciada para o 

Magistério; trinta e um (31) freqüentam curso superior; dois (2) têm o curso superior 

completo e um (1) com mestrado.  

Referente ao processo de estudo e escrita da língua Xokleng, ele iniciou no começo 

da década de 1980, quando, principalmente as pessoas idosas do povo, perceberam que os 

jovens deixavam de falar o idioma. Foi época de intenso intercâmbio entre o povo Xokleng e 

trabalhadores da Barragem Norte, em que se intensificou o uso do Português nas aldeias.  

Diante da preocupação dos idosos, algumas pessoas começam a se dedicar ao estudo 

da língua e da cultura. Entre elas está Nanblá Gakran, que incentivado por seu pai Kuzug 

Gaklâ e seus avós Kânhâhá Nanblá e Nãg Kujyta, a partir de 1981 começou a dedicar-se de 

forma intensiva ao estudo da língua e da cultura com orientação de idosos de seu povo e de 

lingüistas. Inicialmente, a orientação lingüística veio de Greg Urban da Universidade da 

Pensilvânia, depois, de Paul e Mary Mullen da SIL e mais tarde, de Terezinha Bublitz da 

FURB - todos pesquisadores da língua e cultura Xokleng. A partir desta base teórica, Nanblá 

Gakran assessorou outras pessoas da comunidade, interessadas no estudo da língua materna.  

Em 1994, Nanblá Gakran começou a produzir textos junto com os seus alunos de 1ª 

a 4ª série, que serviam como material didático para suas aulas. Alguns destes textos foram 

reunidos no livro de leitura bilíngüe “Ag vê tê Káglêl mu - Nosso idioma reviveu” editado 

pelo COMIN em 1998. São textos que falam dos Xokleng e suas relações com a natureza, 

com a sociedade não-indígena e de aspectos de sua cultura.  

Outros materiais didáticos foram elaborados nos cursos de formação promovidos 

pela SED/SC e são usados em sala de aula. São narrativas, mitos e pesquisas desenvolvidas 

por professores, mas nenhum deles foi editado. No momento, a 14 ª GEREI está num projeto 

de elaboração e edição de material bilíngüe junto com os professores e professoras.    

Nas escolas Xokleng, a língua materna é trabalhada de forma integrada nas séries 

iniciais de 1ª a 4ª. O professor trabalha os diversos conteúdos nas duas línguas. De 5ª a 8ª 

série tem três (3) aulas semanais de Língua Xokleng e no Ensino Médio duas (2) aulas 

semanais.  
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Na grade curricular, além da Língua Xokleng, ainda consta a Arte Indígena como 

disciplina diferenciada. Atualmente, este currículo está em processo de revisão e reformulação 

pela comunidade escolar.  

Nanblá Gakran sempre esteve envolvido na revitalização e estudos da língua 

Xokleng. Em 2003, obteve uma bolsa de estudos da Fundação Ford e realizou estudos de 

Mestrado em Lingüística na Universidade de Campinas, SP. Em outubro de 2005, obteve o 

título de Mestre em Lingüística, sendo que ele é o primeiro lingüista indígena em todo o país. 

No final de 2005 Nanblá Gakran voltou para a Terra Indígena Laklanõ para assessorar a 

educação escolar Xokleng e assumir a direção da Escola Laklanõ. Também continua 

assessorando os cursos de capacitação no Estado de Santa Catarina. 
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4 IDENTIDADE ÉTNICA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

O tema deste capítulo é a identidade étnica no contexto da educação escolar 

indígena. Num primeiro momento será enfocada a relação que existe entre a educação escolar 

e a vida e identidade do grupo no qual está inserida. Para tal são trazidas abordagens teóricas 

da antropologia e o significado que os indígenas Xokleng lhe atribuem. Num segundo 

momento, serão trazidos elementos reflexivos de como a identidade étnica permeia a 

educação escolar indígena, e têm como apoio, as falas, os significados e as interpretações da 

comunidade escolar.  O enfoque pretende contribuir com subsídios para reflexão da educação 

escolar indígena a partir da perspectiva da identidade étnica.  

4.1 ABORDAGENS SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

As reflexões e estudos sobre a Educação Escolar Indígena em geral são realizados a 

partir de três tipos diferentes de abordagem: 1) A educação escolar como espaço ocidental que 

ameaça a sobrevivência e a identidade indígena; 2) como espaço de reelaboração de 

significados e identidades de acordo com a própria cultura indígena; 3) como espaço de 

fronteira, de contato, de intercâmbio de relações, de construção de conhecimentos - espaço de 

ressignificação da própria cultura e afirmação ou interdição de identidades.  

A primeira abordagem baseia-se, principalmente, nas teorias de contato produzidas 

no Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, especialmente por Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso 

de Oliveira, em que se ressaltava o caráter desigual e opressor do contato entre as populações 

indígenas e a sociedade nacional. Nesta abordagem a educação escolar é concebida como 

aparato de reprodução ideológica do Estado que procura assegurar os objetivos da sociedade 

dominante. Usada como veículo de dominação, ela serve como instrumento estratégico para 

garantir a submissão e a diluição dos povos indígenas à sociedade nacional. Neste sentido, se 

evidencia o seu caráter destruidor de tradições culturais e identidades indígenas.  

Fica evidente que a educação escolar foi introduzida nas comunidades indígenas por 

uma tradição não-indígena, que, historicamente, assumiu uma postura dominante em termos 

políticos e econômicos. Esta abordagem é explicativa também para posturas de poder por 

parte do Estado na implantação das escolas diferenciadas, em que questões burocráticas, 
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políticas públicas ou questões epistemológicas reforçam hierarquias e dificultam a efetivação 

de currículos, materiais didáticos e calendários diferenciados. Contudo, não se pode concordar 

com o fato de que a escola seja apenas uma frente ideológica que destrói tradições. Há 

também o lado da agência indígena e das suas formas de significar e de interpretar a 

instituição escolar e os conhecimentos que dela advêm.   

Paulo Freire (2004, p.37-38) afirma que a escola sempre reproduziu e reproduz a 

ideologia da classe dominante, mas que não é só isto, que a escola vive, através de nós, as 

contradições que se dão na sociedade, por isso ela se dá independente do querer do poder e 

possibilita a crítica à ideologia do poder. Ela pode se tornar também espaço de agência e de 

assunção de identidades. Para este autor “a escola não é boa e nem má em si. Depende a que 

serviço ela está no mundo. Precisa saber a quem ela defende”. 

Também Barth (1998) reconhece que os grupos étnicos nunca são passivos frente à 

tentativa de imposição de poder. Eles podem usar de “estratégias básicas” para a resistência e 

para sua assunção; é o que sucede com a educação escolar entre o povo Xokleng, que 

originalmente estava a serviço da integração e assimilação à sociedade nacional, mas com a 

agência indígena esta instituição foi reinterpretada e ressignificada, sendo que, atualmente 

assume também uma posição de promoção da diversidade cultural e da afirmação da 

identidade étnica.  

A segunda abordagem considera a educação escolar como espaço ressignificado de 

acordo com a cultura indígena, e certos conhecimentos advindos dela como partes de suas 

tradições. Exemplos deste tipo de análise podem ser encontrados na Tese de Dissertação de 

Tassinari (2003) em que ela discute como certas festas, conhecimentos, técnicas e categorias 

de identidade provenientes do ensino escolar entre o povo Karipuna, passaram a ser 

constituintes de sua tradição, não apenas como uma imposição ideológica, mas como parte de 

um processo de reflexão e elaboração cultural. Ela menciona que festas como o Dia do Índio e 

o Dia da Pátria foram introduzidos pelo ensino escolar na década de 1930, e hoje 

compartilham dos mesmos princípios de reciprocidades que as demais festas tradicionais do 

povo Karipuna.  

Estas análises procuram entender como certas instituições, originalmente alheias às 

comunidades indígenas, como a escola, passaram a ser parte integrante e fundamental de seu 

modo de vida e incluídas nas suas explicações sobre o mundo e as suas relações.  

Num trabalho posterior, Tassinari (2001, p. 61) reflete sobre a desvantagem de se 

considerar esta abordagem no contexto do ensino escolar visto que, se por um lado a escola 

indígena não se configura numa instituição totalmente externa e destruidora da ordem 



 80 

tradicional, por outro, ela também não se ajusta exatamente aos desejos e expectativas dos 

povos indígenas, mesmo daqueles engajados em seu funcionamento a ponto de ser 

considerada uma instituição integrante da cultura tradicional indígena. Para esta autora, o 

espaço da educação escolar indígena é um espaço em que nem tudo se encaixa, nem todos se 

entendem e há zonas imponderáveis de comunicação que são característicos dos espaços de 

fronteiras.  Por isso ela propõe a definição teórica da escola indígena como “fronteira”: 

É nesse sentido que considero muito adequado definir as escolas indígenas como 
espaços de fronteiras, entendidos como espaços de trânsito, articulação e troca de 
conhecimentos, assim como espaços de incompreensões e de redefinições 
identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e não-indios. 
(TASSINARI, 2001, p. 50). 

A terceira abordagem, portanto, vê a educação escolar como espaço de fronteira, de 

contato, de intercâmbio, de relações, de construção de conhecimentos; de ressignificação da 

própria cultura, de afirmação ou interdição de identidades.  Quando se fala desse “espaço”, ele 

não supõe um lugar rígido e fixo, mas espaço múltiplo, outro, fluido, movente e muitas vezes 

indefinido. Assumimos aqui a perspectiva de Carlos Skliar (2002) quando se refere a espaços 

sem nome, um entre-lugar, um entre-espaço, um espaço outro, um outro espaço. Esta noção 

de inter-espaço coaduna com a perspectiva de Barth, cujas contribuições serão retomadas aqui 

para definir a educação escolar indígena enquanto “Fronteira”. 

A noção de fronteira elaborada por Barth enfatiza que a pertença étnica não pode ser 

determinada senão em contraste entre os membros e não-membros. É preciso que os sujeitos 

possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema social ao qual pertencem e para 

além das quais eles identificam outros sujeitos implicados em outros sistemas sociais.  

O caráter mais inovador da noção de fronteira liga-se à idéia de que são tais 

fronteiras, e não os conteúdos culturais internos, que definem o grupo étnico e permitem que 

se dê conta de sua persistência. Ele desloca o foco de investigação da história e da 

constituição interna de grupos distintos para as fronteiras étnicas e a manutenção delas.  

No caso, a noção de fronteira, a partir de Barth, desloca a atenção dos centros das 

aldeias indígenas para a periferia e para os espaços de intercâmbio e interação entre os grupos 

sociais ou étnicos.  
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4.1.1 Educação escolar como fronteira 

Ao retomar as idéias de Barth, não se quer sugerir, simplesmente, que a escola 

indígena corresponde a uma relação interétnica, mas mostrar que as contribuições do autor, ao 

problematizar as fronteiras entre grupos sociais, fornece elementos importantes para refletir 

sobre a escola indígena enquanto espaço de interação e contatos entre populações, onde há 

fluxo de pessoal e conhecimento, onde identidades sociais são construídas e afirmadas, onde 

distinções étnicas são realçadas, onde relações de poder e resistências emergem, onde 

interdições de identidades acontecem, onde reinterpretações e ressignificações são 

estabelecidas.  

Assim, a Educação Escolar Indígena é espaço de distintos mundos, distintas formas 

de saber, distintas formas de pensar o mundo. Por um lado, as tradições de pensamento 

ocidentais, que geraram o próprio processo educativo nos moldes escolares, e por outro, as 

tradições indígenas, que atualmente demandam a escola. Estas peculiaridades colocam as 

escolas indígenas em situações intersticiais, e por isso é possível considerá-la, teoricamente, 

como “fronteira”, o que poderá ser útil para entender melhor seu papel, suas dificuldades e os 

impasses provocados pelas propostas de educação diferenciada.  

Importante salientar que nesta perspectiva teórica a Educação Escolar Indígena 

Xokleng será abordada e refletida neste capítulo, priorizando o enfoque da identidade étnica, 

no sentido de saber como ela permeia e está articulada no contexto da educação. Entre as 

escolas da Terra Indígena, serão privilegiados a realidade, o contexto e a comunidade escolar 

da Escola Laklanõ, localizada na Aldeia Palmeirinha e que recebe estudantes de seis aldeias. 

Nesta abordagem serão trazidos distintos significados e interpretações de educação escolar 

indígena por parte da comunidade escolar; marcas e critérios de identificação étnica presente 

no contexto escolar; e a educação escolar no contexto da etnia Xokleng e a proposta de 

educação intercultural defendida por este povo.   

4.2 SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

A antropologia das últimas décadas, conforme exposto no primeiro capítulo, tem 

rejeitado a noção de cultura como totalidade produzida por padrões coerentes, e tem 
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acentuado a noção de cultura plural, quanto às diferentes posições dos sujeitos no seu interior, 

geradoras de interpretações diferentes sobre os mesmos fatos ou fenômenos.  

Os sujeitos no interior de um grupo étnico estão diferentemente posicionados em 

diferentes momentos e lugares, de acordo com os diferentes papéis sociais que exercem. 

Assim, múltiplos contextos sociais levam os sujeitos a estarem envolvidos em diversos 

significados sociais.  Neste sentido, Barth (1998) escreve que os significados dentro de um 

grupo nunca são consensuais. Eles são conferidos segundo o lugar de onde se os consideram.   

A educação escolar entre o povo Xokleng, portanto, recebe diferentes interpretações 

e significados no interior deste grupo, devido à diversidade de posições dos sujeitos. No caso, 

serão apresentadas as concepções de segmentos representativos desta comunidade como a 

liderança, as famílias extensas, o corpo docente e o corpo discente, que para o povo Xokleng 

representa a comunidade escolar. Isto ainda não quer dizer que haja uma posição de consenso 

num destes segmentos, pois aqui serão enfatizados apenas os aspectos coincidentes.    

As concepções aqui apresentadas estão apoiadas nas falas das entrevistas e nas 

interpretações e reflexões que a comunidade escolar faz em torno da educação escolar e que 

foram percebidas na convivência diária e nas reuniões com este povo.  

4.2.1 Gerência Regional de Educação da 14ª Secretaria Desenvolvimento Regional 

Para a GEREI, a educação diferenciada do povo Xokleng valoriza a sua identidade e 

a sua cultura, e está inserida no contexto e realidade do povo. Constata que a visibilidade 

desta diferenciação, baseada na identidade e cultura, está, principalmente, na docência, nos 

cursos de capacitação, no currículo e no material didático.  

A prática da docência pelos próprios indígenas é estimulada, segundo a GEREI, 

como possibilidade de efetivação da educação diferenciada. Neste sentido, nas escolas da 

Terra Indígena Laklanõ, todos os professores contratados são indígenas, o que é considerado 

importante pela possibilidade de concretização dos ideais de autonomia do povo Xokleng, 

também em relação à educação escolar.  

Os cursos anuais de formação e capacitação para professores são mencionados como 

possibilidade dos próprios indígenas refletirem e organizarem a proposta curricular que inclua 

conteúdo, metodologias, calendários baseados em sua identidade e em sua cultura.  

O Currículo diferenciado, com a inclusão das disciplinas de Artes Indígenas, Língua 

Xokleng e Antropologia, é interpretado como sendo um importante espaço de valorização da 
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identidade e cultura do povo Xokleng. A GEREI aponta que este currículo está em construção 

e por isso necessita de reflexões.  

O material didático também é considerado como marca da identificação da educação 

escolar Xokleng, porque está escrito na sua língua e trata da sua realidade. Afirma-se que já 

existe algum material em uso em sala de aula, mas que novos materiais necessários estão em 

fase de construção.  

Para representantes da GEREI, a lei garantiu a educação diferenciada, mas ainda é 

muito difícil lidar com este diferenciado, pois a própria burocracia das instituições estatais no 

ambiente escolar pode ser entrave para a identidade e cultura Xokleng e menciona, por 

exemplo, que para os Xokleng a família é muito mais importante do que trabalho ou qualquer 

outra coisa; assim, quando alguém da família fica doente, o professor fica cuidando da pessoa 

e não vai para a escola. Esta forma de ser traz problemas para o professor por causa das faltas.   

São mencionadas, ainda, outras características da identidade Xokleng, que 

necessitam de reflexão para incluí-las na proposta curricular. Cita-se, como exemplo, a visão 

de mundo, o ritmo, as concepções de vida, as relações familiares. Para a GEREI, todos estes 

itens têm que ser incluídos para que a educação realmente seja diferenciada.  

4.2.2 Lideranças 

No que se refere às lideranças, nos últimos anos, tomaram uma posição comum em 

relação à escola. Em geral, os líderes estão envolvidos num contexto maior, que abrange tanto 

o âmbito da comunidade indígena como da sociedade nacional e está em nível municipal, 

estadual e federal e nas esferas do poder legislativo, judiciário e executivo. Audiências com 

Ministério Público e Ministérios Federais e outros departamentos fazem parte das demandas 

constantes destes líderes. Todo este envolvimento tem a ver com as reivindicações que 

envolvem a autonomia, dignidade, direitos, reconhecimento e respeito pela identidade e 

cultura e citam-se: a demarcação e garantia da terra, a saúde com atendimento diferenciado e 

reconhecimento da medicina tradicional, a etno-sustentabilidade que valorize as formas 

tradicionais de sustentação, e educação diferenciada com um projeto de educação próprio em 

que a cultura e identidade sejam consideradas.   

Neste contexto, para a liderança, a educação é um item dentre os demais que 

necessita ser articulado e por isso se designa uma pessoa responsável. Atualmente é Nanblá 
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Gakran, que deve estar em constante contato e articulação com a liderança, que está 

plenamente envolvido com a educação escolar.  

Para a liderança, a educação escolar é um espaço onde a sua luta por autonomia e 

autodeterminação está sendo concretizada, em que direitos já foram alcançados e efetivados e 

onde muita coisa ainda falta construir. É espaço de construir o seu projeto próprio de 

educação, conforme garantia na Constituição Federal. A escola é espaço onde se pode adquirir 

o conhecimento da sociedade nacional, inevitável pelo contato e pelo relacionamento que se 

estabeleceu. Pode ser também espaço para valorizar a cultura do Xokleng, como por exemplo, 

a revitalização da língua.  

Muitos caciques manifestam que a escola pode preparar os jovens para ir para a 

faculdade para que os Xokleng tenham os próprios profissionais como professores, 

agrônomos, enfermeiros, médicos e dentistas.  

A escola deve ser participativa nos processos da comunidade, nas lutas para com 

seus direitos por terra, saúde e sustentabilidade, tudo interligado e a favor da valorização da 

identidade e dignidade do povo Xokleng.  

As lideranças também vêem que a escola não é só espaço de possibilidades, mas 

também de entraves, limites ou desvios. Lembram que alguns jovens, depois que passaram 

pela educação escolar, acabaram saindo da Terra Indígena, à procura de outras possibilidades 

fora do contexto do povo Xokleng. Também argumentam que, ao ter acesso ao conhecimento 

ocidental, os educandos podem menosprezar o conhecimento indígena e não mais seguir a 

cultura de seu povo. O mesmo se pode dizer em relação àqueles que deixam de lado as lutas e 

reivindicações do povo e vão procurar o seu caminho individualmente. Estas pessoas 

esquecem sua etnia. Um dos líderes, “P” , (2006) afirma: “Tudo isso pode acontecer como 

não” E continua: “a escola tem muitas possibilidades e limites, depende do que nós fazemos 

dela; por isso é que a educação escolar também tem que ser um projeto da comunidade e 

como tal, sempre tem que ser refletida em conjunto”.  

4.2.3 Família extensa 

Em relação à família extensa dos estudantes, existem posições diferenciadas: 

algumas poucas consideram que têm que aprender somente conteúdos e conhecimentos dos 

não-indígenas para saber tudo o que eles sabem; algumas famílias chegam a dizer que teria 

que ser o não-indígena a ensinar estas coisas. Também questionam por que aprender a língua 
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Xokleng se eles a conhecem. Para estas famílias, a escola é muito mais espaço de não-

indígenas, mas que tem um papel decisivo na comunidade indígena por ensinar como 

funciona a sociedade nacional. Para elas, a escola pode “possibilitar conhecimentos para que 

possam procurar seus direitos e para não serem enganados”. A escola aparece como espaço 

estratégico nas relações interétnicas, mas relevante para a assunção e afirmação dos Xokleng, 

quando permite acessar direitos e dignidade.   

A maioria das famílias diz que “a escola é um projeto muito bom!”. A escola, por 

um lado, pode trazer os conhecimentos da sociedade nacional, visto que os Xokleng vivem e 

fazem parte deste contexto nacional, e é neste contexto que vão continuar construindo sua 

história. Mas por outro, a escola precisa incentivar o conhecimento tradicional do Xokleng. 

Neste sentido, afirmam que ela está cumprindo o seu papel de revitalizar a história, a língua e 

a cultura. Muitos pais dizem que estão satisfeitos que os filhos estão falando mais a língua 

porque ela está sendo ensinada e incentivada na escola. Um jovem pai fala que por causa do 

seu pai não indígena, não foi incentivado a falar a língua Xokleng, mas que agora o filho está 

aprendendo na escola e por causa disso a sua esposa começa a falar mais também. Ele diz que 

“hoje são os filhos que nos estão incentivando a falar a língua Xokleng”. 

Em geral mencionam que as crianças vêm para casa perguntar sobre os antigos 

pajés, sobre as ervas tradicionais, sobre a história. “Às vezes eles vêm perguntar sobre alguma 

coisa que a gente nem sabe e aí tem que ver com os mais velhos”.  Os mais idosos, como “C” 

e “F” (2006), dizem que nunca os jovens da escola perguntaram tanto sobre a história e de 

como era a vida no mato. “Deveriam contratar nós, os velhos, para contar a história e a 

cultura na escola. Na nossa tradição é o velho que ensina e conta a história – podia ser assim 

na escola”.  

As famílias também consideram relevante a participação ativa das lideranças e das 

famílias nos processos da Educação.  

4.2.4 Corpo docente 

Os professores reconhecem que a escola, em um tempo na história, contribuiu no 

projeto de integração dos povos indígenas na sociedade nacional em que deviam deixar a 

língua materna e assumir a língua portuguesa, como também deixar sua cultura para assumir 

uma suposta cultura nacional. No entanto, esta mesma escola, é um dos caminhos utilizados 

atualmente para revitalizar a língua e a cultura. O Professor “N” (2006) observa: “A escola, 
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ao longo da história, interferiu muito na unificação da língua, para que a comunidade 

indígena falasse a língua padrão, a língua nacional, o Português, mas é aquela mesma escola 

que nós estamos usando também para recuperar a língua – é um dos caminhos - apesar de 

que perdemos muito, mas através da escola estamos recuperando”. Portanto, ela é 

interpretada como espaço de revitalização da língua e da cultura, enquanto conteúdo presente 

nesta instituição. 

A escola, por outro lado, enquanto traz o conhecimento ocidental, é também 

possibilidade de interação com a sociedade nacional, seja isto para uma melhor comunicação, 

como para um posicionamento mais qualificado como etnia diante de direitos conquistados 

em nível nacional. O Professor “N” (2006) comenta: “Porque a escola, ela abre as portas 

para a gente conhecer o mundo lá fora, ter um conhecimento maior para a comunicação, 

como o Português e a Matemática, ajudam nisso... mas também para a defesa e para saber o 

direito, entender as leis que amparam o povo para debater com as autoridades”. 

A posição dos professores, portanto, é unânime de que a escola pode ser importante 

espaço da interculturalidade, ou seja, espaço do conhecimento ocidental e do conhecimento 

indígena, que é necessário para o povo Xokleng na atualidade, pois ele vive no contexto 

interno do seu povo e também numa interação com a sociedade nacional. Desta forma, 

Professor “J” (2006) afirma: “a escola é espaço onde o estudante, ele vai aprender as coisas 

de duas formas, tanto o modo ocidental como do povo Xokleng, que, aliás, são muito 

diferentes. A escola dá condições de aprender a conviver com a sociedade não-indígena 

como também aqui com o povo Xokleng”. 

A Professora “A” (2006) também reforça esta posição quando expõe: “Os dois tipos 

de conteúdo e conhecimento têm que aparecer na escola... no caso do conhecimento ocidental 

a escola é importante pela cobrança de toda a sociedade lá fora, porque nós não vamos 

morar, viver e morrer aqui dentro sem ter contato. Tudo o que precisamos lá de fora temos 

que saber ler, nos comunicar... no caso do conhecimento Xokleng tem que ser valorizado, 

registrado e repassado, mas não é só conteúdo, é na forma de ser Xokleng que tem que ser a 

escola”. 

Trabalhar de forma intercultural, para os professores e professoras, acontece entre o 

povo Xokleng quando abordam os diversos conteúdos das duas tradições culturais, a ocidental 

e a indígena. No entanto, os diferentes conteúdos não são simplesmente apresentados, mas é 

feita uma correlação entre conteúdo e o que isto vem a representar na diferenciação da 

sociedade e da identidade. Como por exemplo, quando o Professor “J” explica a 

territorialidade, ele aborda o tema sob a perspectiva do território privado em uso na sociedade 
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ocidental, e o território coletivo em uso nas comunidades indígenas. Além disso, fala das 

conseqüências destas duas perspectivas para cada uma das sociedades. A opção em trabalhar 

os conteúdos desta forma é também uma opção política, em que os etnoconhecimentos não 

são isolados, mas trabalhados no contexto maior da educação e da realidade brasileira.  

Além dos conteúdos diferenciados, os realces para a diferenciação, segundo os 

professores, estão na língua e nas artes, como disciplinas já consagradas no currículo com 

carga horária, com professores contratados e capacitados. No caso da língua, ela é usada em 

todas as disciplinas como apoio nas explicações das matérias para melhor entendimento.  

A participação das lideranças e das famílias dos estudantes na escola também é 

apontada como significativa para a comunidade Xokleng e como marca de identidade do povo 

presente na educação diferenciada.  Do mesmo modo, a participação ativa da escola na vida e 

reivindicações da comunidade é outro aspecto apontado como elemento de identificação. 

Para o corpo docente, a escola, mesmo que já tenha dado bons passos em direção à 

educação diferenciada, por outro lado, também pode significar a interdição da expressão de 

sua identidade por causa da filosofia de funcionamento da escola atrelada à burocracia estatal, 

por causa da falta de profissionais capacitadas para lidar com a diferenciação étnica e cultural, 

e por falta de interesse na liberação de verbas.  

Segundo os professores e professoras, na prática, isto se mostra na falta de verbas 

para edição de material didático, e da contratação de uma pessoa para fazer os registros da 

história e vida do povo. Calendário e horário ainda precisam ser adequados, pois só tem uma 

aula de artes por semana; isto impossibilita fazer caminhada na mata para recolher a matéria-

prima para as aulas. Quanto ao calendário, já existem datas diferenciadas, a contar da 

exclusão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e Corpus Cristi e a inclusão do dia 22 de 

setembro, dia em que comemoram a pacificação. Mas outras datas estão sendo propostas para 

alteração e inclusão.  

As questões mais problemáticas para os docentes são em relação à falta de 

consideração de aspectos culturais e que podem trazer interpretações errôneas. Mencionam, 

por exemplo, que a escola está numa postura de pensamento ocidental, em que o enfoque está 

no indivíduo; também na separação entre indivíduo e natureza. Com isso, quando o coletivo 

vem à tona, logo pode se tornar um problema. Professora “A” (2006) se pergunta “Como 

resolver a questão de separar pais e filhos num determinado período do dia para ir para a 

escola, se no nosso costume encontramos pais e filhos sempre juntos?” Ela continua: “como 

resolver a questão da exigência de transferência de escola no caso das famílias Xokleng que 
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sempre andam de uma aldeia para outra - isto a escola tirou de nós, porque as famílias 

evitam mudar por causa disso”. 

Em geral, os docentes reconhecem que a escola é possibilidade de afirmação de sua 

identidade, mas em muitos casos os direitos constitucionais ainda não foram efetivados na 

prática, o Núcleo de Educação Indígena está paralisado; tudo isso significa interdição de sua 

identidade.  

4.2.5 Corpo discente 

Os estudantes Xokleng afirmam que a escola adquire um significado muito 

importante nas relações que se estabelecem com os não-indígenas, bem como para a 

continuidade da sua cultura. Isto porque a escola apresenta conteúdos ocidentais e 

conhecimentos Xokleng, como nos aponta “F” (2006), da 8ª Série: “A escola é importante 

para ter um melhor contato com os brancos, assim, a professora de Português ensina para 

que a gente aprenda a falar melhor o Português, mas também tem que ter o Xokleng para não 

perdermos a nossa cultura”. 

A educação diferenciada, para os jovens, fica evidente, principalmente, nas 

disciplinas de Língua e Artes Xokleng, conforme “C” (2006): “Aqui, além das aulas normais 

nós temos aulas da língua Xokleng e de artes Xokleng que a gente aprende mais sobre os 

Xokleng e isto é importante saber para quando nós ficarmos velhos e termos filhos, ensinar 

para eles o que eu aprendi aqui”. 

A escola, ao possibilitar o acesso aos conhecimentos ocidentais, pode trazer 

instrumentos para a superação dos preconceitos existentes nas relações com os não-indígenas. 

A estudante “C” (2006) expõe: “A escola é importante porque aqui a gente pode ter as 

mesmas coisas que eles, quando a gente for por aí afora não ficar atrasados, e nem branco 

vim dizer para ti assim - tu é índio, tu não sabe nada – pra poder dar exemplo que eu sei e 

que os que estão lá dentro também sabem e mostrar que sou igual a todo mundo. A escola me 

traz isto”.  Esta fala, portanto, traz em si, a denúncia do preconceito contra as populações 

indígenas, que os jovens e as crianças percebem nitidamente, mas também a disposição de 

enfrentar este preconceito e afirmar a sua identidade étnica.  

Algumas posições de crianças e jovens, em suas falas, remetem ao desejo de uma 

vida melhor, que, para elas, está relacionada com trabalhos mais leves, por exemplo, 

profissões do seu contexto escolar. Neste sentido, a escola é vista como a porta de acesso a 
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este desejo.  É o que o estudante “J” (2006) nos aponta em sua fala: “A escola é importante 

para nós poder estudar para quando estiver mais grande, nós não precisar mais trabalhar na 

roça, mas sim ter um serviço mais leve para nós poder ser professor”. 

Na visão das crianças e jovens é importante a escola participar da vida da 

comunidade, seja isto para mostrar a união existente entre eles como estar junto nas 

mobilizações em favor de direitos desrespeitados. A estudante “C” (2006) enfatiza: “Acho 

importante mostrar que nós somos unidos, que se um vai para combater contra as coisas, 

todo mundo vai; isso, quando está todo mundo junto eu acho muito importante, mostrar que 

somos unidos”. Para o grupo “G” (2005) a escola é, inclusive, uma oportunidade de adquirir 

conhecimento com o fim último de defender o povo: “O melhor benefício para mim é o 

estudo para vencer na vida e um dia defender esse povo maravilhoso”. 

4.3 MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO ÉTNICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

No critério de pertença étnica, sinais e emblemas de diferença marcam as fronteiras 

dos grupos étnicos. A cultura é referida como uma das principais expressões desta diferença 

que age na manutenção e persistência das fronteiras. Barth (1998), como foi visto, afirma que 

os grupos étnicos persistem como unidades significativas, apenas, se implicarem marcadas 

diferenças culturais.    

As marcas culturais levadas em consideração somente são aquelas que os próprios 

sujeitos consideram significativos em cada contexto específico, ao desenvolver em sua 

interação com os demais.  

No contexto da educação escolar Indígena percebe-se a manifestação de 

características culturais realçadas pelo grupo como marcas significativas de identificação 

étnica. Esse contexto escolar pode ser espaço e entre-espaço de afirmação ou de interdição 

destas características, mas, mesmo quando interditadas, elas reforçam as distinções étnicas. 

Sistematizados em unidades de significado, optou-se em abordar aquelas características 

relevantes para a comunidade escolar, e mencionadas já no primeiro capítulo, quais sejam, a 

língua Xokleng, a dimensão comunitária, a relação com a natureza e as artes.  
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4.3.1 Língua Xokleng: linguagem e identidade 

A constituição brasileira de 1988, em seu artigo 210 assegura às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas maternas no processo escolar. Este direito é 

normatizado no Plano Nacional de Educação Indígena e no Referencial Curricular Nacional 

para os Povos Indígenas com a garantia do “ensino bilíngüe nas línguas materna e oficial do 

país”. Assim, a língua indígena deve estar no currículo como uma disciplina e como tal 

favorecer o seu fortalecimento. A escola, neste sentido, é considerada como um instrumento 

importante para contribuir na revitalização das línguas.  

Segundo Melià (1996) a forma como a questão das línguas aparece na legislação, a 

ênfase recai muito no ideal de sua manutenção. Investe-se muito no aspecto lingüístico, na sua 

escrita, na elaboração de materiais, cartilhas, coletânea de textos, mas muito pouco em termos 

de cultura. Há pouca percepção da dimensão cultural e identitária das línguas indígenas. Para 

este autor, um pressuposto básico para a educação escolar indígena é justamente perceber a 

dimensão cultural e identitária das línguas indígenas.  

Para Paulo Freire, a questão das línguas e da linguagem indígena é uma questão 

cultural e por isso fundamental para o processo da educação, porque a maneira como o povo 

fala, o seu discurso está permeado de cultura e identidade. “Há uma relação direta entre a sua 

língua, o seu mundo, a sua realidade, a sua história, a sua cultura” (FREIRE, 2004, p. 47). A 

linguagem está dentro da cultura. Ela é uma das suas marcas. A forma como uma etnia fala e 

escreve, anuncia a forma de perceber, interpretar e agir no mundo. A linguagem é cultural e 

por isso deve ser ponto de partida no processo pedagógico.     

No que se refere ao Povo Xokleng, a língua é considerada uma das marcas mais 

significativas de identidade que permeia o contexto escolar. Nela são ressaltados tanto 

aspectos lingüísticos como de cultura. A comunidade escolar está empenhada em seu 

fortalecimento com estudos da escrita, com aspectos lingüísticos, com a elaboração de 

material e com a divulgação na comunidade; mas também com a forma como se dão as 

comunicações entre o seu povo, com os aspectos culturais da sua língua. 

O Professor “N” afirma que através do estudo da língua Xokleng está descobrindo 

muitos aspectos da identidade de seu povo. Ele percebe que muitas formas do dizer Xokleng 

refletem conceitos que são muito distintos dos conceitos não-indígenas. Afirma que a língua 

Xokleng está cheia de marcas, características do seu povo. 

Entre os Xokleng houve determinada época em que o uso da sua língua foi proibido 

na escola indígena. O Professor “B” (2006) dá testemunho desta prática: “Quando o primeiro 
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professor, o Maestro dava aula, o Eduardo, chefe do posto botou uma ordem que não podia 

mais falar Xokleng; então ali eles ficavam reprimidos, de medo e tinha guardas. Eles tinham 

quatro guardas, um ficava na porta daí eles ficavam rodeando a escola. Se alguém falava 

Xokleng eles denunciavam e o Eduardo dava uma surra neles. Então com isso eles ficaram 

com medo e daí ele diz que aprendiam a falar bem e rápido, aprendiam de medo o Português. 

A Favei aprendeu rápido, a velha Ada, a velha Aliça, mãe da Genice. Daí eles foram mais 

rápidos para aprender”. Falar a língua podia indicar empecilho no processo da integração 

dos indígenas à sociedade nacional, conforme as intenções oficiais. Apesar deste desestímulo, 

a comunidade Xokleng nunca deixou de falar o seu idioma e hoje é uma das unidades de 

significados mais elencada como indicador de etnicidade. Seu fortalecimento e continuidade 

ocorrem principalmente no ambiente escolar. 

Na escola, esta disciplina é um dos sinais mais visíveis em termos de educação 

diferenciada. Nas séries iniciais, da 1ª à 4ª, ela é ministrada de forma integrada e se acentua a 

oralidade nos primeiros anos e depois a escrita. De 5ª a 8ª e no Ensino Médio, a língua 

Xokleng aparece como disciplina com carga horária semanal. O Centro de Educação para 

Jovens e Adultos também tem esta disciplina em seu currículo. Do ponto de vista quantitativo 

existe um desequilíbrio entre as línguas Xokleng e Português, pois esta última tem uma carga 

horária maior e é indicada como a língua oficial para a “instrução” ou seja, para ser usada no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, apesar da valorização da língua Xokleng no contexto escolar, ainda 

continuam a existir sinais de sua interdição por parte dos órgãos responsáveis pela educação 

indígena. Mas, também se percebe a resistência indígena que constrói espaços e entre-espaços 

em que podem vivenciar suas especificidades como vemos a seguir. 

Na sala de aula, a língua Xokleng é usada por todos os professores falantes como 

apoio para as demais disciplinas, seja para introduzir conceitos, dar esclarecimentos ou 

explicações. Eles alegam que, muitas vezes, é difícil para o aluno entender certos conceitos e 

certas matérias, então eles recorrem à língua Xokleng para explicar o conteúdo. 

 A tradição oral também é valorizada em sala de aula. O Professor “J” (2006) 

afirma: “A gente busca mais a oralidade na explicação. Escreve, lê, mas a oralidade é mais 

forte... falando com eles, explicando e até usando o Xokleng, eles entendem melhor... isto 

também é da nossa cultura”. Por outro lado, a Professora “A” (2006) menciona que as provas 

não podem ser só orais, que elas têm que ser escritas porque assim é exigido pela Secretaria 

da Educação do Estado de Santa Catarina. Em outros estados brasileiros já se conquistou o 

direito à oralidade em todos os sentidos, inclusive fazer as provas e exames. 
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A dramatização, que é uma característica importante da oralidade, é outro aspecto 

importante relacionado com a identidade Xokleng. Paulo Freire (2004, p. 48) afirma que “as 

línguas orais são tão concretas que viram corporais”. Este fato pode-se perceber quando o 

povo fala Português, o corpo fica mais rígido enquanto a boca se movimenta. Mas quando 

falam Xokleng o corpo todo fala e participa da expressão da mensagem, inclusive o espaço 

físico do discurso se amplia.  

No contexto da educação escolar indígena, os professores e estudantes escrevem e 

dramatizam peças teatrais de forma muito espontânea. Toda a comunidade escolar tem usado 

a dramatização como instrumento pedagógico para anunciar e discutir conteúdos históricos, 

políticos, mitológicos e pedagógicos.  

Paulo Freire afirma que é fundamental valorizar a expressão do corpo como 

instrumento pedagógico de uma cultura e inserir esta expressão no contexto escolar. Ele 

afirma: “Devemos respeitar essa maravilhosa compreensão lúdica do corpo. Brinca-se com o 

corpo, o corpo na árvore, o corpo na relva, o corpo na água, o corpo ao sereno, o corpo na 

chuva, o corpo no trabalho” (FREIRE, 2004, p. 50). 

Quanto ao processo da escrita da língua Xokleng, como vimos no capítulo anterior, 

foi iniciado no ambiente escolar principalmente pelo Professor Gakran, hoje Mestre em 

lingüística e que continua seus estudos sobre a língua, assessorado pelos mais idosos do povo. 

Em termos de material didático impresso, as escolas contam com três livros: “Ag vê tê Káglêl 

Mû – Nosso idioma Reviveu” de 1997, organizado por Ms Gakran, com textos e desenhos de 

crianças indígenas, bilíngüe e editado pelo COMIN; os outros livros estão em Xokleng e 

foram elaborados pelos professores durante o Curso de Capacitação, em 1999, pela Secretaria 

do Estado de Santa Catarina. O livro “Vânhkala jô Kabel” conta a história do primeiro contato 

dos Xokleng com os não-indígenas, enquanto que o livro “Van zi to êbén ki akleg ne vã” traz 

textos sobre aspectos culturais do povo Xokleng. Além desses, os professores elaboram 

materiais próprios que usam a cada aula.  

Quase todos os professores falantes estão envolvidos na pesquisa, tradução e 

elaboração de materiais, sejam textos para o ensino bilíngüe, sobre a história Xokleng, sobre 

medicina tradicional, mitos, contos e outros. Este trabalho tem a intenção de registrar estes 

conhecimentos para que não se percam e para que sirvam como material de leitura e reflexão 

sobre sua cultura, valores e identidade. Este material poderia ser editado, mas, segundo os 

professores, até o momento não houve muito investimento por parte da Secretaria de 

Educação do Estado.  
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Esta iniciativa de registrar a história, os contos, os relatos, os saberes tradicionais do 

povo, é apontada por Paulo Freire (2004, p. 47) como um caminho pedagógico de grande 

valor. Para ele, o uso deste material na educação é absolutamente pedagógico. Ele pode se 

tornar material de leitura e reflexão sobre a sua própria cultura e seus valores o que 

contribuirá para o autoconhecimento, a afirmação de sua identidade e para alicerçar sua luta 

para a autonomia. Ao mesmo tempo, ele poderá ser utilizado como material pedagógico para 

a interpretação da realidade através da própria história que eles contam.  

Paulo Freire (2004, p. 44), sugere que estes textos sejam editados como forma de 

sistematização dos conhecimentos, teorias e pedagogias da educação indígenas, justamente 

pelo valor pedagógico que eles têm para estes povos. 

A língua Xokleng também não fica restrita à sala de aula. Todos os convites, bilhetes 

e recados que os professores e a direção precisam enviar para as famílias são escritos em 

Xokleng, como uma forma de divulgá-la para toda a comunidade. Outros setores, como a 

saúde e a comunidade religiosa, recebem o apoio dos professores para a escrita e tradução de 

textos para a língua materna. No ano de 2000, os professores elaboraram um texto bilíngüe 

sobre prevenção na área da saúde, que circula no meio da comunidade, e, atualmente, hinos 

religiosos e a Bíblia estão sendo traduzidos.  

Em relação às famílias dos educandos e educandas, algumas poucas afirmam que 

não seria necessário aprender o Xokleng na escola, visto que as crianças já aprendem em casa. 

Mas a maioria afirma que é muito bom que as crianças tenham esta disciplina na escola, visto 

que às vezes já não falavam mais o Xokleng em casa, sendo, portanto, um incentivo para que 

todas aprendam e falem “o seu idioma”. Também as lideranças, em sua maioria, consideram 

que a escola é um importante espaço de fortalecimento e continuidade do uso da língua 

Xokleng. Para elas, é uma forma de valorizar a sua cultura e a identidade.   

Os estudantes universitários afirmam que o idioma Xokleng é tão usado que, quando 

saem da terra indígena e vão para a Universidade, continuam falando entre si. Isto mostra o 

orgulho que têm de sua língua e que são etnicamente diferentes, também por causa do idioma. 

Se, por um lado, a língua é um dos principais indicadores de etnicidade para os 

Xokleng, não por isso está isenta de posturas de poder e autoritarismos por parte de 

profissionais não-indígenas ligados à Secretaria da Educação do Governo do Estado, como se 

observa no relato dos professores.  Professora “A” (2006) compartilha um episódio que 

sucedeu durante um Curso de Capacitação: “Fazem uns três ou quatro anos, quando nós 

estávamos num Curso de Capacitação e é o costume e sempre foi de falar entre o grupo na 

língua... nós estávamos no curso e foi falado na língua durante a aula. A professora falou 
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uma coisa, o aluno não gostou, não entendeu e comentou com o outro na língua, aí deu assim 

um comentário na língua. Ela chamou atenção e disse que não aceitaria na aula dela, nós 

estarmos falando na língua. Sei que a gente parou. Chamamos a coordenação e colocamos 

registrado em ata, porque aquilo foi para nós um desrespeito”. 

A língua, portanto, é um dos elementos mais citados como marca de auto-atribuição 

e de identificação do povo Xokleng, bem como a característica mais evidente da educação 

diferenciada.  

4.3.2 A dimensão comunitária na educação escolar Xokleng 

A ênfase na dimensão comunitária foi vista anteriormente como uma importante 

característica identitária do povo Xokleng. A legislação brasileira referente à educação escolar 

indígena prevê que esta dimensão esteja presente no processo educativo destes povos.  Assim, 

por exemplo, as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas (1999) 

prevêem a participação da comunidade na organização e na gestão da escola indígena, 

assegurando com isso uma educação a partir do contexto sócio-cultural e das especificidades 

identitárias de cada povo. A comunidade, portanto, deve conduzir o processo de acordo com 

seus projetos, concepções e princípios. Isto se refere tanto ao currículo, à administração e às 

decisões quanto ao calendário, pedagogias e conteúdos.  

Uma das críticas da comunidade escolar Xokleng em relação à concretização prática 

dessa diretriz é que não se considera o significado e as implicações reais da dimensão 

comunitária para o povo. No entanto, consideram que este direito também precisa ser 

construído e conduzido pela comunidade.     

A partir da perspectiva de que a comunidade Xokleng se percebe numa rede de 

relações e cooperação que influencia toda a vida desse povo, inclusive o contexto escolar, 

pode-se dizer que a organização e a gestão da escola também é influenciada pela dimensão 

comunitária e se caracteriza pela descentralização. Isto é, não é o diretor que decide as coisas, 

mas ele o faz junto com os professores, as famílias extensas dos estudantes e a liderança. 

Toda comunidade reunida é que está à frente das decisões a respeito de qualquer assunto que 

envolva a educação escolar. A comunidade escolar é para os Xokleng toda a comunidade. O 

diretor é alguém que está a serviço da comunidade.  

O depoimento do Diretor (2006) é ilustrativo desta forma de organização: “Na 

verdade, não podemos trabalhar sem os pais, sem a presença dos pais na escola, mas não 
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podemos deixar os pais de fora e principalmente as lideranças, porque as lideranças são os 

pilares da comunidade... estas lideranças são os principais e temos que fazer com que 

estejam por dentro, porque eu como diretor não posso fazer as coisas sozinho, porque lá fora 

é uma coisa, mas aqui é diferente, aqui é coletivo... então tenho que estar envolvido com eles 

na educação e os pais também”. 

A mãe de alunas “V” (2006), realça esta posição. Ela afirma: “A educação é 

diferente porque os caciques, as lideranças estão sempre presentes ajudando nas coisas que 

acontecem aqui... eles chamam os pais, a liderança para conversar... os caciques conversam 

e aconselham”. Também o depoimento do Professor “A” (2006): “Importante que as 

lideranças participa muito aqui... e nós exigimos do Estado que eles participem em todos os 

encontros para que eles acompanhem para saber o que está acontecendo”. 

A participação da comunidade e liderança tem a ver com as reflexões e decisões em 

relação à organização e gestão das escolas, seja isso em relação ao currículo, ao calendário, 

aos conteúdos, à administração.  

Se atualmente as lideranças estão sendo reconhecidas pela GEREI como 

participantes ativos dos processos da educação escolar, inclusive com presença nos cursos de 

capacitação dos professores, isto se deve ao empenho da comunidade escolar em fazer valer 

esse seu direito diferenciado, como observado na fala do Professor “B” (2006) quando diz: 

“... nós exigimos do Estado que eles participem!” Houve época em que a Secretaria de 

Educação do Estado não convidava as lideranças para as reuniões que realizava com os 

professores, o que gerou muitos conflitos. Isto significou interdição e negação das 

especificidades identitárias do povo Xokleng.   

No ambiente da sala de aula, a dimensão comunitária também permeia o processo 

educativo. Os professores mencionam que sempre trabalham em grupos; com isso os 

educandos e educandas interagem e repartem o conhecimento. Enfatizam que esta é uma 

característica de sua cultura: o Professor “J” (2006) afirma: “Faz parte de nossa cultura a 

comunhão entre as pessoas, sempre juntas, esta comunhão a gente já traz da nossa cultura e 

tentamos valorizar isto. Tanto é que esta questão de sentar um atrás do outro, isto a gente 

não usa fazer. Aqui vai dois sentados, três ali, grupinhos maiores. Assim o trabalho traz mais 

sentido, dá mais produção”.  

A responsável pela educação indígena da Gerência Regional de Educação nos 

relatou que nos cursos de capacitação fica muito evidente a ênfase que os Xokleng dão à 

dimensão comunitária. Segundo ela, os indígenas são muito unidos e todos se preocupam 

muito um com o outro. Se uma criança acompanha alguma professora, todos se 
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responsabilizam por esta criança compartilhando os cuidados. De igual modo, ela observa 

que, se um membro da família está doente ou necessitado, o professor ou professora falta ao 

trabalho para cuidar da pessoa, visto que nos valores dos Xokleng os seres humanos são mais 

importantes do que o trabalho. Isto, para o modelo institucional de educação da sociedade 

nacional, é visto como prejudicial porque faltas e ausências não são permitidas a não ser com 

justificativas extremadas. Para os Xokleng, este é considerado como espaço de incompreensão 

para com sua cultura e identidade.  

O próprio ambiente físico da Escola Laklanõ está sendo percebido pelos Xokleng 

como possibilidade da vivência comunitária. Tendo em vista que após a construção da 

Barragem Norte o povo teve que se espalhar pelo território indígena devido ao terreno 

íngreme e montanhoso, cada aldeia ficava isolada e com pouco contato com as demais. A 

escola Laklanõ surgiu então, como possibilidade de reencontro entre o povo. O Professor “B” 

(2006) menciona: “A Escola Laklanõ une as aldeias, é o reencontro da comunidade que 

estava distante, é interação entre as aldeias... é um voltar ao velho tempo para o nosso novo 

tempo de estar junto em festividades... antigamente viviam sempre juntos, se conheciam e 

agora a escola está sendo lugar útil de encontro...” Ele ainda afirma que, além de ser um 

espaço de encontro dos estudantes, é espaço de encontro de toda a comunidade devido aos 

eventos que acontecem ali, como o dia da cultura e as feiras. 

A ênfase na vivência comunitária também produz um tipo de conhecimento 

diferenciado, que os professores trazem para a sala de aula. O Professor “J” (2006) menciona 

o exemplo de uma aula de Geografia em que o conteúdo era a territorialidade e o conceito 

trabalhado era a Gleba de Terra – João diz que explicou os conhecimentos ocidentais que 

estavam nos livros, mas também os conhecimentos Xokleng: “Gleba é um pedaço de terra, 

uma quantidade de terra. Gleba se usa lá fora, gleba é individualismo – Isto é meu, este é 

meu pedaço, enquanto que nós aqui somos mais diferentes: a terra é nossa, é coletiva. Assim 

trabalhamos os dois mundos, os dois conhecimentos”. 

Em relação à intensa participação da família no contexto escolar, é necessário trazer 

um outro aspecto que faz parte da ênfase no coletivo. Na cultura Xokleng, existe um forte elo 

entre os membros da família extensa. Em geral, eles estão sempre juntos. É difícil deixar os 

filhos e filhas sozinhas em alguma atividade. Como diz a Professora “A” (2006): “o costume 

do índio é estar junto com a sua família, com seu pai e sua mãe”. Nesse sentido, a escola com 

a sua concepção de que o tempo na escola é um tempo em que você se separa do tempo da 

vida para se preparar para a vida e com a sua postura de tirar as crianças da casa de sua 

família para ficar na escola, é questionada pelos professores.  
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Nesse caso em que a escola se apresenta como limite para a vivência comunitária, a 

resistência indígena constrói espaços e entre-espaços para sua expressão. As professoras 

falam que é comum a mãe e o pai vir junto com os estudantes na escola e inclusive assistirem 

às aulas. O Professor “B” (2006) relata: “Outra importância é que os pais também 

colaboram muito. Eles acompanham muito. Eles não têm receio de chegar aqui. De repente, 

eles vêm e pedem - posso assistir à aula? E eles ficam ali assistindo a aula. Esta diferença eu 

acho muito legal”. 

Assim, percebe-se que a educação diferenciada, quando fala em considerar os modos 

próprios das diversas culturas, em verdade, tem uma limitação muito grande porque há 

aspectos da cultura que não conseguem ser percebido em sua diferenciação e que não se 

coadunam com a postura tradicional da escola ocidental. A Professora “A” (2006) aponta: “... 

a Constituição dá nossos direitos, mas nós não temos pessoas capazes de lidar com esse tipo 

de diferenciação... deveria ter uma maneira de considerar isso!”.  

Observa-se assim, que a Educação Escolar Indígena pode ser espaço e possibilidade 

de concretização da dimensão comunitária, enfatizada pelos Xokleng como critério de 

identificação étnica, como também pode apresentar limites para a sua efetivação.   Mas diante 

de interdições a agência indígena constrói resistências, espaços e entre-espaços como visto 

nos relatos anteriores.   

4.3.3 A relação com a natureza e a educação escolar 

A relação com a natureza é um importante critério de definição étnica para o povo 

Xokleng, isto de tal forma que junto com os demais povos indígenas do Brasil, asseguraram 

esta especificidade como direito a considerar na educação escolar indígena.   

Assim, a relação dos povos indígenas com o meio ambiente é tema a ser abordado 

nas disciplinas de Ciências (Biologia, Química e Física), Geografia e nos temas transversais: 

“Terra e Conservação da Biodiversidade” e “Auto-sustentação”.  

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998) reconhece que 

os povos indígenas têm produzido uma variedade de conhecimentos sobre o ser humano e a 

natureza, principalmente pela observação do que acontece ao seu redor. Reconhece também 

que os povos indígenas têm um conhecimento diferenciado do mundo, que traz uma forma 

diferente de relacionamento com seus ambientes de vida.  
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Apesar de este conhecimento ser reconhecido como “sistematizado numa atitude de 

investigação cientifica”, ele é referido como sendo conhecimento cultural e conseqüentemente 

numa esfera distinta do conhecimento universal. Neste sentido ainda existe uma carência em 

validar em termos científicos os saberes e os conhecimentos tradicionais e o modo de sua 

sistematização construído pelas próprias comunidades indígenas.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998), 

a escola é espaço propício para veicular os conhecimentos indígenas sobre a natureza e os 

conhecimentos científicos ocidentais para entender suas lógicas, seus conceitos e seus 

princípios, a fim de poder dialogar melhor com a sociedade nacional.  

No contexto da educação escolar do povo Xokleng, está sendo construído um 

processo pedagógico em que é contemplado tanto o conhecimento e a cosmovisão indígena, 

como o ocidental. Os professores enfatizam que estes conhecimentos trazem conceitos, visões 

e sistematizações muito diferentes entre si, mas que a escola trabalha estas diferenças. O 

professor “B” fala: “Entre estes mundos têm conceitos muito diferentes; ainda é muito difícil 

trabalhar isto, porque são conhecimentos diferentes, mas a gente busca encaixar as coisas”. 

Ao trabalhar os conteúdos destes dois universos, em sala de aula, também se reflete 

e debate sobre os valores associados a cada um e as implicações concretas destes 

conhecimentos diferenciados sobre os seres humanos e sobre o meio ambiente. Isto permite 

uma visão mais ampla da realidade e coopera para uma postura mais segura em assumir os 

valores e práticas tradicionais do seu povo em relação ao ambiente, baseados na ética de 

cuidados e de sustentação da vida. Essa assunção de valores contribui para reforçar 

especificidades culturais e a afirmação da identidade étnica.    

Além de um tema dentro de disciplinas do currículo, a relação com o meio ambiente, 

como critério de pertença étnica, é algo visceral e vivencial entre os Xokleng e por isso, no 

contexto da educação escolar, principalmente nos textos dos educandos, transparece sua 

relação profunda com a natureza, sua cosmovisão, seu conhecimento e sua preocupação em 

encontrar alternativas para o mau trato do ambiente.  

Assim, por exemplo, nos escritos das crianças e dos jovens transparece o convívio 

que elas têm com a natureza, como as brincadeiras no rio e nas cachoeiras, as caminhadas no 

mato; o acompanhamento de atividades dos pais, como buscar milho verde, pescar, buscar 

lenha; a observação de fenômenos como o vôo das borboletas, o aparecimento do arco-íris, o 

movimento dos animais em seu ambiente.  

As histórias mostram também um vasto conhecimento que as crianças e jovens 

possuem sobre a natureza. A vida dos animais em suas florestas é descrita em detalhes, 
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abordando os seus hábitos alimentares, o seu ambiente e os cuidados com os filhotes. Um 

exemplo é o texto de Eloizabel Vakla Cabral (GAKRAN, 1997, p. 27). 

“Ouriço 

O ouriço gosta muito de comer milho. 
Ele procura roça de milho, quando acha, leva para sua toca. 
Ele dá de comer aos filhotes. 
Ninguém consegue pegá-lo porque tem espinhos. 
Quando alguém chega perto, solta espinhos. 
Por isso tenho muito medo do ouriço.” 

Nos textos dos estudantes também transparece a cosmologia Xokleng, como o 

caráter social das relações que se estabelecem entre os seres humanos, a natureza e o 

sobrenatural. São descritos diálogos e interações entre o ser humano e elementos da natureza, 

conforme texto de Tàneju Michele Caxias Claudino (GAKRAN, 1997, p. 37): 

“A minha amiga borboleta misteriosa 

 
Um dia fui brincar no rio, e encontrei uma borboleta misteriosa.  
Perguntei seu nome. Ela respondeu: 
- Meu nome é Borboleta e como é o seu? 
- Eu disse: 
- Meu nome é Tánêju. 
Convidei a nova amiga borboleta para brincar.  
Nós brincamos bastante, até que ela falou: 
- Taneju, agora tenho que ir embora, um dia nos veremos de novo.  
Tchau...tchau. 
Ela foi embora e nunca mais encontrei minha amiga borboleta”. 

Os mitos indígenas que falam da relação entre natureza, comunidade e o 

transcendente, também fazem parte do material que está sendo transcrito da tradição oral e é 

utilizado como material didático bilíngüe. O mito da geração do ser humano, que foi obtido 

por Gakran (1997, apud SANTOS, 1997, p. 151), do velho Kânhâhà Nãnblá, é um exemplo: 

“A geração do Homem  
 
Há duas formas da geração do homem 
Os Kledo saíram da montanha 
E os Vajeky saíram da água (provavelmente da água do mar). 
Eles queriam sair e ficaram esperando do lado de baixo da água. 
Enquanto isso Plandjung veio subindo, fazendo caminho. 
E quando terminou de fazer caminho, voltou para buscar os outros. 
Então vieram subindo com ele. 
Onde pisaram em terra, prepararam lugar e festejaram dançando. 
Enquanto isso, Plándjug continuou fazendo caminho. 
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Então eles vieram atrás dele, e novamente pararam para festejar. 
Nisso, ouviram de outros homens, que vinham atrás, e o Vajeky ficou comendo. 
Então Vajeky fez para sua criação uma onça. 
E o Zágpope Paté pintou a onça para ele. 
No pescoço, deixou marcas pintadas de forma arredondada fechada, 
 outras compridas. 
O Zezé pintou com marcas cumpridas e umas circulares, na paleta da onça. 
E Txu Txuvanh pintou nas costas marcas circulares e arredondadas fechadas. 
E eles acabaram de pintar a onça do Vajeky, que ele criou. 
E ele disse: minha criação agora grita do jeito que quiser.  
Então ele gritou e foi atrás dos outros, para comê-los. 
Agora a pintura (marca) do Zagpope Patê é arredondada fechada 
e umas compridas. 
E a pintura do Zezé agora é comprida e umas circulares. 
E a pintura do Txu Txuvanh, agora é circular e outras arredondadas fechadas.  
Agora a geração deles usa pintura (marcas) de seus pais”.  

As mudanças e as agressões que a natureza sofre também são observadas e refletidas 

de forma crítica. Paulo Freire (2003) nos fala “da leitura do mundo” que no caso dos Xokleng 

é realizada pelos educandos quando observam o seu mundo, a sua história, a sua realidade e 

as relações que são estabelecidas. Um exemplo é o texto de Marileia Nanblá (GAKRAN, 

1997, p. 23): 

“O desaparecimento dos peixes 
 
Antigamente, quando era pequenino, me lembro que, um dia vovô e eu fomos pescar 

de facão pela beira do rio. 
Naquele dia nós matamos muitos peixes, traíras e também cascudos, porque o rio 

era bem raso. Agora é bem fundo. 
Por isso não tem mais peixes no rio, quando os brancos vieram acabaram com eles.  
Fizeram a Barragem e assim os peixes foram embora, procurar outro lugar mais 

raso do rio. 
Agora nós ficamos na saudade e vontade de comer peixe.” 

Em relação aos maus tratos que o ambiente Xokleng recebeu durante as últimas 

décadas em decorrência de projetos econômicos que beneficiaram segmentos da sociedade 

regional, a comunidade escolar está ciente de que precisa reverter a situação e participar da 

implantação de projetos de revitalização deste ambiente.  

No processo pedagógico são refletidas ações e posturas que contribuam para uma 

atuação comprometida com a vida dos seres humanos e de todos os seres da natureza. A 

prática educativa visa à intervenção na realidade. Nesse sentido, “a educação é uma forma de 

intervenção no mundo” como nos aponta Paulo Freire (2003 p.98).  

O Professor “B” (2006) nos dá um exemplo desta intervenção e comenta: “Eu sou 

vice-cacique da Aldeia Palmeirinha, eu até conversei com a liderança que a EPAGRI que 
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está trazendo mudas de pinus e eucalipto. Aí eu disse que não estava aceitando mais, que eu 

não quero mais que eles tragam estas mudas. Porque a gente na escola ensina o 

reflorestamento natural e eles trazem o contrário. Então a liderança ficou de pensar. Eu 

sugeri, porque não trazer laranjas, mudas que dá para alimentação. Isto é que é importante, 

já basta que a nossa terra está estragada, vai trazer mais. Outro projeto que nós estamos 

trabalhando é sobre o lixo. Trabalhar com os alunos o que fazer com o lixo, estas coisas que 

são trazidas de fora como plástico”. 

Portanto, a relação com a natureza é considerada pelos Xokleng como uma marca de 

sua identificação étnica. Esta marca permeia a educação escolar de uma forma especial 

anunciada em textos, mas também com ações concretas que visam a encontrar alternativas 

para os maus tratos com o ambiente.  

Neste sentido são trazidas as palavras de Paulo Freire (2000, p. 67) que nos adverte:  

Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais 
como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos 
pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre homens e 
mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar 
o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela 
tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou 
libertador. 

4.3.4 Artes indígenas na educação escolar 

A arte indígena, como critérios de pertença do povo Xokleng, está presente no 

contexto escolar indígena, principalmente através da disciplina diferenciada “Artes 

Indígenas”. Esta foi uma das reivindicações das comunidades indígenas, assegurada na 

legislação brasileira. Segundo o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(1998), os conteúdos desta disciplina devem dar enfoque especial para a arte enquanto 

patrimônio cultural e enquanto expressão de identidade, numa perspectiva de valorização 

deste patrimônio indígena o que inclui o registro, o fortalecimento e a divulgação.  

Entre o povo Xokleng a idéia inicial era contratar pessoas idosas para ministrar esta 

disciplina, tendo em vista que, na sua cultura, os mais velhos do povo são os responsáveis 

para repassar os conhecimentos, as histórias, os mitos, os cantos e as danças de sua tradição. 

Assim está sendo na Escola Vanhecu Patté da Aldeia Bugio, onde foi contratada uma pessoa 

idosa da comunidade que conhece as artes indígenas Xokleng.  
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Na Escola Laklanõ, uma professora efetivada está ministrando estas aulas e segundo 

membros da comunidade, ela o faz muito bem, pois aprendeu fazer artes com os mais velhos. 

No entanto, persistem os questionamentos por não ter uma pessoa idosa ministrando estas 

aulas. A dificuldade está na postura burocrática do Estado, que não faz a contratação de 

pessoas de mais de sessenta anos, o que representa um entrave para o acolhimento desta 

especificidade da identidade do povo Xokleng, imposta pela própria legislação e burocracia 

estatal.  

Além disso, a Escola Laklanõ tem um complexo de construções em que faz parte um 

prédio com as salas de aula, o ginásio de esportes e uma casa da memória. Esta última estava 

prevista para ser o local de registro da história e vida dos Xokleng e também para expor o 

material produzido nas aulas da disciplina Artes Indígenas. Até o momento nenhuma ação foi 

feita pelo Estado de Santa Catarina para efetivar a intenção inicial. A Professora “A” (2006) 

expõe: “... para que foi construída esta casa da memória lá embaixo, isto já faz parte do 

currículo da escola, não precisa alguém estar brigando por isso... Ali deveria ter alguém 

fazendo os registros da nossa história e ver esta questão das artes”. 

As denúncias da comunidade escolar mostram que, na prática, esta disciplina não 

está recebendo a atenção que tem recebido na legislação, o que aponta para a dificuldade por 

parte da Secretaria de Educação do Estado no acolhimento das especificidades culturais dos 

povos indígenas.  

Em termos de conteúdo da disciplina Artes Indígenas, a maioria são aulas práticas 

em que são confeccionados colares, trançados, chocalhos, arcos, flechas, cocares, cerâmicas; 

também ensaiam cantos, danças e dramatizações entre outros. Os estudantes se envolvem em 

todo o procedimento da confecção do artesanato, inclusive a coleta do material. A família 

extensa participa deste processo, desde a pesquisa das expressões e dos elementos tradicionais 

que compõe as artes Xokleng, seus significados, sua elaboração e apresentação final.  

Durante o processo, a professora e os estudantes refletem sobre o significado e o 

sentido histórico e atual daquela expressão artística para o povo; com isso, a disciplina se 

torna possibilidade de reflexão sobre as próprias especificidades e valores culturais.  

A arte indígena, como critério de identificação étnica, também encontra expressão 

em outras disciplinas da grade curricular como é o caso do texto elaborado por Jossimara 

Nânbla (GAKRAN, 1997, p. 32), para a aula de Português.  
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“Panela de Argila 
 
Quando era pequenina vi minha vovó fazendo uma panela de argila. Então, pedi 

para ensinar-me como se faz. Ela me explicou dizendo: 
- Minha filha, primeiro você pega a argila e amassa bem, e faz a panela. Depois de 

pronta, deixe secar por um tempo. 
Quando estiver seca, queime junto com folhas secas de coqueiro. Depois de 

queimada, alise bem com uma pedrinha, e assim a panela estará pronta para usar. 
Fiquei muito contente. Agora já sei como fazer panela, quando crescer e tiver filhos 

quero ensinar”. 

Ademais, nos movimentos e lutas por direitos da comunidade, os estudantes 

participam com vestimentas, cantos, danças e dramatizações colocando em evidência 

especificidades ressignificadas da identidade Xokleng.   

AS artes Indígenas, portanto, não ficam restritas a uma disciplina em sala de aula, 

mas abrange um espaço mais amplo da comunidade seja o ambiente familiar, o ambiente da 

mata, e o ambiente das mobilizações. Elas também não se restringem às professoras e aos 

estudantes, mas têm a participação ativa da família e da comunidade.  E propicia reflexões 

sobre suas especificidades culturais, o que contribui para alicerçar sua luta para a autonomia e 

a afirmação de sua identidade étnica.  

4.4 UMA ESCOLA PARTICIPATIVA DAS MOBILIZAÇÕES DA COMUNIDADE 

Direitos, lutas e movimentos, com este título é apresentado o terceiro tema 

transversal do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998). Esta 

temática foi apresentada pelas comunidades indígenas a nível nacional, por sua relevância 

histórica e étnica para o seu projeto educativo. Está relacionada ao fenômeno recente da 

emergência das lutas e movimentos indígenas em favor de direitos vitais como aqueles 

reconhecidos pela Constituição Brasileira de 1988, referente à demarcação e garantia de seus 

territórios nacionais, direito às especificidades étnicas e culturais, direito à educação, saúde e 

sustentabilidade diferenciadas.  

O Referencial Curricular propõe a veiculação desse tema na escola, ao longo do 

Ensino Fundamental para que cada estudante conheça seus direitos e possa agir na sua 

efetivação.  

Na realidade cotidiana da educação escolar indígena, a temática dos “Direitos, lutas 

e movimentos”, além de ser assunto de reflexão, é uma prática em que a escola está inserida 
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de forma ativa e participativa. A escola está atuante nos movimentos e lutas por direitos e 

dignidade.   

O povo Xokleng está numa perspectiva de construção de sua identidade étnica em 

tempos de movimento e lutas. A educação escolar indígena se inscreve nesse contexto e isso é 

decisivo e definidor do processo educativo, pois nele se reproduz e reflete o que são e o que 

pensam seus agentes.  Assim, os objetivos, os conteúdos, as pedagogias, as metodologias e os 

calendários da educação escolar estão orientados por essa identidade em movimento.  

As falas da comunidade escolar mostram a inserção da educação escolar nesta 

identidade em tempos de movimento e lutas por direito. Por exemplo, quando afirmam que 

querem aprender a ler e escrever para poder defender melhor o seu povo, para lutar melhor em 

Brasília; para conhecer e lutar pelos direitos que apóiam o povo; que precisam estar juntos nos 

movimentos para mostrar que todo o povo está unido na luta pelos direitos. Todas estas falas 

indicam que os próprios objetivos da educação estão permeados por esta marca identitária 

envolvida em movimentos reivindicatórios.  

 “Queremos uma escola participativa da vida da comunidade”. Estas são as palavras 

dos professores Xokleng, que vêem na escola um papel de participação ativa nas questões da 

comunidade. Segundo Professor “B” (2006), a partir da década de 1990, a escola tem sido 

repensada pelo seu povo e hoje não se admite mais que ela não esteja presente nas 

reivindicações da comunidade. Assim, ela tem que se envolver efetivamente nas questões de 

terra e todas as lutas por direitos e dignidade. Ele afirma: “A escola precisa debater os 

direitos dos povos indígenas e conhecer as leis que amparam o povo... a escola tem que 

participar da luta pela terra e as lutas em todos os sentidos inclusive nas greves, participar 

também das mobilizações contribuindo com o nosso papel de professor e aluno... de que a 

escola não fica restrita só na educação escrita, mas sim, participa também junto com a 

comunidade. Queremos uma escola participativa. Neste sentido, a escola participou e vai 

participar das questões da comunidade e de todos os movimentos da comunidade”. 

Esta fala do professor ilustra bem o que, de fato, vem acontecendo nos últimos anos. 

Em todas as mobilizações da comunidade, a escola tem participado ativamente. Já no início 

da década de 1990, houve uma grande mobilização (os Xokleng chamam suas mobilizações 

de greve) no canteiro de obras da Barragem Norte, em que a comunidade reivindicou a 

indenização por todos os danos causados por esta construção. Esta mobilização envolveu 

todas as aldeias e famílias e com isso a escola também teve que ser transferida para o canteiro 

de obras. As Secretarias Municipal e Estadual tiveram que fazer um remanejamento de alunos 

e professores. Atualmente, esta mobilização começa a fazer parte das aulas de História. 
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Após esta mobilização do início da década, em diversas outras ocasiões, houve a 

necessidade de outros movimentos na Barragem e em todos eles houve a participação da 

escola. Um exemplo foi no ano de 2005, quando no dia 19 de abril, professores e estudantes 

estiveram presentes, com faixas, cartazes, poemas e cantos. Um grupo de crianças estava 

vestido com tangas tradicionais. Os poemas e cartazes foram confeccionados pelos estudantes 

e após o evento foram expostos nas salas de aula. Um cartaz tinha inscrita a seguinte frase: “O 

Povo Xokleng está unido na luta pelos seus direitos”.  

Uma outra situação de mobilização da comunidade em que a escola participa 

ativamente é a demarcação da terra tradicional Xokleng, também iniciada nos anos de 1990.  

Um momento relevante aconteceu em 1995, quando a comunidade, incluindo a escola, fez 

numa mobilização com acampamento para recuperar uma área invadida por colonos. Nessa 

ocasião a comunidade fez uma campanha para que a escola estadual, em projeto, fosse 

construída neste acampamento. Houve contestação por parte do governo estadual, mas a 

Escola Laklanõ foi erigida e hoje recebe crianças de cinco aldeias.  

 Um outro momento referente à participação da escola nas mobilizações pela 

demarcação da terra, relaciona-se à visita do Juiz Federal de Joinville, para averiguação “in 

loco” da situação da Terra Indígena Laklanõ. Na ocasião, estudantes da Escola Laklanõ 

fizeram uma dramatização do primeiro contato com os não-indígenas e do processo de 

invasão de suas terras. Presentearam o Juiz com artesanato confeccionado pelos estudantes. 

Todos os anos, na Semana dos Povos Indígena, são realizadas festividades em cada 

aldeia e a escola participa com apresentações alusivas ao dia. As apresentações constam de 

poesias, cantos e danças preparadas pelos estudantes e professores. No ano de 2006, a Escola 

Laklanõ realizou uma feira cultural, visitada por estudantes de outras escolas, autoridades 

regionais e pessoas não-indígenas. Os estudantes Xokleng apresentaram um teatro sobre os 

contatos com os não-indígenas, cantos e danças tradicionais, comidas típicas e exposição e 

venda de artesanato. O Professor “B” (2006) explica a importância deste tipo de atividade: 

“Apresentamos um teatro de massacre, então o povo que estava presente ali prestigiaram, 

viram porque o povo indígena está brigando por estas terras, como aconteceu a história. 

Então a gente também mostra de um jeito ou outro assim, através de teatro para as pessoas 

que não conhecem nós, entender”.  

Uma característica da participação da escola nos eventos e mobilizações da 

comunidade é através da presença “in loco” e com apresentação de materiais como cartazes, 

cantos, poesias e textos. Professores e estudantes participam deste movimento de produção de 

material. À medida que os textos vão sendo elaborados, os Xokleng vão se inserindo no 
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contexto sócio-cultural, assumindo sua identidade, seus valores, suas reivindicações e todas as 

dimensões políticas que isto lhes confere. Assim, esta produção de material aparece como 

afirmação étnica, como instrumento de defesa de interesses desta etnia e participação na 

cidadania brasileira. Como exemplo, é apresentado o texto do Professor Carli Caxias Popó, 

que foi incluso nos Cadernos da Semana dos povos indígenas 2005 “Laklanõ Xokleng – o 

Povo do sol em tempos de resistência” (COMIN, 2005, p. 15): 

“Existiu um tempo de fartura e de partilha. Tempo em que ao ruído das selvas se 

misturavam o pranto dos guerreiros, o choro das crianças novas e o barulho das construções 

das aldeias, sem gado e sem cercas. Dois tempos: um onde tudo de bom acontecia, e outro, 

em que se rompeu o equilíbrio entre as pessoas e a natureza. O templo sagrado das florestas 

profanadas por guerras, machados cercas, madeireiros, patas de boi, militares, religiosos... 

Porque existiu um tempo de inocência, agora se conhece e se sofre com o que veio. Por isso, 

hoje os Xokleng lutam por sua terra, onde estão enterrados seus antepassados, vítimas de 

massacres, guerras, bugreiros ou da morte comum. Sonham com a terra coberta de matas. 

Por isso lutam e aperfeiçoam a Arte de Resistir”. 

Os professores ainda apontam outra forma de escola ser participativa na vida da 

comunidade. Quando as lideranças se reúnem e precisam fazer documentos, os professores 

são convidados para escrever o texto, visto sua facilidade de escrita. Atualmente alguns 

professores já fazem parte da liderança das Aldeias.   

Pelo exposto, observa-se que a educação escolar indígena Xokleng é concebida de 

modo articulado com a realidade do povo onde está inserida e desta forma, é participativa do 

movimento mais amplo da comunidade que está engajada numa luta política por autonomia, 

dignidade e reconhecimento étnico.  

Assim, esses movimentos e lutas pelo direito mostram que a comunidade escolar 

Xokleng não vê a história como uma realidade inexorável, mas como uma possibilidade. 

Acreditam que a mudança é possível. Percebe-se que a perspectiva pedagógica sintetizada por 

Paulo Freire (2003), na qual o compromisso político com a transformação social, com a luta 

contra os ofensores e contra a alienação política, é um componente explícito e indispensável, 

está presente na construção da educação indígena Xokleng.  
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4.5 EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

Nas últimas décadas, os povos indígenas têm assumido e defendido a educação 

escolar intercultural como proposta e como projeto e têm se empenhado em sua construção.  

Esta proposta foi assegurada na legislação brasileira, sendo que o artigo 78, das Leis 

e Diretrizes e Bases (1996) estabelece que é dever da União oferecer uma educação 

intercultural, visando à afirmação das identidades étnicas e dos conhecimentos indígenas, bem 

como o acesso ao conhecimento da sociedade nacional. A partir deste dispositivo legal, cada 

povo indígena tem realizado experiências diversificadas, principalmente pelas diferentes 

interpretações do que consideram a perspectiva intercultural. 

No âmbito das reflexões sobre educação intercultural, as propostas iniciais foram 

elaboradas na Europa para responder à necessidade de acolher os estrangeiros e filhos de 

imigrantes nas escolas e com isso, promover a superação de racismos e favorecer a interação 

entre pessoas de culturas diferentes que se confrontavam no cotidiano (FLEURI, 2001,          

p. 135).   

No Brasil, a reflexão sobre a educação intercultural teve expressão no cerne das 

temáticas ligadas à diversidade étnico-cultural e valorização da alteridade. Assim, entre os 

povos indígenas, a reflexão e o enfoque sobre a educação intercultural ocorrem no contexto 

dos movimentos indígenas em torno do reconhecimento e valorização de suas identidades 

étnicas, de sua autonomia e de seus direitos.  

Parte-se do pressuposto de que os povos indígenas sempre tiveram relações sociais e 

interculturais com a sociedade nacional permeadas por grande conflitividade e imposições, 

também no que se refere ao contexto da educação escolar.  No enfoque intercultural, os povos 

indígenas consideram este processo histórico das interações, mas propõe que estas relações 

com a sociedade nacional sejam repensadas e que haja uma mudança nas interações.  

Assim, a perspectiva intercultural é proposta como estratégia de novas relações entre 

etnias e culturas diferentes, em que se busca promover identidades, reconhecer e valorizar a 

alteridade, mas ao mesmo tempo sustentar a relação e interação crítica e solidária entre elas.  

Esta perspectiva crítica da dimensão intercultural pode oferecer instrumentos 

indispensáveis à prática educativa. Ela pode possibilitar a reflexão sobre a maneira como são 

vivenciadas as relações entre as culturas e etnias no contexto da educação escolar, pode 

proceder à rejeição de etnocentrismos, e a revisão crítica dos conteúdos e dos processos de 

ensino-aprendizagem.  
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Portanto, a perspectiva intercultural proposta pelos Xokleng é construir um projeto 

educativo intencional para promover a interação com outros grupos sociais baseados na 

autonomia e no respeito à alteridade.  Um dos seus aspectos fundamentais é a disponibilidade 

para o diálogo. Considerando que o diálogo só é possível quando se parte da postura 

democrática e respeitosa da própria presença e da presença do outro ser sujeito.  

Esta postura democrática e respeitosa é fundamental nas relações dinâmicas entre as 

culturas, pois como diz Paulo Freire “é impossível o encontro das culturas quando uma é 

perniciosa para a outra, no momento em que uma esmaga e invade a outra” (FREIRE, 2004, 

p. 72). 

A disponibilidade para o diálogo implica na abertura respeitosa às outras culturas, a 

outras formas de viver, de saber, de se relacionar, enfim, a outras cosmovisões, bem como na 

valorização de sua própria identidade cultural, valorização de seu conhecimento, de seu saber, 

de seu fazer e de sua visão e cosmovisão. Só se pode entrar em diálogo quando se afirma a 

sua identidade. A valorização de sua identidade não implica na recusa da contribuição e da 

interação com a outra cultura.  

A cultura indígena como a dos Xokleng é considerada uma cultura inclusiva, no 

sentido de que a presença do outro é uma possibilidade de diálogo, o outro causa inquietação 

e curiosidade. Sempre estão abertos à inclusão do outro em sua perspectiva, seja para ouvir 

sua história ou acolher sua vida. Isto fica evidente nos encontros entre os diversos povos 

quando falam de seus mitos e costumes. Melià (1996) afirma que o diálogo ocorre entre as 

culturas indígenas, mas que em relação à sociedade nacional, o diálogo ainda é uma “utopia 

possível”, ou seja, uma possibilidade a ser construída.  

Assim, não se pode prescindir de que a educação intercultural é um processo 

complexo, em construção e com múltiplas dimensões em que faz parte a experiência de 

conflito e acolhimento; afirmação e interdição de identidades.  

Para a comunidade escolar Xokleng, a educação intercultural como experiência de 

acolhimento acontece, por exemplo, quando os conhecimentos de ambas as culturas, a 

Xokleng e a ocidental estão presentes no conteúdo escolar, seja isto com disciplinas 

específicas ou nas abordagens nas demais disciplinas. O acolhimento também é mencionado 

em relação à presença das línguas Xokleng e Português na educação escolar; ou na construção 

de um calendário específico que considera o ritmo e os eventos da cultura Xokleng. Nisso 

acontece a experiência de acolhimento das especificidades identitárias dos Xokleng.  

No entanto, a experiência de interdição também está presente, por exemplo, em 

relação ao conhecimento, em que alguns documentos oficiais ainda mencionam o 
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conhecimento indígena como etno-conhecimento ou conhecimento cultural e o conhecimento 

ocidental, veiculado na escola como conhecimento universal. Como se observa no texto sobre 

Políticas de Educação Escolar Indígena em Santa Catarina de 2005, em que consta que na 

educação intercultural: “[...] é necessário relacionar o conhecimento cultural com o 

conhecimento universal” (SANTA CATARINA, 2005, p. 1).  

Segundo Melià (1996), na educação intercultural, um pressuposto para que haja um 

verdadeiro diálogo entre as sociedades indígenas e a sociedade nacional e os respectivos 

conhecimentos, é necessário validar em termos científicos o saber e os conhecimentos 

tradicionais que foram construídos com método, pesquisa e sistematização pelas culturas e 

sociedades indígenas.  

Em relação à presença das línguas Xokleng e Português, no contexto escolar, ainda 

acontece uma defasagem em termos da carga horária e, além disso, o Português ainda é 

considerado como a língua que transmitirá os conteúdos escolares.  

A educação intercultural, portanto, como proposta e projeto do povo Xokleng está 

em construção e como tal envolve a experiência de afirmação e interdição de sua identidade 

étnica.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa “Identidade Étnica e Educação Escolar Indígena” partiu-se do 

pressuposto teórico em que identidade étnica é vista como forma de organização social no 

qual a identificação étnica é aspecto fundamental, ou seja, os seus membros se identificam 

como tal e são identificados pelos outros. É, portanto, a característica da auto-atribuição ou a 

atribuição por outros que define pertencimento de alguém a determinado grupo étnico e não o 

fato de manifestar traços biológicos ou culturais.  

Uma das conseqüências dessa concepção é que uma identidade étnica sempre é 

conseqüência das interações significativas com outros grupos. Ela se constrói na interação 

entre seus membros e outros grupos étnicos. Ela é relacional. Por isso mesmo é que a 

identidade étnica sempre é um processo dinâmico, em construção, sempre sujeito a 

redefinições, recomposições e ressignificações. 

Ao proceder sua relação com os demais grupos, as identidades étnicas usam sinais e 

emblemas significativos, que podem ser características culturais, para o grupo realçar 

pertencimentos, diferenças e marcar as fronteiras dos grupos. Entre o povo Xokleng, o 

território, a língua, a vivência comunitária, a relação com a natureza e as artes são referidos 

como algumas das marcas significativas de identidade que os diferenciam em relação à 

sociedade nacional e a outros grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira.  

As fronteiras entre os grupos étnicos, no entanto, não são rígidas e fixas. Elas são 

fluidas, moventes, e permeáveis; no decorrer do tempo podem mover-se, acentuar-se ou 

desaparecer, dependendo do contexto e das interações que acontecem entre os grupos. 

As identidades étnicas não podem ser vistas fora das relações de poder que se 

estabelecem entre os grupos em que podem ser contrapostos concepções, valores, 

intencionalidades, projetos e estratégias. O que resulta na confrontação do poder de impor 

uma visão de mundo, comportamentos, significados, territórios e meios de produção. As 

identidades étnicas, no entanto, não são passivas nas tentativas de imposição de poder. Há 

também o lado da agência e da resistências e de suas formas de significar, interpretar e atuar.  

No caso dos povos indígenas, percebeu-se nesta pesquisa que se em algum tempo 

houve a tentativa da imposição da instituição escolar entre estes povos, através da sua agência 

e resistência, ela foi sendo ressignificada e modificada num espaço para o e do exercício da 

autonomia e assunção de suas identidades.  
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Esta mudança está vinculada às reivindicações indígenas pelo reconhecimento de 

sua identidade étnica e conseqüente reconhecimento do direito à manutenção de suas formas 

específicas de viver e de pensar, de suas línguas e culturas, de seus modos próprios de 

produção, elaboração e transmissão de conhecimentos acolhidos na Constituição de 1988 e 

que abriram caminho para a oficialização de uma educação escolar indígena diferenciada, que 

considere sua identidade e autonomia.  

Assim, a educação escolar nas aldeias não pode ser vista como uma instituição 

“externa” ou alheia à realidade de cada grupo. Ela se apresenta como um complexo de 

interações e se delineia como espaço de contato entre mundos distintos, entre distintas formas 

de saber e conhecer. Por um lado, as tradições do pensamento ocidental, que geraram o 

próprio processo educativo nos moldes escolares, e por outro, as tradições indígenas que 

atualmente demandam a educação escolar.  

Esta particularidade coloca a educação escolar em situações intersticiais e por isso é 

possível considerá-la, teoricamente, como espaço de fronteira em que há fluxo de pessoal e 

conhecimento, em que identidades são afirmadas ou interditadas, distinções étnicas são 

realçadas, relações de poder e resistências emergem, reinterpretações e ressignificações se 

estabelecem.  

Esta perspectiva foi adotada na presente pesquisa, visto que ao investigar como a 

identidade étnica permeia e se articula no contexto da educação escolar Xokleng, foi 

percebido que este contexto é espaço em que a identidade Xokleng pode ser afirmada, mas 

também pode sofrer interdições; marcas identitárias significativas podem ser realçadas ou 

ignoradas; interpretações e significados são revistos; relações de poder e resistências emergem 

entre os sujeitos e culturas envolvidas nesse processo.   

Entre os dados analisados, pretende-se dar ênfase a alguns pontos considerados 

relevantes e reveladores sobre o aspecto identitário percebido no contexto escolar Xokleng. 

Um aspecto importante que esta pesquisa revela é a estreita relação entre a educação 

escolar Xokleng e o ambiente social e político em que ela se insere. Isto explicita uma noção 

de educação ampla, em que a vivência de relações sociais múltiplos e a reflexão sobre o 

mundo e sobre si mesmo ocupam lugar especial. Aponta ainda para uma noção de educação 

enquanto processo de formação integral do ser humano. Ilustram-na bem a pesquisa da 

comunidade escolar sobre a medicina tradicional, os mitos, as artes e a história; o 

envolvimento em projetos alternativos ambientais; o engajamento no processo de demarcação 

do território; atuação em parceria nos programas de saúde e de sustentabilidade. Uma tal idéia 
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de educação requer atenção a aspectos históricos, socioculturais e lingüísticos da vida 

indígena nunca isolados de sua identidade e dos seus projetos.   

A comunidade Xokleng sente a necessidade de ressaltar a identidade étnica com 

base na utilização e valorização de sua língua. Lamenta que algumas crianças já não falam a 

língua materna, mas vêem na educação escolar uma possibilidade de fortalecer não só os 

aspectos lingüísticos, mas também as marcas culturais de sua língua como a oralidade, os 

gêneros, os discursos, as mensagens que refletem a forma específica de perceber, interpretar e 

agir no mundo. Ao lado desse processo de fortalecimento da língua Xokleng ainda persistem 

zonas de interdição da mesma, quando, por exemplo, a sua carga horária é menor que a da 

língua portuguesa, quando ela ainda não é referida e utilizada como língua de instrução e 

quando ela ainda não tem espaço nos materiais didáticos.  

A educação escolar indígena adquire o significado de fortalecer a identidade étnica 

através da revitalização dos conhecimentos e dos valores da tradição Xokleng. A comunidade 

escolar está envolvida em conversar com os mais velhos sobre o passado do grupo, sobre os 

mitos, sobre as histórias, as artes, sobre as interações, sobre os processos de ensino-

aprendizagem e de registrar todos esses saberes. Essa revitalização, em si, é uma forma de 

valorização de sua história e cultura. Além disso, uma ampla reflexão sobre o significado e 

sentido histórico e atual destes conhecimentos é realizada, o que pode ser considerado um 

caminho pedagógico importante porque se transforma em material de reflexão sobre sua 

história, sua cultura e seus valores, o que contribui para o autoconhecimento, a afirmação de 

sua identidade e para alicerçar sua luta por autonomia.  

A revitalização desse conhecimento e a sua veiculação em sala de aula são 

incentivadas pela legislação brasileira referente à educação escolar indígena, no entanto, em 

geral ela é referida como conhecimento cultural e conseqüentemente numa esfera distinta do 

conhecimento universal. Nesse sentido, ainda existe uma carência em validar em termos 

científicos os saberes e conhecimentos tradicionais e o modo de sua sistematização 

desenvolvida pela comunidade indígena. 

A educação escolar Xokleng está profundamente marcada pela característica 

identitária da vivência comunitária. A comunidade escolar é todo povo e os diversos atores, 

sejam professores, estudantes, liderança, família extensa, participam ativamente da construção 

do projeto de educação em todas as dimensões, seja no planejamento, organização, gestão, e 

conteúdos. Esta vivência comunitária também foi percebida no cotidiano da sala de aula, 

quando os trabalhos em grupos são privilegiados pela possibilidade de interação e partilha do 

conhecimento; a veiculação e valorização do conhecimento tradicional diferenciado 



 113 

construído a partir da perspectiva do coletivo; a participação da família nas atividades 

escolares de pesquisa histórica e cultural; e o próprio ambiente escolar por ser espaço de 

encontro e comunhão entre as famílias e aldeias.  

A legislação e postura burocrática estatal, no entanto, muitas vezes interdita esta 

vivência comunitária no contexto escolar quando impõe para o seu funcionamento ritmos de 

aulas, regimes de trabalho, tempos e espaços específicos, que trazem a lógica do 

funcionamento próprios da administração governamental. Assim, por exemplo, os projetos 

elaborados pelos indígenas precisam da aprovação da Secretaria de Educação do Estado; o 

ritmo de aulas tira as crianças do convívio e espaço familiar e comunitário por um período de 

tempo; e os regimes de trabalhos dos professores com sistema de calendário e horário de aulas 

rígidos, impedem uma maleabilidade para situações em que a responsabilidade comunitária é 

vital para eles.    

A resistência indígena, em contrapartida, é muito significativa quando cria espaços e 

entre-espaços para a sua agência. Assim, sempre de novo os pais e as mães dos estudantes 

participam junto com seus filhos na escola, inclusive para assistir as aulas, ou então os 

professores que preferem responder pelas faltas a deixar de lado a responsabilidade 

comunitária.  

No contexto da educação escolar Xokleng, outra característica identitária com forte 

expressão é a relação com a natureza, seja isto em termos de conhecimentos do meio 

ambiente em sua diversidade biológica e ecológica; ou pela forma diferenciada de conceber e 

interagir no mundo e no cosmos. Para os Xokleng, não existe uma separação entre o ser 

humano e a natureza, mas uma contínua integração entre eles. São partes de um sistema único 

em que se estabelecem relações sociais entre o ser humano e todo o planeta. Esta relação 

diferenciada com a natureza permite que também estejam sensíveis aos maus tratos que ela 

tem sofrido e se envolvam em ações comprometidas com a vida de todos os seres da natureza. 

Assim, o conhecimento e a relação com a natureza é veiculada e vivenciado na escola através 

de conteúdos, de posturas e de ações concretas de revitalização do ambiente.   

A educação escolar indígena pode significar espaço de conhecimentos ocidentais 

advindos da sociedade nacional, que possibilitam a ampliação das redes de relações que os 

colocam num contexto mais amplo de interações. No acesso a estes conhecimentos tomam 

posse da linguagem, dos significados e dos conteúdos da sociedade nacional o que permite a 

compreensão e manipulação destes elementos para proceder a relações e interações. Além 

disso, considera-se que o domínio destes elementos está articulado a processos mais 

complexos de afirmação e constituição de suas identidades no âmbito da sociedade nacional 
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em que os Xokleng percebem que precisam construir uma visibilidade de sua presença de 

modo a garantir um espaço e um tempo para concretizar seus projetos políticos coletivos, 

delineados no quadro sócio-político da nação brasileira.  

A identidade étnica do povo Xokleng, atualmente deve ser entendida no contexto 

dos movimentos de reivindicação. O povo se expressa através destes movimentos. A 

educação escolar se inscreve nessa perspectiva da construção de uma identidade em tempos 

de movimento. Ela se insere neste contexto marcado pelos mobilizações e lutas em favor de 

direitos indígenas. E isso é decisivo e definidor do processo educativo, pois nele se reflete o 

que são e o que pensam seus agentes. Assim, conteúdos, pedagogias, metodologias, 

calendários estão orientados para essa identidade em tempos de movimento. Nesse sentido, a 

educação escolar Xokleng está envolvida na mobilização e na defesa dos direitos, da 

autonomia, da terra, da educação e saúde diferenciados e especificidades culturais. Enfim, 

uma educação escolar participativa da vida, e das mobilizações pela vida da comunidade 

Xokleng, no qual transparece o compromisso político com a transformação social da realidade 

ofensiva.  

No projeto de educação escolar Xokleng, a comunidade tem o desejo da convivência 

e diálogo com outros sujeitos e culturas inseridas no contexto da sociedade nacional. Eles 

consideram que o diálogo só pode acontecer a partir de uma postura democrática e respeitosa 

da própria presença e da presença do outro como sujeito. Por isso, seu projeto inclui que, 

também no contexto escolar, sejam repensadas as relações históricas com a sociedade 

nacional (caracterizadas por imposições), e sejam promovidas novas formas de interações 

sociais baseado na autonomia e no respeito à alteridade. Além disso, propõe que o diálogo no 

contexto escolar também ocorra entre os conhecimentos e pedagogias de ambas as tradições e 

que se os considere em nível de igualdade de valores. 

 Também neste sentido ainda falta a disponibilidade ao diálogo por parte dos agentes 

governamentais, seja isto na consideração da autonomia indígena como sujeitos do processo 

educativo e o de considerar e validar os conhecimentos indígenas em termos científicos. A 

comunidade Xokleng percebe que esse é um processo em construção, e está inserido como 

perspectiva em seus projetos. 

A partir dos dados observados nesta pesquisa, um ponto evidente é que a educação 

escolar Xokleng pode ser vista como espaço e entre-espaço de exercício e construção da 

autonomia e da expressão e afirmação da identidade étnica Xokleng. Valores, conhecimentos, 

marcas, significados, mobilizações, reivindicações, intenções, projetos desta comunidade 

indígena estão presentes e atuantes neste contexto escolar.  
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Outro ponto evidente é que a identidade étnica Xokleng também sofre interdições no 

contexto escolar, muitas vezes impostos pela própria postura burocrática estatal que traz uma 

lógica e um ritmo de funcionamento da administração governamental, com uma noção de 

tempo e espaço diferenciado, com um ritmo de aulas, com um regime de trabalho; acrescenta-

se a estes a carência de validar em termos científicos, os conhecimentos indígenas; e a 

carência de profissionais responsáveis pela educação indígena com capacitação adequada e 

com noções antropológicas atualizadas sobre processos identitários e etnicidade. Tudo isso 

representa entraves para a autonomia e expressão da identidade Xokleng.  

Portanto, depara-se com uma realidade em que a identidade étnica pode ser afirmada 

ou interditada no contexto escolar indígena Xokleng. Assim, ainda continua o desafio de 

como traduzir as reivindicações indígenas e as garantias legais já disponíveis em práticas 

pedagógicas adequadas aos objetivos, projetos e identidades de cada povo.  

Neste sentido pode-se retomar a noção de fronteira, que se propôs para o 

entendimento de educação escolar indígena, como espaço de contatos, intercâmbios, 

afirmações e interdições. Aqui se quer salientar que este também pode ser um espaço de 

diálogo, de oportunidade e talvez, a partir desse diálogo respeitoso das alteridades se consiga 

perceber as especificidades das entidades indígenas.  

Assim, finalizar este trabalho não é colocar um ponto final. Esta pesquisa é apenas o 

começo das reflexões. São alguns passos de uma caminhada que exige compreender em suas 

múltiplas dimensões o aspecto identitário nos processos de construção de uma educação 

escolar indígena numa perspectiva que considere a autonomia e a assunção das identidades 

étnicas dos povos indígenas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

REFERÊNCIAS  
 

 
 

BARTH, Fredrik. Grupos Étnicos e suas Fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-
FENART, Jocelyne (Orgs.). Teorias da etnicidade: seguido de Grupos étnicos e suas 
fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Élcio Fernandes. São Paulo: UNESP, 1998.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 12. ed. São Paulo: Ática, 1995.  

______. Lei nº 6.001 de 19/12/73. Estatuto do Índio. Fundação Nacional do Índio. Brasília: 
FUNAI, 1993. 

______. Lei nº 9.394-96 - Diretrizes e Bases da Educação. Ministério da Educação e do 
Desporto. Brasília: Congresso Nacional, 1996. 

______. Lei nº 003 de 10/11/99. Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas 
Indígenas. Ministério da Educação e do Desporto. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 
1999. 

______. Ministério da Justiça. História de contato, dinâmica social e mobilidade indígena no 
sul do Brasil. Laudo antropológico de identificação e delimitação de terra de ocupação 
tradicional Xokleng. Relatório referente as portarias 923/PRES/97 e 583/PRES/98 – Grupo 
Técnico para reestudo da delimitação da TI Ibirama. Porto Alegre, 1998. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 
Referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998a. 

______. Legislação indigenista brasileira e normas correlatas. Brasília: FUNAI, 2003. 

COMIN. Achegar-se e conhecer: Brasil 500 anos de resistência indígena, negra e popular. 
São Leopoldo: COMIN, 2000. 

______. Conselho de Missão entre Índios. IECLB. São Leopoldo: COMIN, 2003. 

______. Laklanõ Xokleng: o povo do sol em tempos de resistência. São Leopoldo: COMIN, 
2005. 

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. A questão da educação indígena. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

ERIKSON, Erik H. Infância e sociedade. Tradução de Gildásio Amado. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1971. 

FELDMAN, Carol F. Metalinguagem oral. In: OLSON, D.R. ; TORRANCE, N. (Orgs.). 
Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 1995.  

FERNANDES, Florestan. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: 
Vozes, 1975. 

FERREIRA, Mariana K. L. A educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação 
no Brasil. In: SILVA, Aracy Lopes da.; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). 



 117 

Antropologia, história e educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 
2001. 

FERRI, Cássia. Gênese de um currículo multicultural: trama de uma experiência em 
construção no contexto da educação escolar indígena, 2000. Tese (Doutorado em currículo) 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC,  São Paulo. 

FLEURI, Reinaldo Matias. (Org.). Intercultura: estudos emergentes. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

FREIRE, J. R. Bessa, Trajetória de muitas perdas e poucos ganhos. In: IBASE. Educação 
escolar indígena em terra brasilis: tempo de novo descobrimento. Rio de Janeiro: IBASE, 
2004.  

FREIRE, Paulo.  Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 
UNESP, 2000. 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2003. 

______. Pedagogia da tolerância: organização e notas de Ana Maria Araújo Freire. São 
Paulo: UNESP, 2004. 

GAKRAN, Nanblá. Ag vê te káglel mu: nosso idioma reviveu. São Leopoldo: COMIN, 
1997. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Tradução de Fanny Wrobel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978. 

______. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  

______. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, 
2003. 

HAUBERT, Máxime. Índios e jesuítas no tempo das missões. Tradução de Marina 
Appenzeller. São Paulo: Companhia das Letras: Círculo do Livro, 1990.  

HAVELOCK, Eric. A equação oralidade-cultura escrita: uma fórmula para a mente moderna. 
In: OLSON, D.R. ; TORRANCE, N. (Orgs.). Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 
1995.  

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. 

IBASE. Educação escolar indígena em terra brasilis: tempo de novo descobrimento. Rio de 
Janeiro: IBASE, 2004. 

INEP. Educação escolar indígena. Brasília: MEC/INEP, 1994. 

LADEIRA, Maria Elisa. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: 
SILVA, Aracy Lopes da. ;FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). Antropologia, história 
e educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.  



 118 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1996. 

MELIÀ, Bartolomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  

______. O encobrimento da América. In: ZWETSCH, Roberto. 500 anos de invasão, 500 
anos de resistência. São Paulo: Paulinas, 1992.  

______. Metodologia de Pesquisa das Pedagogias Tradicionais Indígenas. In: Relatório de 
Estudo da Articulação Nacional de Educação do CIMI. Brasília, 25 a 27 de março de 
1996.  

______. Identidade étnica e educação escolar indígena. In: VEIGA, Juracilda; D’ANGELIS, 
Wilmar da Rocha (Orgs.). Escola indígena, identidade étnica e autonomia. Campinas: 
ALB, 2003.  

MÜLLER, Sálvio Alexandre. Opressão e depredação. Blumenau: FURB, 1987. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: Pioneira, 
1976. 

______. O índio e o mundo dos brancos. 4. ed. Campinas: UNICAMP, 1996. 

______. Sobre o pensamento antropológico. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.  

OLSON, D.R. ; TORRANCE, N. (Orgs.). Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 
1995. 

PATTANAYAK, D.P. A cultura escrita: um instrumento de opressão. In: OLSON, D.R. e 
TORRANCE, N. (Orgs.). Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 1995.  

POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne (Orgs.). Teorias da etnicidade: 
seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Élcio Fernandes. 
São Paulo: UNESP, 1998. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Tradução de Bárbara Sette. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003.  

SANTA CATARINA. Vãnhkala jó kabel. Florianópolis: Secretaria da Educação e do 
Desporto, 1999. 

______. Van zi to êbén ki aklég nê vâ. Florianópolis: Secretaria da Educação e do Desporto, 
1999a. 

______. Agogô jógdêg jô vãjeg vig havu u tavê tê. Florianópolis: Secretaria da Educação e 
do Desporto/ Secretaria de Estado da Saúde, 2000. 

______. Secretaria da Educação e do Desporto. Educação escolar indígena em Santa 
Catarina: construindo a cidadania. Florianópolis: Letras Brasileiras, 2002. 



 119 

______. Políticas de Educação Escolar Indígena: texto elaborado pelas lideranças indígenas 
Kaingang, Xokleng e Guarani. Conselho Estadual de Educação. Secretaria de Estado da 
Educação, Ciências e Tecnologia, 2005. 

SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedades indígenas. Porto Alegre: Movimento, 
1975. 

______. Índios e brancos no sul do Brasil: a dramática experiência dos Xokleng. Porto 
Alegre: Movimento; Brasília, Minc/pró-Memória/INL, 1987. 

______. Os índios Xokleng: memória visual. Florianópolis-Itajaí: UFSC-UNIVALI, 1997. 

SKLIAR, Carlos, Alteridades Y Pedagogias: O...Y si el outro no estuviera ahí?. In: Educação 
& Sociedade, Campinas, ano XXIII, nº  79, Agosto/2002.   

TASSINARI, Antonella M. I. Escola indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras de 
educação. In: SILVA, Aracy Lopes da. ;FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). 
Antropologia, história e educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 
2001.  

______. No bom da festa: o processo de construção cultural das famílias Karípuna do 
Amapá. São Paulo: EDUSP, 2003.  

 
 
 
 
 



 120 

BIBLIOGRAFIAS 
 
 
 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 9. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência 
cultural. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

CALEFI, Paula. O que é ser índio hoje: a questão indígena na América Latina/Brasil no início 
do século XXI. In: SIDEKUM, Antônio (Org). Alteridade e multiculturalismo. Ijuí: 
UNIJUÍ, 2003. 

CANCLINI, Nestor Garcia. As culturas populares no capitalismo. Tradução de Cláudio 
Novaes Pinto Coelho. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

CARNEIRO, Moacir Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. O papel da religião no sistema social dos povos indígenas. 
Cuiabá: GTME, 1999. 

COSTA, Carlos Odilon. Autonomia em Paulo Freire e a educação indígena, 2005. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Regional de Blumenau – FURB, 
Blumenau. 

D’ANGELIS, Wilmar da Rocha. A educação escolar em novos contextos políticos e culturais. 
In: VEIGA, Juracilda; SALANOVA, Andrés (Orgs). Questões de educação escolar 
indígena: da formação do professor ao projeto de escola. Campinas: ALB, 2001. 

EMIRI, Loretta; MONSERRAT, Ruth (Orgs.). A conquista da escrita Indígena: encontros 
de educação. São Paulo: Iluminuras/ OPAN, 1989. 

FLORES, Lucio Paiva. Adoradores do sol: reflexões sobre a religiosidade indígena. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 

FREIRE, Paulo. Um diálogo com Paulo Freire sobre educação indígena. In: Texto 
datilografado da  Assembléia Regional do CIMI MT,8,  Cuiabá, 16 a 20 de junho de 1982. 

______. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982a. 

______. Pedagogia do oprimido. 36. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

GAKRAN, Nanblá.. Educação escolar na comunidade Xokleng. 2000. Monografia 
(Bacharel em Ciências Sociais).  Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí – UNIVALI, Itajái. 



 121 

GIDDENS, Anthony. Identidade e modernidade. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

GUTIÉRREZ, Franscisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. Tradução 
de Sandra Trabucco Valenzuela. 3. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. 8. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

HERNÁNDEZ, Isabel. Educação e sociedade indígena: uma aplicação bilíngüe do método 
de Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 1981. 

JOCHEN, Filomena. O significado do resgate da arte Xokleng. 2002. Monografia 
(Especialização em Arte e Educação). Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UNIDAVI, Rio do Sul.  

LOPES, Luiz Paulo da Moita. Identidades fragmentadas. São Paulo: Mercado de Letras, 
2002. 

MATTE, Dulci Claudete. Etnicidade entre os universitários Kaingang na Unijuí. 2001, 
Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. Ijuí. 

MONTERO, Paula. Globalização, identidade e diferença. In: Novos estudos CEBRAP, n. 49, 
nov. 1997, p. 47- 69. São Paulo. 

NAMEM, Alexandro Machado. Botocudo: uma história de contato. Florianópolis: UFSC/ 
FURB, 1984. 

ORTIZ, Renato. Um outro território: ensaios sobre a mundialização. 2. ed. São Paulo: Olho 
d´Água, 2000.  

REX,  John. Raça e etnia.  Tradução de M. F. Gonçalves de Azevedo. Lisboa: Estampa, 
1988. 

SANTOS, Silvio Coelho dos. Povos indígenas e a constituinte. Florianópolis: UFSC, 1989. 

SECCHI, Darci (Org). Ameríndia: tecendo os caminhos da educação escolar. Cuiabá/MT: 
Secretaria de Estado de Educação, Conselho de Educação Indígena – CEI/MT, 1998. 

SEVERINO, Antônio Joaquim Severino. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e 
ampl., São Paulo: Cortez, 2002.  

SIEGEL, Norberto. A ética, a partir da reciprocidade e a educação informal do povo 
Xokleng. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Regional de Blumenau – 
FURB, Blumenau. 

SIGNORINI, Inês (Org). Linguagem e identidade: elementos para uma discussão do campo 
aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

SILVA, Aracy Lopes da. ;FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Orgs.). Antropologia, história 
e educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 2001. 



 122 

______. Práticas pedagógicas na escola indígena. São Paulo: Global, 2001a. 

SILVA, Tomaz Tadeu. (Org). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1995. 

______ Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 1999. 

______. (Org) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

VEIGA, Juracilda; D’ANGELIS, Wilmar da Rocha (Orgs.). Leitura e escrita em escolas 
indígenas. Campinas: ALB, 1997. 

 ______. Escola indígena, identidade étnica e autonomia. Campinas: ALB, 2003. 

 
 
 
 
 



 123 

APÊNDICES 
 
 
 
 

APÊNDICE A: QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM O POVO XOKLENG 
 

 

 

APÊNDICE B: ENTREVISTAS COM O POVO XOKLENG 

 

 

 
APÊNDICE C: TRABALHO APRESENTADO À DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO SOCIAL 

DA IDENTIDADE 

 
 



 124 

APÊNDICE A 
 
 
 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM O POVO XOKLENG 
 
 

 
Local da Entrevista: 

Nome do Entrevistado: 

Data da Entrevista: 

 
1. O que é ser Xokleng? (como você identifica o Xokleng?) 
 
2. Por que você se considera Xokleng? 
 
3. A escola é importante para o Povo Xokleng? Porque? 
 
4. A escola contribui para a continuidade da cultura e do conhecimento Xokleng? 

Como? 
 
5. Como a cultura e a identidade Xokleng estão presentes na Educação Escolar da 

Terra Indígena Laklanõ? 
 
6. No que a Educação escolar indígena é diferente da educação nas escolas não-

indígenas? 
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APÊNDICE B 

 

 

IDENTIDADE ÉTNICA XOKLENG E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

ENTREVISTAS COM O POVO XOKLENG 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome da entrevistada: Professora “A” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 
Cledes: A entrevista será sobre a educação escolar...! 

“A”: A escola teria que trabalhar mais a cultura dentro da escola, porque o 

costume do índio, é assim, estar junto, estar junto com sua família, com a comunidade, com 

seu pai e sua mãe. E isso nós não temos aqui, porque esse costume, isso nós não temos aqui 

na escola, o Estado, ele deu nesta Constituição, este direito para nós, só que está no papel, 

na verdade. Porque dentro da escola, se nós queremos fazer um projeto, buscando isto para a 

nossa escola, chega no final e ele não é aprovado ou é aprovado, mas não sai do papel. 

Então não é totalmente uma escola diferenciada. Falta muito para ser uma escola 

diferenciada para trabalhar o nosso costume. Já tem um bom caminho andado, assim para 

trabalhar a língua. Porque o meu pai foi o primeiro professor indígena dessa Terra indígena 

e ele começou a trabalhar em 1952, se eu não estiver enganada. Quando ele começou a 

trabalhar na escola ele já procurou falar na língua com os alunos. Na época não eram 

crianças, os alunos eram adultos. Então ele sempre dizia que desde 1952, quando ele 

começou a trabalhar ele via esta necessidade de trabalhar a língua na escola porque isso ele 

via que ia acabar se perdendo de uma vez, se não lutasse para continuar. Ele não conseguiu 

isso durante todo o tempo que trabalhou, nada, só mesmo a não ser o trabalho dele normal, 

copiando tudo de fora.  

Cledes: O Professor Lino, o seu pai, usava a língua Xokleng na transmissão dos 

conteúdos em sala de aula? 

“A”: Não usava a língua para as explicações porque não podiam, só mesmo com 

aquelas pessoas que não entendiam mesmo, mas a maior parte das aulas era tudo em 

Português. Ele já falava do ensino da língua, mas ele dizia sempre: eu vou morrer e não vou 
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ver isso! Porque era uma coisa difícil. Hoje nós temos isto na Constituição, nós temos este 

direito, só que para conquistar totalmente isto vai demorar.  

Cledes: Em que outro sentido a educação escolar indígena ainda não atende os 

direitos conquistados na Constituição? 

“A”: Nossa criança, nossa escola, eu vou dizer assim, ela tem um problema. Quer 

dizer, a escola indígena é um problema para a sociedade branca, lá de fora, mas não para 

nós aqui. Porque hoje o índio está morando aqui nesta aldeia, está vindo na escola aqui, mas 

amanhã aparece uma oportunidade de ele ir lá para o Bugio. Só vai a mãe com a criança que 

está vindo na aula, então ela vai ficar na aula lá, um mês, dois meses, ou o tempo que eles 

acharem necessário e aí eles vão voltar para cá de novo. Porque os filhos andam sempre 

junto com os pais e isso, na minha opinião, a escola tirou de nós. Porque ficou obrigado, é 

obrigado, se não vem na aula tem falta e é reprovado. Então, não sei de que maneira nós 

deveríamos ter um projeto para considerar isso. Para a criança não estar perdendo porque 

de um certo modo, na visão de hoje, eu vejo que a criança não pode estar perdendo, mas teria 

que ter um jeito diferenciado que não prejudicasse a criança... Como resolver a questão de 

separar pais e filhos num determinado período do dia para ir para a escola, se no nosso 

costume encontramos pais e filhos sempre juntos? E como resolver a questão da exigência de 

transferência de escola no caso das famílias Xokleng que sempre andam de uma aldeia para 

outra - isto a escola tirou de nós, porque as famílias evitam mudar por causa disso. 

Cledes: O modo de vida de vocês não é ficar numa aldeia só, é ir para cá e para lá e 

isto não é considerado? 

“A”: Sim é isto! A escola não considera isto e como eu digo, nós temos nosso 

direito, a Constituição dá nossos direitos, mas nós não temos pessoas capazes de lidar com 

esse tipo de diferenciação. Deveria ter uma maneira de considerar isso! 

Cledes: No que a educação escolar é importante para o Povo Xokleng? 

“A”: Na oportunidade do resgate da língua. Isto é de suma importância para a 

nossa realidade hoje. O que está sendo feito é muito pouco, muito vazio, apesar de que os 

alunos estão conseguindo alguma coisa, mas eu acho que é muito pouco para nós. Não é só 

com os alunos, acho que a escola deveria ter um trabalho com a própria comunidade, fazer 

um trabalho paralelo com a comunidade com o resgate da língua. 

Cledes: Como a tradição oral aparece na educação escolar? 

“A”: Com a oralidade foi que deu conflito com as pessoas de mais de idade, porque 

foi feito um estudo do alfabeto xokleng. Sei que o Nanblá estava junto com antropólogos onde 

foi formado o alfabeto xokleng. Este foi passado para os professores para aprender o 
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alfabeto, o som das letras e tudo o mais. A gente vai aprendendo dentro daquilo que nós 

aprendemos. Tudo isto ainda está em estudo e isso a gente passa para os alunos... Faz dois 

anos que nós começamos a trabalhar com o fundamental, porque antes, era só as séries 

iniciais e quando nós, os professores, começamos a trabalhar, eu sou uma das mais do início, 

então começamos a trabalhar com os livros e nossas crianças na verdade, não são muito de 

fazer tarefas talvez, porque não sei, talvez pela cultura. Agora já é diferente. Porque nós 

vamos passando para os alunos, porque é responsabilidade nossa, de cada um de nós. 

Porque não vamos ficar a vida inteira aqui dentro, estudando aqui dentro. Quando quero 

fazer uma faculdade tem que ir lá fora e lá é assim que funciona. Então, querendo ou não, a 

gente tem que começar  a seguir desde as séries iniciais até para poder, quando chegar a 

faculdade, não sentir até rejeitado porque no fim a pessoa acaba não se sentindo bem; então 

isso a gente tenta passar para os alunos; não são todos os professores que são assim, mas em 

geral não se têm muitas tarefas para levar para casa.... Eu, na minha opinião, não concordo 

em dar tarefas para casa. Eu acho que quatro horas é o tempo suficiente para as crianças 

ficarem fazendo atividades escolares. Também pela dificuldade da gente não ter material, 

livros, biblioteca, ou mesmo pela distância. Tudo isso vem juntar para não fazer tarefas em 

casa. 

Cledes: A maioria dos adultos Xokleng já sabe ler e escrever? 

“A”: A maioria dos adultos já sabe ler e escrever. Todos têm uma Bíblia em casa e 

sabem ler. Mas eu vejo muita pouca leitura, além da bíblia.  

Cledes: A educação escolar é importante para os Xokleng? 

“A”: A escola é importante até pela cobrança de toda sociedade lá fora. Porque nós 

não vamos morar, viver e morrer aqui dentro sem ter contato. Tudo o que precisamos lá de 

fora temos que saber ler, nos comunicar. Tem que estudar, até pelo serviço, pelo pessoal que 

trabalha, é exigido estudo. Então é importante e tem que estudar. E também para não ficar 

alheio do que acontece ao redor de nós. 

Cledes: Que conteúdo esta escola poderia trabalhar? 

“A”: Os dois tipos de conteúdo e conhecimento têm que aparecer na escola.  No 

caso do conhecimento ocidental a escola é importante pela cobrança de toda a sociedade lá 

fora, porque nós não vamos morar, viver e morrer aqui dentro sem ter contato. Tudo o que 

precisamos lá de fora temos que saber ler, nos comunicar, como eu já falei, no caso do 

conhecimento Xokleng tem que ser valorizado, registrado e repassado, mas não é só 

conteúdo, é na forma de ser Xokleng que tem que ser a escola. Até para nós, os professores, a 

gente desconhece alguma coisa importante que aconteceu na própria comunidade. Porque 
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nós temos muito poucos registros dos acontecimentos aqui dentro. Deveria de ter registros de 

toda nossa história e quem vai passar isso para nós são as pessoas de mais de idade. E hoje 

em dia nós temos bem poucos aqui na Aldeia. 

Cledes: Qual é o lugar da escola na vida do povo Xokleng? 

“A”: A própria escola faz parte da vida Xokleng. Os pais pediram um pré e os pais 

estão mandando as crianças, os pequenininhos de quatro e meio. Estão mandando, mas é 

assim hoje: um dia mandam, outro dia deixam em casa. Às vezes, a mãe vem junto, mas acho 

que isto já vem lá de fora, foi implantado aqui dentro e isso está fazendo parte da vida 

Xokleng.  

Cledes: O que é ser Xokleng? 

“A”: Existem diferenças nos costumes, a gente nota assim nos Guarani. Desde a 

alimentação, moradia, da religião deles. Os Guarani, eles têm a, não sei se é sua religião, 

mas é só eles; eles são um grupo fechado e se a gente chegar na hora dessa cerimônia deles, 

eles param, não continuam. Eu sei porque moro na Aldeia e lá tinha bastante família 

Guarani e eu ia na casa deles. E se era na hora da cerimônia eles paravam, não davam 

continuidade. Eles têm um tipo de segredo que aquilo é deles. E os Xokleng, neste lado, não 

tem isso mais. Os Xokleng têm, quantas seitas e os Guarani é só aquilo. E isso eu acho que 

identifica eles lá, os Guarani. Agora os Xokleng, diretamente, poderia ser a língua. Se a 

gente fala, ninguém entende. Agora isto é! Até fazem uns três ou quatro anos, quando nós 

estávamos num Curso de Capacitação e é o costume e sempre foi de falar entre o grupo na 

língua. Este grupo de professores que trabalhava primeiro, não estão mais junto de nós, mas 

a cinco anos atrás, nós éramos poucos professores Xokleng, dava uns quinze, quatorze ao 

todo, do Bugio e nós aqui. E era o costume de falar entre o grupo na língua. Sempre foi isso. 

E isso, não sei se é uma maneira de se defender, sei lá. Mas nós estávamos no curso e foi 

falado na língua durante a aula. A professora falou uma coisa, o aluno não gostou, não 

entendeu e comentou com o outro na língua, aí deu assim um comentário na língua. Ela 

chamou atenção e disse que não aceitaria na aula dela, nós estarmos falando na língua. Sei 

que a gente parou. Chamamos a coordenação e colocamos registrado em ata, porque aquilo 

foi para nós um desrespeito. Então é isso, muitas vezes eu digo, a legislação está lá. A 

Constituição dá nossos direitos, mas nós não temos pessoas capazes de lidar com este tipo de 

diferenciação. Porque nunca é colocado um índio, digamos assim. Hoje, é que nós temos na 

escola um diretor indígena, na escola indígena. Nós não temos na GEREI ninguém. Nós não 

temos na Prefeitura, porque quer queira quer não, nós somos munícipes de José Boiteux. 

Então, eu penso assim que lá dentro da Prefeitura tem tantas oportunidades, funções, mas 
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pro índio não tem, pro índio não tem. Só se eles fizer um concurso e ele tiver a sorte grande 

de passar para ele estar lá! Não tem ninguém na GEREI. E precisamos ter uma pessoa em 

Florianópolis na Secretaria. Já estamos pedindo isto já faz uma taquara de tempo, como diz 

a moçada, mas até agora nós não temos nem resposta. Foi construída esta escola muito 

bonita, foi uma conquista muito grande, mas para que foi construída esta casa da memória lá 

embaixo, isto já faz parte do currículo da escola, não precisa alguém estar brigando por isso. 

Foi construído não foi para deixar ali. Ali deveria ter alguém fazendo os registros da nossa 

história e ver esta questão das artes. Ter alguém ali que fosse capaz de, quando chegar 

alguém querer saber, nós temos aqui! O que a escola está fazendo, também deixar registrado 

lá. São coisas que um dia, com certeza, vamos conseguir. 

Cledes: O que tens a dizer a respeito do material didático na língua Xokleng? 

“A”: Nós não temos material didático aqui. O único que nós temos é aquele livro 

que o Nanblá fez com o COMIN. Aquilo é o mínimo, é a única coisa. Ele serve para 

complementação. Temos também aquele do Curso de Capacitação. 

Cledes: Por que você se considera Xokleng?  

“A”: Eu não me considero. Eu sou Xokleng! Eu me sinto Xokleng! No sangue eu 

não sou Xokleng. Meu pai é Kaingang. Ele veio do Paraná e minha mãe não era índia. Mas 

ele é e veio para cá criança. Aprendeu Xokleng e casou aqui. Virou para si Xokleng e por 

isso eu sou Xokleng. Eu me considero Xokleng. Na verdade eu sou Xokleng. Não sou 

Kaingang, nunca isto passou por mim. Eu sou índia por ter já um pai índio. Isto tudo faz de 

mim uma Xokleng. Isto porque também depende da pessoa, porque tem Xokleng que diz que 

não é Xokleng. É gostar de ser o que é! 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Professor “B” 

Data da Entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“B”: Eu me considero Xokleng pelo fato de ficar aqui na minha terra, preservar a 

minha cultura, apesar de buscar conhecimento lá fora pra complementar e passar uma 

educação qualificada. E outro porque eu tenho a minha língua, eu falo mais direto e ensino 

meus alunos.  

Cledes: A educação escolar é importante para o Povo Xokleng? 
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“B”: A escola é importante num todo pelo falto de nós também progredir e competir 

com o mercado, porque com certeza nós nunca vamos ficar aqui direto. Até tem muitos 

buscando morar lá fora pra isso escola ajuda a se estruturar para buscar conhecimento.  

Cledes: Como a cultura e a identidade Xokleng estão presentes na educação escolar? 

“B”: Aqui é assim, no caso da Matemática que eu também faço o que eu aprendo lá 

e trago para cá e ensino eles na língua Xokleng. Em vez de usar as letras A, Y e X – eu uso 

mais as nossos letras que facilita para eles aprender. Então a educação diferenciada é 

ensinada na nossa língua, mas sempre relacionada com as disciplinas de fora. Também com 

os números, nós temos um projeto de escrever os nossos números. Nós temos os números de 

um a dez e o projeto é como escrever os outros números. 

Cledes: Como vocês fazem na Matemática, pois as operações nas escolas não-

indígenas partem da lógica ocidental? 

“B”: A gente sempre relaciona. A divisão, por exemplo, pelo que meu avô ensinava 

era assim: se eles matavam uma caça, eles dividiam. Então a partir dali a gente ensina a 

divisão e a multiplicação, quando eu dou para o outro ou peço. Assim a gente ensina que 

divisão é repartir, dividir a alimentação.  

Cledes: Em que outros aspectos a cultura e a identidade Xokleng estão presentes na 

educação escolar? 

“B”: Na grade curricular, na língua Xokleng. Outra importância é que os pais 

também colaboram muito. Eles acompanham muito. Eles não têm receio de chegar aqui. De 

repente, eles vêm e pedem - posso assistir à aula? E eles ficam ali assistindo a aula. Esta 

diferença eu acho muito legal. Depois, somente professor indígena, também é importante na 

nossa educação. A direção e todos nós professores somos indígenas. Com isso não se tem o 

receio de se comunicar, de perguntar, e se torna um trabalho coletivo. Muito legal! Outra 

coisa importante é que a liderança participa muito aqui. Por exemplo: quando eles têm um 

plano eles buscam mais os professores pelo fato de que alguns deles que estudaram só até a 

4ª série ou 2ª série. Eles têm a idéia, mas não sabem colocar no papel e daí eles vêm e pedem 

ajuda e a gente vai ajudando no possível. Nós exigimos do Estado que eles participem em 

todos os encontros para que eles acompanhem para saber o que está acontecendo. Porque, 

quando viemos dos cursos, já ficamos sempre todos aqui e eles não.  

Cledes: Como a escola está presente na vida da comunidade? 

“B”: Na escola, aqui onde eu também trabalho a antropologia, eu ensino assim 

meus alunos: Eles perguntam, “mas porque desta greve e porque mais terra?” Então a gente 

trabalha neste papel de conscientizar para eles o porquê. Então, a escola está ajudando no 
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sentido de ensinar a entender que erro que teve e ainda tem em relação ao nosso povo. Que 

as lideranças, a comunidade, o pai deles buscam o retorno do que foi perdido, para nós. 

Então, a escola ensina no ato de fazer eles entender e depois buscar o direito deles que com 

certeza não está bem concluído que eles estão buscando, mas que eles podem até buscar 

mais. No ano passado, na greve do dia dezenove de abril na Barragem, foi um grupo de 

apresentações e a gente ajuda nesta parte também. A escola participa. Por exemplo: teve 

outro dia que apresentamos um teatro de massacre; então o povo que estava presente ali 

prestigiou, viram porque o povo indígena está brigando por estas terras, como aconteceu a 

história. Então, a gente também mostra de um jeito ou outro assim, através de teatro para as 

pessoas que não conhecem nós, entender. Assim, a nossa proposta de educação é começar 

pela realidade da comunidade. 

Cledes: No que a educação escolar indígena é diferente da educação nas escolas não-

indígenas? 

“B”: Diferente é a língua. Assim, lá na UNIASSELVI, com meus amigos lá falo mais 

o Xokleng. Então eu me perco um pouco com eles, conversando com eles eu vou falando 

Xokleng e daí eles ficam percebendo. Na verdade, os amigos de lá que não são Xokleng 

gostam de nos escutar falando Xokleng. O convívio é muito legal, é muito bom! Diferente é a 

arte Xokleng, língua Xokleng, currículo diferente. Outra diferença é a alimentação, tem 

alguns que não gostam de carne de gado e aí a gente pede para trazer coisas que eles mais 

gostam... daí isto é um pouquinho diferente. Sai tutol! Nessa temporada de goró de taquara 

que tinha e aí cada um trouxe e foi feito uma panelada e comido com tutol e mais com aipim e 

com batata que trouxeram. Trouxeram carne de caça também. Cada um experimentou e até 

eu que nunca tinha comido, comi e gostei. Cada um gostou! Então, eles estão querendo mais 

porque é até um trabalho muito bom assim, que eles conhecem a cultura de alimentação deles 

e é por aí! É um tipo de revitalização nosso muito legal. Por exemplo: de artes também eu 

gosto, mas vejo que o problema é o pouco tempo que se tem. Eles vão lá fora, ficam à 

vontade, trabalhando, aí temos horas a cumprir, quarenta minutos, mas se tivesse uma 

manhã inteira aí saia todo dia um artesanato pronto. É um plano nosso também abrir uma 

picada aqui e arrumar para eles conhecer porque tem madeiras nossas que a gente sabe o 

nome, mas não conhece na língua, aí queremos pegar uma pessoa de idade que conhece bem 

para ele botar o nome e dizer aqui é canela e chama assim em Xokleng.  

Cledes: Para isso vocês precisariam de um horário diferenciado? 

“B”: Nós estamos querendo e nós vamos conseguir fazer um horário diferenciado. 

Ah, e outra diferença nossa é a enchente quando tem. Às vezes eles têm que ficar em casa 
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porque tem enchente, porque não tem acesso à escola. O calendário também é diferente. Por 

exemplo: Nossa Senhora Aparecida a gente nem dá bola, assim como estas coisas ali de 

santos. Somente datas importantes dos nossos caciques de mais de idade, pessoas de suma 

importância que falecem se agenda um feriado. O dia dezenove de abril a gente já não 

considera mais, só o dia vinte e dois de setembro que é o dia da Pacificação. Dezenove de 

abril não é uma data nossa, ela foi dada. 

Cledes: Que perspectivas o povo Xokleng tem em relação à educação escolar? 

“B”: Eu sou vice-cacique da Aldeia Palmeirinha, eu até conversei com a liderança 

que a EPAGRI que está trazendo mudas de pinus e eucalipto. Aí eu disse que não estava 

aceitando mais, que eu não quero mais que eles tragam estas mudas. Porque a gente na 

escola ensina o reflorestamento natural e eles trazem o contrário. Então a liderança ficou de 

pensar. Eu sugeri, porque não trazer laranjas, mudas que dá para alimentação. Isto é que é 

importante, já basta que a nossa terra está estragada, vai trazer mais. Outro projeto que nós 

estamos trabalhando é sobre o lixo. Trabalhar com os alunos o que fazer com o lixo, estas 

coisas que são trazidas de fora como plástico. 

Cledes: O que está sendo realizado em relação ao registro da história e cultura dos 

Xokleng?  

“B”: Estamos fazendo a revitalização das fábulas que os indígenas contavam. 

Também as biografias dos caciques antigos. Tem coisas que eu registrei até pelo fato da 

educação, de um trabalho, que eu perguntei para os índios porque falam tão bem o 

Português. Aí eu perguntei para os mais velhos, fiz entrevista com eles, aí eles contaram. Por 

exemplo: o velho Jardo disse que o Português dele foi por influência do Eduardo. Quando o 

primeiro professor, o Maestro dava aula, o Eduardo, chefe do posto, botou uma ordem que 

não podia mais falar Xokleng, então ali eles ficavam reprimidos, de medo e tinha guardas. 

Eles tinham quatro guardas, um ficava na porta daí eles ficavam rodeando a escola. Se 

alguém falava Xokleng eles denunciavam e o Eduardo dava uma surra neles. Então com isso 

eles ficaram com medo e daí ele diz que aprendiam a falar bem e rápido, aprendiam de medo 

o Português. A Favei aprendeu rápido, a velha Ada, a velha Aliça, mãe da Genice. Daí eles 

foram mais rápidos para aprender. E daí foi indo a história deles. É uma história que eu sei 

que vou registrar para eles para deixar aqui para nossos alunos. 

Cledes: O Eduardo não queria que os Xokleng falassem a sua língua? 

“B”: O medo do Eduardo era que, por isso ele matou o Lili, porque ele tinha um 

pouquinho de inteligência e ele viu que se fosse além, ele ia contar tudo o que ele estava 

fazendo. E até meu avô que trabalhou com ele, ele contou para mim que eles plantavam de 
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tudo, aipim, milho, batata e tudo mais. E tudo isso, o Eduardo ia vendendo e em 

compensação o índio ganhava só melado com aipim, de manhã, a tarde e a noite. E assim foi 

indo. Então, na verdade, foi um tipo de escravidão que havia. E diz que o Lili também 

participava, mas via que não estava bom daí ele reuniu algum grupo e disse que estava 

errado isso, que todo o benefício vinha e o Eduardo embolsava. Lili, então foi para o Rio de 

Janeiro denunciar e quando ele voltou trouxe uma carta onde estava chamando o Eduardo 

para depor e ver o que estava sucedendo. O documento dizia que o Eduardo era para depor 

na justiça de Rio do Sul. E por causa disso ele acabou com o Lili. Na época era proibido sair 

da reserva e daí eles iam bem devagar pelo rio abaixo vender imbira para uns colonos e daí 

conseguiram arrecadar dinheiro para ele que daí foi de madrugada para o Rio de Janeiro 

fazer a denúncia. Na época, o Eduardo dizia que foi morte natural, mas depois ele foi preso 

porque ficou comprovado que ele matou.  

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Professor “N” 

Data da entrevista: 07/06/06 

 
Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“N”: Xokleng, porque é uma etnia que a gente pertence. É um povo, por isso que a 

gente sabe que a gente pertence. É membro desta etnia. Temos uma marca! Cada povo tem 

um costume, língua e crenças diferentes, o que o identifica como etnia e o faz sentir diferente 

daquele outro grupo. Língua, costumes próprios, história própria. Sentir como índio Xokleng 

é ter a marca. Cada povo tem sua língua e história. No Xokleng, o que o caracteriza é que o 

poder matrilinear é mais forte. A língua também o caracteriza. Nós os índios Xokleng não 

nos misturamos com os outros grupos por causa dos costumes. Nós somos uma comunidade. 

Sempre foi isso ao longo da história. Isso, segundo o que eu sei, segundo a história dos mais 

velhos, isto faz com que não se entendesse com os outros grupos porque nós somos mais 

abertos, nós vivemos numa democracia mais aberta. Então a gente acha que isso já vinha do 

passado, tanto que os Xokleng, segundo os mais velhos, eles quando não se davam certo, não 

se entendiam, eles se isolavam, se dividiam e voltavam e acabavam com aquele povo, pra não 

estragar a própria comunidade deles. Isso ainda está prevalecendo, tanto que a liderança que 

a gente não gostar a gente tira. Com isso eu sinto que sou diferente daquele outro grupo. Se 

eu vou lá nos índios Kaingang, eu sei que não vou me adaptar com aquele costume deles. 

Eles são muito dependentes. As mulheres são muito dependentes do marido. A comunidade é 
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muito dependente da liderança. Sem o cacique não fazem nada. Enquanto que aqui, nós 

usamos os caciques mais para problemas mais internos de terras, coisas mais grandes. Isto 

nos faz sentir diferentes dos outros povos. 

Cledes: A escola é importante para o povo Xokleng? 

“N”: A escola, ao longo da história, interferiu muito na unificação da língua, para 

que a comunidade indígena falasse a língua padrão, a língua nacional, o Português, mas é 

aquela mesma escola que nós estamos usando também para recuperar a língua – é um dos 

caminhos - apesar de que perdemos muito, mas através da escola estamos recuperando. Na 

verdade, porque a escola, ela abre as portas para a gente conhecer o mundo lá fora, ter um 

conhecimento maior para a comunicação, como o Português e a Matemática, ajudam nisso. 

Hoje, com o conhecimento que nós temos da Matemática e do Português, abriu as portas 

para nos defender do mundo lá fora. Mas também para a defesa e para saber o direito, 

entender as leis que amparam o povo para debater com as autoridades. Por isso, o que 

estamos prevendo para o futuro é de que as lideranças não sejam pessoas sem escolaridade 

nenhuma, porque no mínimo, que eles tenham o ensino fundamental. 

Cledes: A comunidade participa da educação escolar? 

“N”: Na verdade, não podemos trabalhar sem os pais, sem a presença dos pais na 

escola, mas não podemos deixar os pais de fora e principalmente as lideranças, porque as 

lideranças são os pilares da comunidade. Então na verdade são seis comunidades, aldeias 

diferentes. É a mesma comunidade, mas são seis aldeias diferentes com lideranças diferentes. 

E estas lideranças são os principais e temos que fazer com que estejam por dentro, porque eu 

como diretor não posso fazer as coisas sozinho, porque lá fora é uma coisa, mas aqui é 

diferente, aqui é coletivo, aqui eu sou diretor e os caciques são como os prefeitos e então 

tenho que estar envolvido com eles na educação e os pais também. Porque na verdade, se 

está havendo a interferência ou a não aceitação de algumas pessoas e pais sobre algumas 

questões ou algumas disciplinas, enfim, eu como diretor tenho que chamar os pais e 

conversar com eles. Dizer que a nossa escola é diferente e é diferente porque não é igual às 

coisas do branco na educação. Porque a escola indígena, ao longo dos tempos, a 

comunidade queria uma escola diferente da dos brancos, onde consideramos o nosso 

costume, a nossa língua, a nossa história, o nosso artesanato. Nós queremos nossos 

professores índios pra não, para os brancos não discriminar os nossos filhos. Esta é a teoria. 

Essa é a história que vinha se arrastando ao longo do tempo. E aconteceu e hoje nós temos 

uma escola indígena com todo esse currículo e história e eu quero que os pais estejam a par 

disso. Para quê vem atrapalhar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, por causa de meia 
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dúzia de pessoas que não está entendendo isso, que já é uma coisa ao longo do tempo que 

vinha acontecendo e que agora aqui que já estava fora e agora veio e colocou o filho aqui e 

acha que não é isso, que não pode ser assim, que tem que ser da maneira que eles acham que 

tem que ser. Então, nós temos que esclarecer isso entre a comunidade para os pais e as 

lideranças. As lideranças já acompanharam no passado mesmo que não eram caciques, mas 

acompanhavam os trabalhos, então essas coisas ajudam um pouco. Então não podemos 

deixar os próprios pilares.  

Cledes: A tradição oral é contemplada na escola? 

“N”: Na verdade, o costume do povo era isso! Toda história era transmitida 

oralmente e agora nós temos que adaptar isso às coisas do branco, ao documento escrito. 

Temos que comprovar que é um pedido da comunidade. Então isso nós ainda estamos 

tentando incorporar e isso está sendo difícil. O que nós estamos vendo, e que já se discutiu 

em algumas reuniões no ano passado e ano retrazado, que nós estamos vendo isso e por isso 

nós estamos querendo para o futuro, que as lideranças tenham pelo menos o ensino 

fundamental, por causa dessa dificuldade de documentação. Porque eu, professor, posso até 

acompanhar as reuniões, eu posso dar opiniões, mas as coisas mais necessárias são os 

documentos que as lideranças precisam fazer. Então eu, professor, não posso estar em todos 

os momentos acompanhando e se o cacique tem um nível de conhecimento, facilita mais as 

coisas para ele tanto na documentação como, tà, eles têm uma facilidade muito grande de 

comunicação. Eu não tenho essa facilidade. Então, se eles tivessem mais um pouco de 

conhecimento, então, meu Deus, melhoraria cem por cento. Então o professor, eles, a 

liderança, precisam mais deles por causa da documentação que o professor precisa ir lá, 

porque ele é considerado o que sabe mais, o que tem mais estudo. Então, na verdade, o 

professor é o espelho da comunidade. É o que eu converso com meus professores: Nós somos 

o espelho da comunidade. Qualquer passo errado que nós damos é o professor. Então, nós 

somos o espelho, considerado pela comunidade. 

Cledes: Qual o papel dos idosos na educação Xokleng? 

“N”: Hoje, por causa da necessidade de ter um representante é que hoje temos os 

caciques. vice caciques e outros e outros. Mas antigamente, antes do contato, era assim, cada 

pessoa idosa era considerada que sabia mais as coisas. Então toda história sempre tinha uma 

pessoa, o fulano de tal é que sabia mais, o fulano de tal sabia mais das ervas medicinais, e 

não era só uma pessoa. Então tinha um que só sabia das ervas medicinais, praticamente era 

o enfermeiro ou o médico. E tinha um que transmitia o conhecimento deles, toda a história, o 

cântico, a história do povo. O papel era dividido, as meninas quem orientava eram as mães, e 
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os meninos eram os pais. Só que com os pais era a coisa básica, o filho, quando o pai ia 

caçar, ele ia junto para ver o que está acontecendo para ele aprender. Então ele só mostra a 

coisa básica. Agora, quanto à história, era com os velhos. Então, tinha esta necessidade e por 

causa disso ele era considerado o líder deles. Então, todas as coisas que eles vão fazer é 

consultado essa pessoa. É consultado essa pessoa, tanto é que nesse contato que eles tiveram 

em 1914 foi comunicado a uma pessoa, meu bisavô que na época era chefe deles. Era a 

pessoa que era líder deles. Ele era tipo conselheiro.  Então eles pediram para ele porque ele 

pediu que dois viessem buscar cachorro que tinham visto na casa do Eduardo e que esses 

dois vieram e tiveram contato com o Eduardo. Mas foi a pedido dele, do meu bisavô. Então, 

só as pessoas mais velhas que faziam isso. A pessoa idosa é que sabia mais, que tinha mais 

conhecimentos, que tinha mais experiência. As mulheres também é que transmitiam para as 

meninas. 

Cledes: As fábulas Xokleng também estão presentes na educação escolar? 

“N”: É sim, porque eles têm as histórias que contam, que são lendas que a 

comunidade tem. Inclusive eu tenho um monte dessas lendas que até está no meu computador 

por escrito e já traduzido. Então, estas histórias são transmitidas de pai para filho; são 

transmitidas de geração em geração. E a gente está resgatando para usar isto como material 

didático. 

Cledes: O que vocês estão prevendo para a educação escolar? 

“N”: O que nós estamos prevendo é que a escola seja de qualidade, que não 

adianta a gente ter uma escola de boa estrutura e, sabe, nós  ainda precisamos de muita 

coisa aqui e eu sozinho não posso fazer nada, mas junto com a liderança vamos fazer as 

coisas. 

Cledes: Como é para você, depois destes anos estudando fora, voltar para a Terra 

Indígena? 

“N”: A minha idéia é de mostrar que é possível viver aqui. É como eu estava 

conversando com os alunos, ontem, eu quero mostrar para eles que é possível morar aqui, 

quero mostrar para os meus filhos de que aqui é possível, que a gente pode ter um estudo e 

morar aqui, que dá para melhorar esse lugar. É isso em que a maioria dos pequenos lugares, 

os brancos não melhoram porque os brancos, eles têm a idéias de morar na cidade, “vou 

para a cidade”, vão para a cidade, estudam e ficam por lá. E o pai que fica ali e não voltam 

para ajudar a melhorar o lugar. Porque isso eu quero mostrar para eles de que é possível a 

gente trabalhar com as lideranças e ver as coisas irem bem. Quero mostrar que estou 
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voltando, que tenho um conhecimento e que estou aqui para ajudar. Então é isso que eu 

quero mostrar.  

Cledes: Em que o setor da educação está empenhado em trabalhar junto com 

liderança? 

“N”: Nós, junto com a liderança estamos trabalhando para efetivar todos os 

direitos na área da educação e também formar profissionais nas diversas áreas. Até agora 

estamos tendo facilidades para conseguir a formação de professores. O que está difícil nestas 

universidades, porque os cursos são muito concorridos, é na agronomia, medicina, 

enfermagem, odontologia. Estes são cursos muito concorridos, mas nós precisamos deles. 

Então, o que estamos batalhando é que se nós conseguir essas vagas nas universidades, 

estamos conversando e orientando para colocar pessoas nestes cursos mais difíceis, para que 

estas pessoas voltem para trabalhar aqui.  É claro que não vai ter espaço para todos, mas 

pelo menos queremos índios aqui, porque essa é a idéia do passado. Nós queremos uma 

escola indígena diferente dos brancos que o branco discrimina, tem nojo dos nossos filhos, 

então nós queremos todos os nossos professores índios. Hoje nós temos todos os professores 

indígenas. É uma escola nova, mas que dentro de pouco tempo, final do ano que vem, vamos 

ter cinqüenta a setenta por cento dos professores formados nas áreas específicas, História, 

Geografia, Matemática e Português. Então, uma escola em 5 anos já tem professores 

formados, professores índios enquanto que algumas escolas aqui de José Boiteux não têm; a 

maioria dos professores tem faculdade, mas é pedagogia. Na verdade, nós temos uma escola 

nova e as escolas brancas, é difícil, no interior, ter professores formados nessas áreas, mas o 

que eu estou fazendo é incentivar os professores em seus relatórios finais de curso fazer 

trabalhos e pesquisas relacionados com temas que nos interessam. Por Exemplo: professores 

de Biologia fazer trabalhos sobre ervas medicinais; na história, a maioria está envolvido com 

a história do povo, com educação, mas eu disse: façam trabalho sobre o cristianismo, quando 

a igreja entrou aqui, o que a igreja interferiu, o que ela trouxe de positivo; na Geografia, 

fazer alguma coisa sobre o espaço geográfico, o que está interferindo, que espaço é que nós 

estamos tendo? O que perdemos; na área de letras, eu disse, eu posso ajudar vocês a ver o 

que está interferindo na gramática, o que está interferindo no Xokleng com a influência do 

Português. Eu estou orientando isso e me parece que vai dar certo. E esses tipos de trabalhos 

que nós precisamos na escola e a partir deles criar material didático. 
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Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome da entrevistada: Professora “M” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“M”: Porque eu me considero? Porque eu sou, eu me sinto, eu sou índia pura. Meu 

avô, minha avó, meu pai e minha mãe eles são índios puros. Só que minha mãe é descendente 

de Kaingang, mas eu me considero mais índia Xokleng por causa do meu pai.  

Cledes: O que é ser índia Xokleng? 

“M”: Eu sou índia Xokleng também por causa de nossa comida que a gente come, 

eu quando estou fora de casa, ou mesmo em casa, eu não consigo ficar sem comer comida de 

índio; por exemplo, peixe frito, ele enjoa, tem que comer ele assado; o branco já usa fritar e 

nós já gostamos mais de assar. Então é assim, eu me sinto índia Xokleng. Eu não consigo 

ficar sem comer as coisas que é de índio, que para os brancos não faz falta da comida 

indígena. Também o nosso artesanato é diferente dos outros povos indígenas; o trançado é 

diferente, as sementes que usamos 

Cledes: Além da comida e das artes, o que mais identifica o Xokleng? 

“M”: O modo de a gente viver. Por exemplo: o branco, ele não reparte as coisas 

que tem. Ele tem, é dele, ali é tudo dele. Mas eu não consigo ser assim. Se eu tenho, alguma 

coisa que eu tenho, que eu vejo que aquela pessoa precisa, necessita, eu tenho que dar. Por 

exemplo: eu tenho carne e minha mãe não tem, eu tenho que dar para ela ou o meu irmão. 

Então por causa disso que eu me sinto índia, porque lá no mato eles eram assim. Eles 

matavam a caça e ali eles dividiam, eles não ficavam só para eles. Então eu me sinto assim 

porque eu sou assim! 

Cledes: A escola é importante para o povo Xokleng? 

“M”: A nossa escola é muito importante porque quando eu comecei a ir na escola, 

a escola era dentro da reserva, só que o professor não era índio, então eu sofri muito com 

isso. Eu até reprovei na 1ª série, dois anos seguidos porque quando eu fui para a escola eu 

não sabia falar o Português. Aí ficou muito difícil para eu aprender. Então foi onde que eu 

reprovei e fui assim, reprovando. E é difícil para o índio, eu que sou índia sinto assim que é 

difícil aprender as coisas do branco. É difícil porque não é a fala da gente, então fica difícil 

da gente aprender. Então o professor, ele tem que falar uma, duas vezes para aprender. 

Então até mesmo na faculdade é ruim para mim. Então eu acho assim que pra nós índios a 

escola indígena é bom é muito interessante porque ele ensina a gente do jeito que a gente é. 



 139 

Eu vejo o aluno, não entendeu, como ele não entendeu a gente, eu falo no Xokleng pra ele 

entender. Então eu falo as duas línguas para que ele venha a entender ou uma ou outra. 

Então é muito importante isto para eles. 

Cledes: Quanto aos conteúdos, no que se refere ao conhecimento ocidental, você 

considera importante que façam parte do currículo? 

“M”: É importante porque a gente vive com o branco, nós negociamos com eles. 

Então eles têm que aprender as duas coisas. Aprender aqui, ver, conversar e se comunicar 

com os outros Xokleng e com o branco lá de fora. Tem que trazer os dois conhecimentos. Os 

Xokleng, eles não vão ficar só aqui. Eles vão lá fora também. Então por isso é importante 

aprender as duas coisas. 

Cledes: A escola contribui para a continuidade da cultura e identidade Xokleng? 

“M”: Porque hoje os alunos, eles não sabem devido a mistura de brancos com 

índio, casando, então eles não aprendem mais como eram as coisas. Porque se é só índio com 

índio, eles continuam fazendo o que faziam, mas quando casa branco com índio, daí eles, ele 

procura fazer as coisas dele ou mesmo se ele casa com branca, a branca vai fazer as coisas 

da maneira dela. Por isso, vai acabando. Por exemplo: o meu irmão, ele é casado com uma 

branca e ela faz as coisas da maneira dela. Ela ensina os filhos dela as coisas dos brancos. 

Não ensinando mais as coisas do índio, então isso é a escola, aqui ela ensina isso. Por 

exemplo: Na arte Xokleng as crianças não sabem mais fazer as ates que os índios faziam, 

então a gente ensina eles fazerem alguma coisa do que é de artes Xokleng. Por isso é bom! 

Cledes: Então, a cultura e a identidade Xokleng está presente na educação escolar? 

“M”: Nas artes e na língua é diferente. Sempre a cultura Xokleng está presente 

mesmo que a gente não espera, ela acontece. O conteúdo Xokleng está presente no 

conhecimento, nas explicações. Assim, por exemplo: quando estou explicando uma coisa, 

então eu falo para eles que isso acontece aqui, mas lá fora acontece de outra maneira. Então 

eu tenho que explicar tudo isso para eles. Nos professores índios está também a cultura 

Xokleng. 

Cledes: No que a educação escolar indígena é diferente da educação nas escolas não-

indígenas? 

“M”: A educação é diferente porque os caciques, as lideranças estão sempre 

presentes ajudando nas coisas que acontecem aqui. Porque lá fora, se acontece alguma coisa 

que não seja normal, eles chamam a polícia, o conselho tutelar. Aqui já não, eles chamam os 

pais, a liderança para conversar para que não venha ocorrer de novo. Aqui dentro os 
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caciques conversam, aconselham para que isso não venha acontecer mais. Então para mim é 

assim a diferença.  

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Professor “J” 

Data da entrevista: 05/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“J”: Eu me considero índio Xokleng porque meus pais são Xokleng, inclusive os 

traços, os traços culturais que nós temos é de uma etnia única existente no Brasil. Então eu 

me considero Xokleng pela língua que a gente fala, só nós que falamos esta língua; inclusive 

o artesanato indígena onde você pode perceber diferenças dos outros artesanatos. Então a 

cultura em si faz com que eu me considero Xokleng. Também pela vivência da família, tudo 

isto mostra, me diz que sou índio Xokleng. Eu me considero Xokleng pela língua que falamos, 

pelo artesanato que é diferente. 

Cledes: A educação escolar é importante para o Povo Xokleng? 

“J”: A escola é muito importante para os Xokleng porque a partir do momento em 

que o aluno está na escola ele vai aprendendo as coisas de duas formas, tanto na língua 

falada, ele aprende a escrever, aprende a ler e a convivência dela na escola tem isso, ajuda 

bastante na cultura indígena. Ele vai estudar os dois lados tanto o ocidental como do povo 

Xokleng. Por isto é muito importante a escola para o aluno Xokleng. Aprender a conviver 

com a sociedade não indígena tanto como ele vai aprender dentro da terra indígena como lá 

fora também. Então isso é muito importante: a escola é espaço onde o estudante, ele vai 

aprender as coisas de duas formas, tanto o modo ocidental como do povo Xokleng, que, aliás, 

são muito diferentes. A escola dá condições de aprender a conviver com a sociedade não-

indígena como também aqui com o povo Xokleng. A minha vontade é que os líderes 

indígenas, principalmente os caciques, tivessem ensino avançado para poder estar debatendo 

as questões indígenas. A gente vê que o Português deles é pobre. Eles têm uma falta de 

diálogo, inclusive, quando estão falando com os doutores até que eles vão encaixar aquela 

palavra já tem se passado algum item. Então a escola é muito importante para o povo 

indígena, inclusive para nós professores e alunos. O benefício que as lideranças têm com o 

estudo é saber melhor os direitos do povo Xokleng, as leis, principalmente as leis que apóiam 

o povo Xokleng. Isto faz parte da educação do povo Xokleng.  

Cledes: Por que o estudo é importante para o povo Xokleng? 
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“J”: É importante também por causa do trabalho, porque eu, com essa idade, estou 

estudando e batalhando junto com eles porque o trabalho faz com que a gente vá buscar a 

educação. A necessidade faz com que se busque a educação, o estudo. E isso que eu coloco, a 

necessidade de ter uma liderança, um cacique bem formado, bem letrado. Isso é importante e 

fundamental para estar debatendo os direitos. Como nós, como eu, se entro numa sala de 

aula, eu tenho que estar me estruturando, buscando novos conhecimentos para poder trazer 

novos conhecimentos para o povo, para os alunos. Então isso faz com que os caciques 

também façam isso também.  

Cledes: Como vocês trabalham a tradição oral na educação escolar? 

“J”: Nós temos que levar as coisas pelos dois lados, o oral e a escrita. Porque já 

perdemos vários itens e conhecimentos que estavam na oralidade. E por causa disso estamos 

agora resgatando da oralidade para a escrita. A partir do momento que está escrito, está 

registrado e pode trabalhar das duas formas: a oralidade e a escrita. Para que não se perca 

mais. Porque já perdemos muitas coisas na oralidade, no passado já perdeu bastante. Tanto 

que os velhos tinham essa oralidade das coisas antigas que estão se acabando e com certeza, 

se não deixar nada escrito, registrado, as coisas vão se acabar.  

Cledes: Por que as coisas da oralidade estão se perdendo? 

“J”: Hoje em dia os pais não têm mais tempo e validade para contar as coisas do 

passado para os filhos. Então, ele busca estas coisas na escola. Então o papel da escola 

também é levar estas coisas da oralidade para que então eles possam interagir em casa como 

na escola. 

Cledes: A educação escolar contribui para a continuidade da cultura e identidade 

Xokleng? 

“J”: Contribui, contribui bastante. Hoje eu vejo que muitos pais não falam no 

idioma com os filhos em casa. Eu digo isso porque eu fico a maior parte do tempo na escola, 

fora de casa e minha mulher já não fala Xokleng com as crianças. Ela entende tudo, se falar 

perto dela, ela entende tudo, mas as crianças buscam essa alternativa na escola. O papel do 

professor agora, nesse momento não é ficar com a escrita e a língua falada em casa, mas sim 

buscar todos os meios, tanto na igreja como na parte do lazer. Então, nós estamos buscando 

essa alternativa para que a língua falada e a língua escrita estejam em todos os setores, não 

só na escola, mas em todos os momentos. Inclusive, quando se faz um bilhete, um convite 

para uma reunião se está lançando este convite na língua Xokleng para que os pais também 

tenham participação nesta escrita, tenha interesse em ler ou até mesmo o filho ajudando a 
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mãe a ler em casa, esse convite, esse bilhete. Então a escola é muito interessante neste 

sentido. 

Cledes: Em que outros aspectos a educação escolar contribui para a continuidade da 

cultura Xokleng? 

“J”: Nas disciplinas, inclusive a língua Xokleng está na grade curricular; a arte 

diferenciada em que os professores trazem o ensinamento do artesanato e também da dança 

do povo Xokleng. Então, a escola neste sentido está ajudando bastante. 

Cledes: Quem ensina a dança? 

“J”: Estamos conversando com o diretor, a gente tem um projeto para que venha 

ser implantado aqui dentro da escola e que uma pessoa de idade que tem esse conhecimento 

da dança Xokleng pode ajudar nós como acontece na Aldeia do Bugio. Aqui nós temos 

poucas pessoas que ainda trazem esse tipo de atividade. 

Cledes: Como é a relação da escola com as famílias das crianças? 

“J”: Nós estamos conversando com o professor Nanblá sobre a retirada do material 

para trabalhar arte Xokleng. sobre o tipo de material que o professor vai ter que pedir para 

eles chegar em casa e pedir para os pais. Então, nesse momento, o aluno está levando esse 

conhecimento daqui para dividir com os pais e os pais ajudando neste sentido. Inclusive a 

dança do povo Xokleng, em que momento acontece essa dança - se é no ritual de festa do 

casamento ou do batismo. Nesse momento ele vai perguntar para os pais em que momento 

acontece esse tipo de dança. E se o pai tiver esse tipo de conhecimento, ele vai ajudar, se no 

caso não tiver, ele vai ter que buscar em outra pessoa para achar esse tipo de trabalho, de 

pesquisa. 

Cledes: A escola tem material didático para trabalhar a Língua Xokleng? 

“J”: Eu, quando converso com o pessoal, com o professor Nanblá e ele pede os 

conteúdos. É claro que é uma disciplina que está sendo trabalhada na sala de aula, mas com 

pouco material disponível para trabalhar. Então a gente tem que criar. Eu, nós que estamos 

trabalhando a língua Xokleng é bastante difícil. É complicado porque os outros professores, 

no caso das outras disciplinas têm os conteúdos mais ou menos prontos, mas nós que 

trabalhamos a língua Xokleng é mais complicado isto porque temos ainda que fazer o 

conteúdo, temos que criar a cada dia um motivo diferente para os alunos para que essa aula 

venha a ser mais rica e mais produtiva. Então, nesse sentido nós temos pouco material 

criado. Então isso faz com que tenha mais dificuldade para nós trabalhar a língua Xokleng. 

Porque não temos todo esse material pra gente poder dar uma continuidade todo dia com 

conteúdo e atividade pronta, mas temos que criar isso. 
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Cledes: Em sala de aula, vocês trabalham mais em grupos ou individualmente? 

“J”: Nós estamos trabalhando com eles em grupos. Isso faz com que os alunos 

interagem entre eles e entre alunos e professores. Estamos trabalhando com eles em grupos, 

em equipes porque nesse momento eles dividem o conhecimento deles um com o outro. E é  

isso, Cledes, isto faz parte da nossa cultura. Faz parte de nossa cultura a comunhão entre as 

pessoas, sempre juntas, esta comunhão a gente já traz da nossa cultura e tentamos valorizar 

isto. Tanto é que esta questão de sentar um atrás do outro, isto a gente não usa fazer. Aqui 

vai dois sentados, três ali, grupinhos maiores. Assim o trabalho tráz mais sentido, dá mais 

produção. Então a gente traz esse tipo de cultura e na escola estamos buscando e resgatando 

porque o individualismo, ele já traz mais complicações para nós.  

Cledes: Em sala de aula, como vocês trabalham os conteúdos? 

“J”: A gente busca mais assim, Cledes, a oralidade. Passa no quadro, sim, passa no 

caderno sim, mas busca mais a oralidade com eles para que eles venham a trabalhar os dois 

sentidos: a escrita e a oralidade. Então, não só colocando no quadro, mas conversando e 

falando com eles. A gente busca mais a oralidade na explicação. Escreve, lê, mas a oralidade 

é mais forte, conversando, falando com eles, explicando e até usando o Xokleng, eles 

entendem melhor, e isso, Cledes, isto também é da nossa cultura. Assim, uma das atividades 

que eu trabalhei com eles que é muito complicado trabalhar é a Matemática. A Matemática 

porque não temos registro parecido com essa Matemática. Essa Matemática é pouco usada 

pelo povo Xokleng. A gente percebeu que é pouco usado. Então, outro dia estava dizendo 

para mim um aluno: Professor, porque o professor não escreve a data em Xokleng? Aí eu 

disse: a complicação é que falta nesse momento registro parecido, símbolo, ou alguma coisa 

para poder ajudar neste sentido. Então a escrita dos números é por extenso e a base é 1, 2, 5 

e 10. No meio disso e depois não tem nada. Então é complicado trabalhar a Matemática com 

os alunos, mas a gente está conseguindo buscar com a ajuda do professor Nanblá, da 

professora Maria e nós professores bilíngües. Então um ajuda o outro nas dúvidas e nas 

dificuldades. Então isso faz com que volta aquilo que eu estava colocando: trabalhar em 

grupo. 

Cledes: A língua Xokleng também ajuda no ensino da Geografia? 

“J”: Na Geografia de Ensino Médio sim! Quando está difícil e o aluno está com 

complicações de entender, a gente busca explicar na língua Xokleng. Por exemplo: eu estava 

explicando para eles a questão de glebas de terra. Daí eu disse, gleba de terra é o seguinte: 

Gleba é um pedaço de terra, uma quantidade de terra. Gleba se usa lá fora, gleba é 

individualismo – Isto é meu, este é meu pedaço, enquanto que nós aqui somos mais 
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diferentes: a terra é nossa, é coletiva. Assim trabalhamos os dois mundos, os dois 

conhecimentos. Daí eu comecei a colocar em Xokleng e aí se tornou mais fácil de trabalhar 

com eles. E a gente também colocou essa questão do individualismo. Que Gleba é esse é meu 

pedaço de chão, esse aqui é meu, esse ali é dele e ninguém toca. Enquanto que nós aqui 

somos mais diferentes pois a terra é nossa, é coletiva. Nós trabalhamos estas questões e se 

torna mais rico a aula de Geografia. Daí inclusive, quando dá a questão do meio ambiente, 

poluição, esse tema nós trabalhamos em sala de aula. Com certeza então é mais fácil quando 

se está trabalhando com a língua Xokleng na Geografia. 

Cledes: Como trabalhar os conceitos diferentes que existem nas culturas ocidental e 

Xokleng? 

“J”: Os conceitos foram complicados para mim, inclusive ainda está sendo 

complicado lá no estudo onde estou. São realidades diferentes. São mundos diferentes. Entre 

estes mundos têm conceitos muito diferentes; ainda é muito difícil trabalhar isto, porque são 

conhecimentos diferentes, mas a gente busca encaixar as coisas. De repente, a gente está 

aqui e vai lá fora e encontra conhecimentos totalmente diferentes. É claro que quando eu era 

pequeno, o primeiro dia que eu cheguei na escola, da minha casa para a escola é uma 

diferença, mesmo que a escola fosse na Aldeia. Mas sair de casa e chegar na escola é 

diferente. Isto eu também percebi com o meu menino no seu primeiro dia de escola. Ele 

contou coisas que ele tinha conhecido aqui, coisas diferentes. Então, para ele foi coisa nova 

que aconteceu diante da vida dele. Então isso aconteceu comigo também. Lá fora quando a 

gente estudava, inclusive o preconceito foi bastante grande. A gente buscou outros meios de 

superar esse tipo de preconceito e de dificuldade e a gente foi levando essa barreira adiante e 

hoje a gente se sente um pouco mais seguro nesta questão. No caso do meu menino, mesmo 

dentro da terra indígena ele achou diferença porque aqui tinha outras crianças, tinha sala de 

aula, tinha um menino que morava na Aldeia Sede. Ele tinha os avós que também moravam 

na Aldeia Sede e essa diferença de aldeias. Nesse momento, ele já começou a aprender que 

tinha aldeias diferentes que não era só a Aldeia Figueira, mas sim, que tinha Aldeia Sede, 

Aldeia Pavão, Aldeia Palmeirinha e assim por diante. Então, nesse sentido ele achou 

diferença e teve uma nova descoberta, que existia aldeias e não só uma aldeia. Então, para 

ele foi uma nova descoberta. Ele não conhecia aquele menino que tinha uma mochila 

diferente. 

Cledes: O que significou para o Povo Xokleng a construção da Escola Laklanõ e a  

desativação das escolas nas Aldeias? 
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“J”: Então, antes a gente ficava restrito numa escola só. Lá a gente fazia a 1ª, 2ª, 3ª 

e 4ª série, só naquela comunidade. Hoje como a gente diz, a escola aqui centralizada, ela 

trouxe um sentido diferente do que era, agora as pessoas podem se conhecer e interagir. 

Inclusive, os alunos que vêm de outro lugar para cá e assim vão indo, vão saber voar agora. 

E falando isso, a gente sempre coloca com os caciques, as atividades internas. Por exemplo, 

no dia do índio, eles sempre querem que seja num lugar só onde todos possam participar, 

voltar ao velho tempo passado para a nossa nova vida, novo tempo, de que o povo venha se 

unir em comunidade, estar junto pelo menos uma vez, um dia, numa festividade. Então a 

escola centralizada trouxe esse sentido, melhorou neste sentido porque agora os alunos vão 

se conhecer desde pequenos até chegar a ser adulto, como era no passado em que viviam 

sempre juntos, se conhecendo na comunidade até adultos. Então isso volta a resgatar porque 

é do povo Xokleng. Com essa escola centralizada aqui, as aldeias não ficam mais divididas e 

isoladas. Agora estão sempre juntos. Nesse sentido a escola está sendo útil. A Escola Laklanõ 

une as aldeias, é o reencontro da comunidade que estava distante, é interação entre as 

aldeias, é um voltar ao velho tempo para o nosso novo tempo de estar junto em festividades. 

Antigamente viviam sempre juntos, se conheciam e agora a escola está sendo um espaço útil 

de encontro. Agora melhorou neste sentido. 

Cledes: A escola tem participado da vida da comunidade? 

“J”: A escola, de momento para cá está se envolvendo bastante na questão 

indígena; onde a gente aprendeu que o professor é também um líder muito grande nesta 

questão de luta pela terra e luta em todos os sentidos. Inclusive, quando teve essas greves, a 

gente participou também nesta manifestação contribuindo com o nosso papel de professor e 

aluno. De que a escola não fica restrito só na educação escrita, mas sim, participa também 

junto com a comunidade. A escola precisa debater os direitos dos povos indígenas e conhecer 

as leis que amparam o povo. A escola tem que participar da luta pela terra e as lutas em 

todos os sentidos inclusive, nas greves, participar também das mobilizações contribuindo 

com o nosso papel de professor e aluno. Queremos uma escola participativa. Neste sentido a 

escola participou e vai participar das questões da comunidade e de todos os movimentos da 

comunidade. 

Cledes: Além das mobilizações, de que forma a escola participa da vida da 

comunidade? 

“J”: A aldeia em que eu convivo com eles, eu me coloquei à disposição deles. Eu 

disse para o cacique: a partir do momento que vocês precisar de mim, eu estou à disposição, 

nós professores vamos ajudar, nós professores nos colocamos à disposição para que vamos 
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juntos buscar coisas novas para os nossos filhos e nossos alunos. Então os professores 

participam bastante de uns anos para cá. Porque antes a escola ficava afastada destas 

atividades, mas de uns tempos para cá, da década de 90 para cá a escola começou a 

participar muito dessa questão de terra e outros assuntos da comunidade. 

Cledes: Em que a educação escolar Xokleng é diferente da educação das escolas 

não-indígenas? 

“J”: A diferença está aí no cronograma de trabalho, no currículo diferenciado. E a 

partir do currículo diferenciado também as atividades da escola são diferentes. Por exemplo, 

o planejamento da escola aqui é voltado para a cultura nossa e para o lugar nosso. O 

planejamento é diferenciado, os professores indígenas, o conteúdo, o conhecimento, o 

calendário, as PPP da escola é da cultura e do lugar nosso. 

 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome da entrevistada: Estudante “C” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“C”: Minha mãe tem sangue, daí eu me considero também. Porque eu acho legal 

ser índio, é uma coisa muito importante. 

Cledes: Em que os Xokleng são diferentes das outras etnias? 

“C”: O jeito de viver dentro de casa é mais ou menos diferente do deles. Porque 

eles tem, não é que eles são mais educados, mas é que a gente é mais simples!  

Cledes: A escola é importante para o povo Xokleng?  

“C”: A escola é importante porque aqui a gente pode ter as mesmas coisas que eles, 

quando a gente for por aí afora não ficar atrasado, e nem branco vim dizer para ti assim - tu 

é índio, tu não sabe nada – pra poder dar exemplo que eu sei e que os que estão lá dentro 

também sabem e mostrar que sou igual a todo mundo. A escola me traz isto. 

Cledes: Você percebe muito preconceito em relação aos Xokleng? 

“C”: Eu não tenho muita característica de índia (ela é loira e pele bem clara) mais 

de branco; mas os índios, bem índios mesmos, tem vez que os brancos chamam de cafuzos, 

cafuzos não tem nada haver com índio, ou então chamam bugre, esta humilhando o índio! 

Isto é ruim, é um preconceito.  
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Cledes: No que a educação escolar Xokleng é diferente da educação nas escolas não-

indígenas? 

“C”: Aqui, além das aulas normais nós temos aulas da língua Xokleng e de artes 

Xokleng que a gente aprende mais sobre os Xokleng e isto é importante saber para quando 

nós ficarmos velhos e termos filhos, ensinar para eles o que eu aprendi aqui. 

Cledes: A escola é importante para as famílias Xokleng? 

“C”: A escola é como se ajudasse a crescer mais a mente da gente, com a escola vai 

mudando. Se na casa da gente a gente é meio mal-criado e mal-educado, a escola ajuda a ter 

educação, a se formar e estas coisas. 

Cledes: É importante a escola participar da vida da comunidade? 

“C”: Acho importante mostrar que nós somos unidos, que se um vai para combater 

contra as coisas, todo mundo vai; isso, quando está todo mundo junto eu acho muito 

importante, mostrar que somos unidos. 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome da entrevistada: Estudante “F” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“F”: É bom ser índia, eu não tenho vergonha e nunca vou ter vergonha de dizer que 

sou índia. Acho que é por isso. Nós somos um povo diferente pela comida que é diferente. Eu 

falo pouco Xokleng, eu não domino a língua.  

Cledes: A educação escolar é importante para o povo Xokleng? 

“F”: A escola é importante para ter um melhor contato com os brancos, assim, a 

professora de Português ensina para que a gente aprenda a falar melhor o Português, mas 

também tem que ter o Xokleng para não perdermos a nossa cultura. 

Cledes: No que a educação escolar Xokleng é diferente da educação nas escolas não-

indígenas? 

“F”: Não tem diferença, talvez seja diferente pela cultura, pela língua, artesanato, 

porque lá fora eles não fazem artesanato na escola como nós fazemos, e a língua Xokleng.  
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Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Estudante “I” 

Data da Entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“I”: Eu me considero índio porque meu pai e minha mãe são índio; minha avó, avô, 

meus parentes todos são índio; onde que meu pai é índio também e casou com a minha mãe e 

teve filho com minha mãe e aí eu me sinto índio. E no que nós somos diferente dos outros é 

que a língua é diferente, o jeito é diferente.  

Cledes: A educação escolar é importante para o povo Xokleng? 

“I”: A escola é importante para todos nós índios, porque alguns estudam fora 

porque não se reconhecia o estudo aqui dentro. Eles já fizeram a escola aqui pra gente não 

sair pra fora, já colocaraam professores indígenas pra gente não sair daqui mas tem gente 

que não estão reconhecendo.  

 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Estudante “S” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“S”: Eu me considero índio porque minha mãe, meu avô e minha avó são índio puro 

né! Eu me considero por causa da nossa cultura. Na minha casa nós sempre falamos no 

nosso idioma. 

Cledes: Em que os Xokleng são diferentes das outras etnias? 

“S”: Nós somos índio Xokleng porque nós somos bem diferentes dos brancos, ao 

meio dia nós vamos almoçar e é sempre bem diferente o almoço. Nós sempre fazemos comida 

típica, nós fazemos tutol, peixe assado e cozido e outras coisas. 

Cledes: A escola é importante para o povo Xokleng?  

“S”: A escola é importante para nós poder estudar para quando estiver mais 

grande, nós não precisar mais trabalhar na roça, mas sim, ter um serviço mais leve para nós 

poder ser professor. 
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Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome das entrevistadas: Família “V”, “P”, “K”. 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: A escola é importante para o Povo Xokleng? 

“P”: Acho que é né! Porque até agora tá indo bem. Eu acho bom que a nossa escola 

esteja aqui, porque antes, quando os nossos filhos estudavam lá fora, eles não sabiam falar a 

nossa idioma e agora eles aprendem. Eu tenho minha menina, a mais velha, que vai saber. 

Então para mim os professores estão indo bem. Até eu também já estudo e pra mim é mais 

perto. Então é bom, é mais perto e qualquer coisa a gente vai ali conversar com o diretor. É 

melhor! 

Cledes: Como a cultura e a identidade Xokleng estão presentes na educação escolar? 

“P”: Olha, ali eles fazem artesanato na aula de artes. Minha filha faz artesanato. E 

essas coisas que antigamente eles faziam. Essas coisas têm tudo ali. O nosso idioma. A escola 

valoriza nossa cultura. 

Cledes: A escola valoriza a cultura de vocês! 

“P”: É 

Cledes: E a cultura e o conhecimento de fora? 

“P”: Também é bom, porque mais tarde eles também vão precisar. Eles vão ter que 

ir para a Faculdade, achar um emprego, vão precisar! 

Cledes: E o que a Senhora, dona “V” diz: A escola é importante para o Povo 

Xokleng? 

“V”: É como ela está dizendo, quando a gente botava nossos filhos lá fora, né, tinha 

que cavar tudo para eles: o caderno e essas coisas. Mas agora eles ganham né! Um 

pouquinho, mas ganham. O estudo deles completa até o segundo grau. E a cultura do índio, 

eles fazem aqui. Tudo para não perder a nossa cultura. Os professores ensinam eles melhor. 

Quando os nossos filhos estudavam lá fora, não que eu quero acusar os brancos, mas tinha 

aqueles grupinhos de traficante que fumavam maconha e estas coisas, mas aqui não se vê 

mais. Decerto, tem, mas isso eu não vou dizer que tem, mas é que alguém lá fora traz, né. 

Mas isso eu não vou dizer que tem, mas de repente acontece. Isso aqui é melhor! 

Cledes: Então a educação escolar do povo Xokleng é diferente do que lá fora?  

“V”: A educação é diferente porque os caciques, as lideranças estão sempre 

presentes ajudando nas coisas que acontecem aqui... eles chamam os pais, a liderança para 

conversar... os caciques conversam e aconselham. 
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Cledes: Por que vocês se consideram Xokleng? 

“K”: Porque nós somos índios. E nós somos diferentes. Pelas coisas que nós 

comemos, até que nós já comemos a mesma coisa que os brancos comem. Hoje os nossos 

filhos já crescem sabendo os dois idiomas. Então o Português já faz parte da cultura do 

índio. Antes, no passado era só o idioma, hoje é os dois.  

“V”: Hoje os meus netinhos só entre eles só falam o Português, mas por isso que 

serve a escola. Ela serve para isso. Os professores ensinam a nossa língua também. Porque 

tem professor, o próprio Nanblá quando o Aniel era cacique, ele recebeu apoio para 

aprender e depois ensinar e para isso ele é bom: ele ensina.  

“P”: Porque os índios Xokleng são diferentes dos Kaingang, acho que são bem 

diferentes dos Kaingang: têm outro idioma, a aparência é bem diferente. Os Xokleng são 

mais arrumados e eles já não, eles são mais simples. Na roupa, os Xokleng são mais 

parecidos com os brancos. Os Xokleng são mais unidos, os brancos já são mais de  

emprestar, mas nós damos, damos dinheiro e tudo. Pega e dá e não olha a quantidade! Os 

índios são assim, são tudo unido. Por exemplo, eu, eu sou casada, eu tenho minha casa mas 

estou aqui, mas os brancos já são diferentes, cada um na sua casa, quando visitam é só uma 

hora... os Xokleng são assim... sempre unidos. Se eu tenho cinco quilos de açúcar eu reparto 

com aquela e se ela tem, ela me dá e assim por diante. Os índios também comem todos unidos 

numa casa como aqui hoje e às vezes eu vou lá e é a mesma coisa.  

“V”: Emprestar é vender, é a mesma coisa. Os índios são assim, todos, não vendem 

e nem emprestam. Todos os meus parentes chegam aqui e eu dou café e açúcar. Os índios 

comem tudo unido numa casa só. Às vezes vou lá e faço a mesma coisa.  

Cledes: A escola valoriza esta união? 

“V”: Esta união está presente na escola. É valorizada! Antes quando tinha 

professor branco não; agora que tem diretor e professores índios, eles valorizam isto. Isto 

também! 

Cledes: Os Xokleng sempre foram de andar e não parar num lugar, como é isso hoje 

com a escola? 

“V”: Os Xokleng sempre foram assim! Agora já é mais difícil porque tem que pedir 

transferência e perde. Porque que nem do Bugio veio uma mulher no mês passado se mudar 

para cá, a irmã do falecido Lauro. Ela veio morar aqui e pegou toda a transferência dos 

filhos. Aí complicou né! Ela tem um monte de filhos daí não teve vaga aqui e ficou esperando 

até que achou vaga. Então é assim! Mas antes não, antes a gente vinha e ficava, se tinha o 

direito de morar assim, agora não! 
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Cledes: Como a cultura e a identidade Xokleng está presente na educação escolar? 

“P”: Tem aula de História e eles aprendem sobre a história dos Xokleng. A minha 

filha vem e pergunta “o que é isso, antigamente o que se passava?” Aí eu também não sei, 

mas tem coisas que o pai dela sabe e daí ele passa para ela. 

“V”: Os meus filhos estudam de noite, outro dia eles já perguntam “o que é isso 

aqui? O que antigamente os índios usam?” Aí o pouquinho que a gente sabe, explica para 

eles.  

Cledes: As famílias participam da escola? 

“P”: Se a gente quer pode ir lá ver como o filho está aprendendo a gente tem o 

direito.  

Os pais têm o direito de ir lá perguntar, saber o que e porque os filhos estudam lá. 

Cledes: A escola participa da vida da comunidade? 

“P”: É bom que as crianças de hoje em dia participam da comunidade e de tudo. É 

o futuro né! Depois, mais alguns anos é eles que vão reivindicar os nossos direitos. Então é 

bom que eles aprendam. Eles já sabem e reivindicam a terra. 

 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Liderança “R” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: A escola é importante para o povo Xokleng? 

“R”: A escola é muito importante pelo seguinte: que nós entendemos, 

compreendemos a linguagem portuguesa e também tem professores que também ensina para 

eles ler em nossa linguagem, ensina escrever, lê e escreve a nossa linguagem. Então é 

importante isto para nós. 

Cledes: Então, o senhor diz que é importante a escola ensinar para entender as duas 

linguagens? 

“R”: Ensinar a cultura Xokleng para que no futuro nós, que nós entendemos a 

linguagem ou a cultura, tudo isso aí vai caindo e enfraquecendo porque nós sabemos e 

também vamos morrendo e os novos vão ficar sem saber de nada do passado e por isso é bom 

ter professor assim para ler e escrever para entender as coisas, então é bom... E a cultura de 

fora como a civilização é que nós entendemos, compreendemos assim a compra, a venda e 

tudo isso aí pra nós entender tudo isso aí fica bom pra nós, fica bom os dois para nós. 
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Cledes: No que a educação escolar indígena é diferente da não indígena? 

“R”: A diferença aqui é que temos Português e temos a linguagem Xokleng também. 

Então a diferença é essa que temos o professor da nossa linguagem. 

Cledes: A comunidade Xokleng é a favor  e apóia a educação escolar? 

“R”: A Comunidade tem dado apoio. Por isso que temos escola aqui. Se não tivesse 

apoio não estaria aqui assim esta escola dentro da reserva. 

Cledes: A escola tem participação na vida e nas reivindicações da comunidade? 

“R”: A escola apóia a comunidade em seus movimentos e reivindicações no que 

poder dar apoio. O apoio é pelos professores que entendem a cultura indígena e ensina como 

é pra fazer para os caciques que vão sair – eles fazem documento e entregam na mão deles 

pra levar onde eles forem e as crianças têm participado nas greves, sempre estão juntas e 

com cartazes. 

Cledes: O senhor deseja dizer mais alguma coisa? 

“R”: Do atendimento do governo pra ficar legal. Até agora foi feita a escola, mas 

não está completa. Falta ainda dentro das salas, por fora, como plantar grama, falta 

luminárias, as crianças tem que vir no escuro. 

Cledes: O que o senhor pensa sobre o fato de desativar as escolas nas aldeias e criar 

a Escola Laklanõ que reúne num mesmo espaço, crianças de cinco aldeias? 

“R”: É bom ter uma escola, porque os professores ficam todos juntos aqui, aí fica 

ótimo assim! 

 

Local da entrevista: Terra Indígena Laklanõ - Aldeia Palmeirinha 

Nome do entrevistado: Liderança “L” 

Data da entrevista: 06/06/06 

 

Cledes: A escola é importante para o Povo Xokleng? 

“L”: Eu vejo que é um projeto muito bom por parte do governo que fez isso aí. Eu 

começo a olhar para traz e os homens mais velhos, os índios mais velhos começam a contar 

as dificuldades que eles tiveram e até eu, quando eu estudei, eu aprendi mais o Português e 

comecei a esquecer de minha cultura que é a nossa idioma e chegou num ponto que a gente 

estava perdendo e falava mais Português e começou a esquecer. Depois casei e meus filhos 

entram no meu ritmo e começam a aprender mais o Português porque estava esquecendo da 

minha cultura. Agora temos o privilégio de ter professores índios que dão aula em nosso 

idioma. Estamos começando a resgatar a nossa cultura de volta e isto é muito bom para nós. 
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Nós que somos índios, isto é um orgulho termos professores índios que dão aulas em 

Português, no Xokleng que é o nossa língua, nossa idioma.  

Cledes: A liderança apóia a educação escolar? 

“L”: Na minha visão, a liderança apóia a escola e vice-versa. É um projeto da 

comunidade. 

Cledes: Como a cultura e a identidade Xokleng estão presentes na escola? 

“L”: Os professores que dão aula em Xokleng contam a história do passado que os 

índios sofreram e assim por diante. As histórias antigas que eu nem sei e hoje minha filha me 

explica quem é esse homem aqui e aí ela começa a contar que o professor disse que esse 

homem era assim, era um homem bom. É uma história que eu não sabia que hoje eu e a gente 

estamos sabendo através de nossos professores. Não é só uma história. É um fato que 

aconteceu e eu não sabia e hoje estou sabendo através de nossos professores que estudam 

isto aí com as pessoas mais velhas. 

Cledes: Por que você se considera Xokleng? 

“L”: Eu me considero e para mim é um orgulho ser um índio Xokleng. Índio 

Xokleng é considerado o Xokleng inteligente. Temos o diretor que é mestre e está pensando 

em fazer doutorado. É índio Xokleng, todos os professores que dão aula em Português, em 

Iinglês, Matemática. São professores ótimos que temos. Isto é muito interessante e muito 

bom! 

Cledes: O que é ser Xokleng? 

“L”: O índio Xokleng! Olha outro índio, Kaingang ou outro e vê que o Xokleng é 

mais inteligente do que o outro índio. Ele é bem diferente. Ele negocia, se veste de uma 

maneira bem diferente. Pronuncia o Português mais diferente do que os outros índios. Eu 

conheço outros índios e vejo que eles têm mais dificuldade em falar o Português. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Mestrado em Educação 
Construção Social da Identidade 
Professor Hilário I. Bohn 
 
 
 

IDENTIDADE ÉTNICA E POVOS INDÍGENAS 
DADOS DA PESQUISA 

 
 

Cledes Markus 
cledes@ibnet.com.br 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 
Local da Pesquisa: Escola Indígena Laklanõ da Terra Indígena Xokleng do Vale do 

Itajaí.  
Sujeitos: Crianças Xokleng das turmas de 7ª e 8ª Série  
Pergunta Norteadora: O que é ser Xokleng? 
 
2. DADOS DAS CRIANÇAS: 
 
Dados da 8ª Série: 

2.1 “Ser Xokleng na minha opinião é poder viver em uma comunidade muito unida 
de várias formas, uma delas éo apoio que é dado ao cacique e também uma comunidade 
solidária. 

É poder participar dessa cultura maravilhosa preservando-a, é participar das 
mudanças na comunidade e também nas decisões. O melhor benefício para mim é o estudo 
que ganho gratuitamente junto com os materiais.  

Poder vencer na vida e quem sabe um dia defender esse povo maravilhoso. E dizer 
sempre que perguntem: sou índio com muito orgulho”.  (Grupo “G”) 

 
2.2  “Ser Xokleng é ensinar o que aprendeu para os que estão começando a 

entender a língua Xokleng.  Os Xokleng é aqueles que fazem artezanato. É ter orgulho de ser 
índio”.  (Grupo “E”) 

 
2.3 “Ser Xokleng é ser índio, é saber falar, se defender. 
É ter todos os costumes do Xokleng. 
É viver cada dia como se fosse o amanhã. 
Ser índio é ser feliz, é viver na beleza da natureza. 
É crer que a sua etnia nunca vai acabar! 
E que o futuro está em nossas mãos...” (Grupo “D”) 
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2.4 “Ser Xokleng é saber valorizar sua etnia e se dar seu próprio valor, falar o 
Xokleng e saber que ser índio é um orgulho para alguns. 

Tem alguns Xokleng que acham que ser Xokleng  é uma cultura que está cada dia 
acabando”.  (Grupo “H”) 

2.5 “Xokleng é um antigo nome que foi dado no dia do descobrimento do Brasil. 
Xokleng é um nome que foi dado para um povo antigo que agora é chamado 

Xokleng. 
Ser Xokleng não é só falar na língua, é fazer artesanato e a plantação. 
Ser Xokleng é algo muito bonito, é ver todos os índios unidos e fazendo cultura. 
Isto pra mim é ser Xokleng”.  (Grupo “T”) 
 
2.6 “Ser Xokleng é ter direito de defender a sua cultura.  
Xokleng para mim é ter sua plantação e seu artesanato, por isso se chama Xokleng. 
Ser Xokleng é um nome antigo que foi dado no dia do descobrimento do Brasil.  
Xokleng pra mim é tudo, é falar na sua língua e fazer sua cultura. 
Isto para mim é ser Xokleng.” (Grupo “U”) 
 
2.7 “Ser Xokleng é poder enfrentar seus próprios obstáculos é preservar sua cultura 

indígena e por sermos Xokleng somos criticados mas no entanto não ligamos para a crítica, o 
importante é que nós , nos orgulhamos por ser Xokleng. E iremos  lutar de cabeça erguida 
unidos pro o que der e vier”. (Grupo “O”) 

 
2.8 “Ser índio é como um animal que preserva a natureza e não fazer mal a 

ninguém que não brigam entre si. 
Ser índio é saber preservar suas culturas 
É dar valor no que tem e no que é. 
É comer totolo com peixe, é passear  de canoa pescando peixe e depois fazer fogo no 

mato e assar o peixe. 
Índio é gente 
Índio é ser 
Mais inteligente!”  (Grupo “Q”) 
 
Dados da 7ª Série 
 
2.9 “Ser Xokleng é saber entender da linguagem Xokleng. 
Ser Xokleng é ser diferente de outras raças.  
É falar uma linguagem diferente” (Grupo “Z”) 
 
2.10 “Ser Xokleng é ensinar aos outros a falar o idioma. 
Xokleng é ensinar os filhos a falar Xokleng. 
É comer as comidas típicas de hoje. 
Ser Xokleng é trabalhar no mato.  
Para sustentar suas famílias. 
Ser Xokleng é construir músicas com suas próprias palavras”.  (Grupo “X”) 
 
2.10 “Xokleng é não ter vergonha do que é, pois o que se é sempre ajuda valorizar o 

que somos  e o que somos sempre ajuda  a aproximarmos do que queremos, e o que nós 
realmente queremos  é ser o que nós somos”.  (Grupo “W”) 
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2.11 “Ser Xokleng é não ter vergonha do que é, do seu costume, do seu jeito de se 
vestir e do jeito de andar”.  (Grupo “Z”) 

  
2.12  Ser Xokleng é não ter vergonha do que é, pois o que é sempre ajuda valorizar 

o que somos, e o que somos sempre ajuda aproximar-nos do que queremos, e o que nós 
realmente queremos é ser o que nós somos”.  (Grupo “Za”) 

 
2.13 Para mim se Xokleng é uma coisa boa por que nosso idioma é muito fácil de 

aprender, e as comidas que comemos e quando os brancos vem aqui nós vendemos nosso 
artesanato para eles. 

Ser índio é uma coisa muito boa  eu me orgulho de ser índio Xokleng”. (Grupo 
“Tc”) 

 
Ibirama, Novembro de 2004. 
Cledes Markus 
 
 


