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fica[m] cantando música sertaneja: eu sou [índia] porque
eu sinto que eu sou, porque eu penso como índio; não tem
nada ver roupa, a casa de material; eu tenho dentro de mim
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RESUMO

A presente dissertação busca refletir sobre as atuais diretrizes do sistema educacional do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA) quanto a Educação Indígena. Objetiva também desenvolver atividades de
Educação Ambiental com alunos do Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI), da
aldeia Tekoa Pyau, localizada na região do Pico do Jaraguá, zona oeste de São Paulo.
Utilizando-se da metodologia de natureza qualitativa do tipo exploratória, efetuou-se
entrevistas com os professores, referentes à Educação Ambiental e indígena, cujas
respostas foram tratadas pelo método de conteúdo de acordo com Bardin (2009). Foi
realizada uma oficina de desenho de livre criação, com crianças da aldeia (faixa etária
de 5 a 10 anos), com ênfase na prática do cotidiano na disposição de resíduos sólidos do
entorno. A análise teórica da legislação escolar indígena mostra que na atualidade,
recebe atenção especial do MEC e está em consonância com a Política Nacional de
Educação Ambiental, bem como incentiva a realização de projetos nas escolas indígenas
e a inserção de atividades voltadas à melhoria das condições de vida e sustentabilidade
ambiental das comunidades indígenas. Os resultados obtidos nas entrevistas com os
professores apontam para a necessidade de ações no sentido de intensificar o processo
de sensibilização dos alunos e professores quanto às questões ambientais, bem como o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares de Educação Ambiental na escola.

Palavras-chave: Legislação Indígena. Educação Ambiental. Arte. Interdisciplinaridade.

RESUMEN

Esta tesis pretende reflexionar sobre las pautas actuales del sistema educativo del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la política de educación ambiental
nacional (PNEA) sobre la educación indígena. También pretende desarrollar actividades
de educación ambiental con los estudiantes del centro de educación y cultura indígena
(CECI), de la aldea Tekoa Pyau, ubicada en la región del Pico Jaraguá, zona oeste de
São Paulo. Utilizando la metodología de carácter cualitativo de tipo exploratorio,
realizaron entrevistas con los profesores, referente a la educación ambiental e indígena,
cuyas respuestas fueron tratados por el método de contenido según Bardin (2009). Fue
realizada una oficina de dibujo de libre creación, con los niños del pueblo (de 5 a 10
años), con énfasis en la práctica de la vida cotidiana en los alrededores de la sólida
eliminación de residuos. El Análisis teórico de la escuela indígena legislación muestra
que en la actualidad, recibe atención especial del MEC y está en consonancia con la
educación ambiental nacional política, así como fomenta la realización de proyectos en
las escuelas indígenas y la inserción de las actividades encaminadas a mejorar las
condiciones de vida y la sostenibilidad ambiental de las comunidades indígenas. Los
resultados obtenidos en las entrevistas con el punto de profesores a la necesidad de
acciones intensificar el proceso de sensibilización de alumnos y profesores con respecto
a temas ambientales, así como el desarrollo de proyectos interdisciplinares de educación
ambiental en la escuela.

Palabras clave: Legislación Indígena. Educación Ambiental. Arte. Interdisciplinaridad.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Foto da Escola CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) ...................17
Figura 2: Foto de duas alunas da escola CECI da aldeia Tekoa Pyau...........................19
Figura 3: Foto de Crianças da aldeia Tekoa Pyau fazendo desenho de livre criação...41
Figura 4: Foto da Estrada Turística do Jaraguá..............................................................43
Figura 5: Foto parcial da aldeia Tekoa Pyau..................................................................44
Figura 6: Foto do Pico do Jaraguá..................................................................................45
Figura 7: Faixa de saudação da aldeia Tekoa Pyau........................................................47
Figura 8: Foto de crianças da aldeia Tekoa Pyau se interagindo com o papel..............58
Figura 9: Desenho de um escorpião................................................................................59
Figura 10: Desenho de uma flor laranja na natureza.......................................................61
Figura 11: O Pico do Jaraguá..........................................................................................62
Figura 12: Paisagem natural e duas aves.........................................................................64
Figura 13: Aldeia com os cachorros................................................................................65
Figura 14: Aldeia dos meus sonhos.................................................................................67
Figura 15: Lobisomem.....................................................................................................68
Figura 16: Criança na aldeia............................................................................................70
Figura 17: A chuva e o sol...............................................................................................71
Figura 18: A árvore..........................................................................................................72

LISTA DE QUADROS
Quadro nº1 - Questão sobre as práticas pedagógicas e os conteúdos da escola guarani...........51
Quadro nº2 – Questão sobre a importância do meio para a escola............................................53
Quadro nº3 – Questão sobre a legislação ambiental e Indígena................................................56
Quadro n° 4 – Classificação de rabiscos....................................................................................64

LISTA DE SIGLAS

CECI – Centro de Educação e Cultura Indígena
CNE – Conselho Nacional de Educação
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
LDBEN – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC – Ministério da Educação e Cultura
MMA – Ministério do Meio Ambiente
PNE – Plano Nacional de Educação
PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental
SME – Secretaria Municipal de Educação
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Sumário
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 11
Problema da Pesquisa ............................................................................................................... 14
Objetivos .................................................................................................................................... 15
Metodologia ............................................................................................................................... 16
PARTE I - LEGISLAÇÃO INDÍGENA E AMBIENTAL NO BRASIL....................................19
1 EDUCAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL .............................................................................. 20
1.1 Educação e o Currículo Escolar Indígena..................................................................... 20
1.1.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ............................................ 26
1.1.2 Plano Nacional de Educação (PNE) ........................................................................... 28
1.1.3 O Ensino Escolar Indígena e o Plano Nacional de Educação (PNE) ......................... 31
1.1.4 O Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a relação com a Educação Indígena .. 31
1.2 Educação Ambiental no Brasil ....................................................................................... 35
1.2.1 Programa de Desenvolvimento Sustentável ............................................................... 38
1.2.2 Ministério do Meio Ambiente (MMA) ...................................................................... 40
PARTE II - ESTUDO EXPLORATÓRIO NA ALDEIA TEKOA PYAU (entrevista e
desenhos)......................................................................................................................................41
2 ESTUDO EXPLORATÓRIO NA ESCOLA GUARANI DA ALDEIA TEKOA PYAU . 42
2.1 Quem são os índios da Aldeia Tekoa Pyau?....................................................................43
2.2 A Região do Jaraguá ....................................................................................................... 45
2.3 Dados da Escola Infantil pertencente ao CECI (Centro de Educação e Cultura
Indígena) ................................................................................................................................ 46
2.4 Os Índios Guarani ........................................................................................................... 48
2.5 Análise das Respostas dos Professores Indígenas ......................................................... 50
2.6 Oficina de Desenho desenvolvida com crianças (faixa etária de 5 a 10 anos).............58
CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................................74
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 76
APÊNDICE A – Carta de Apresentação ..................................................................................... 81
APÊNDICE B - Fotos ilustrativas e produzidas pelo autor na oficina de desenho de livre criação
com as crianças indígenas. .......................................................................................................... 84
RELAÇÃO DE ANEXOS .......................................................................................................... 89

INTRODUÇÃO
Os impactos do desenvolvimento urbano e industrial e o constante aumento da
população vêm causando danos ao meio ambiente e aos seres humanos.
Ao longo da história da humanidade, a partir da década de 1960, início de 1970,
as questões ambientais vêm sendo discutidas, e intensificando-se nos dias de hoje na
busca de soluções para os problemas do meio ambiente, que acometem a sociedade
moderna, incluindo as populações indígenas. Um elemento importante para o sucesso de
qualquer ação nesse sentido é a Educação Ambiental. O tema é bastante complexo,
motivo pelo qual optou-se por pontuar alguns dos principais eventos que contribuíram
para a consolidação da Educação Ambiental a nível nacional e internacional.
Philippi Jr. e Pelicioni se referem às questões ambientais, mencionando que elas
não decorrerem apenas da ausência de educação, mas sim da ausência de uma educação
para a cidadania. E dizem:
A Educação Ambiental é um processo de educação política que
possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem
como a formação de atitudes que se transformam
necessariamente em práticas de cidadania que garantam uma
sociedade sustentável (PHILIPPI; PELICIONI, 2002, p. 3).

Sendo assim, este trabalho busca refletir sobre a importância da educação
ambiental nas escolas indígenas e também na sociedade, ainda mais quando se trata de
um país como o Brasil que tem diversas culturas que marcam a nossa história.
Ao assistir o vídeo do Mackenzie Voluntário1 na Aldeia Tekoa Pyau, realizado
pelos voluntários mackenzistas em outubro de 2012, constatei que, no local, existe a
necessidade de um incentivo para promover a saúde ambiental e um programa de
conscientização para a preservação do meio ambiente.
Com efeito, além de ser um lugar precário em serviços essenciais e que necessita
de uma atenção diferenciada e especial, os índios dessa aldeia convivem com um
ambiente que pode ser prejudicial à sua saúde.

1

Voluntariado é uma relação humana, rica e solidária. Não é uma atividade fria, racional e impessoal. É
relação de pessoa a pessoa, oportunidade de se fazer amigos, viver novas experiências, conhecer outras
realidades. Fonte: <http://www.mackenzie.br/mackvoluntario_sobre.html>.
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Priscila Cardoso dos Santos, em seu artigo “Aldeia Tekoa Pyau: o desafio de ser
vizinha da cidade”, localizado no site do Portal Aprendiz, relata que a aldeia Tekoa
Pyau tem as seguintes características:

Casas simples, construídas de forma intuitiva e espalhadas
aleatoriamente. Recursos básicos como energia elétrica, água
potável e saneamento estão lá quase acidentalmente. O antigo
riacho, onde as crianças brincavam, agora recebe parte dos
esgotos de bairros vizinhos. Dividem espaço com as espécies de
plantas nativas alguns pés de café, plantados há muitos anos na
região (SANTOS, 2012, s/p).

Por esta descrição, pode-se perceber que o saneamento básico, por exemplo: a
existência de esgoto e a água potável são bem deficientes. Sem dúvida, mais um motivo
para trabalhar com a questão da educação ambiental nessa aldeia indígena, além de
conscientizá-los sobre a necessidade de desenvolver ações para melhoria das condições
de saneamento ambiental na região.
O problema com a coleta do lixo (resíduos sólidos e dejetos) é também outra
deficiência marcante nesse ambiente. Então, diante desse cenário de carências, qualquer
atividade lúdica ou de desenho deve ser precedida de palestras explicativas sobre os
cuidados com a higiene e sobre a qualidade ambiental destacando-se, principalmente, a
importância da reciclagem.
Tendo a escola como referência física e educativa para o desenvolvimento de
programas de educação ambiental, é necessário que tais programas incluam assuntos
sobre os hábitos de vida e circunstâncias que envolvam a comunidade indígena.
A esse respeito, as palavras do professor Michael F. D. Young, em seu artigo
“Para que servem as Escolas”, reforçam que:

O currículo tem que levar em consideração o conhecimento
local e cotidiano que os alunos trazem para a escola, mas esse
conhecimento nunca poderá ser uma base para o currículo. A
estrutura do conhecimento local é planejada para relacionar-se
com o particular e não pode fornecer a base para quaisquer
princípios generalizáveis. Fornecer acesso a tais princípios é
uma das principais razões pelas quais todos os países têm
escolas (YOUNG, 2007, p. 1.299).

Além disso, acrescenta-se que o currículo tem que acompanhar o contexto da
escola e dos alunos onde estão inseridos, neste caso, na aldeia indígena Tekoa Pyau.
12

Contudo, a dissertação foi dividida em duas partes, estruturada da seguinte
forma: na primeira parte são apresentadas e discutidas as legislações ambiental e
indígena, bem como as propostas pedagógicas que prescrevem a inclusão da educação
indígena no currículo das escolas; a segunda parte apresenta o desenvolvimento de
atividades de educação ambiental e uma oficina de desenho de livre criação com as
crianças na faixa etária de 5 a 10 anos de idade, e os resultados das entrevistas com os
professores da aldeia Tekoa Pyau.
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Problema da Pesquisa

As políticas públicas relativas à educação escolar indígena pós-Constituição de
1988 passam a se pautar pelo respeito aos conhecimentos, às tradições e aos costumes
de cada comunidade, tendo em vista valorizar e fortalecer identidades étnicas.
Na atualidade, a educação escolar indígena recebe atenção especial do MEC –
Ministério da Educação e Cultura – que apoia e incentiva projetos nas escolas indígenas
do Brasil; é uma atenção para a inserção de crianças, jovens e adultos em atividades
voltadas à melhoria das condições de vida e sustentabilidade ambiental das
comunidades indígenas.
Assim, questiona-se sobre a importância de introduzir projetos de educação
ambiental na escola indígena guarani CECI – Centro de Educação e Cultura Indígena,
localizada na aldeia Tekoa Pyau do bairro do Jaraguá na cidade de São Paulo, de modo
a levar a comunidade a criar hábitos de práticas ambientalmente corretas.
Nesse sentido, a proposta é que, a partir de experiências e oficinas de desenhos
realizadas com alunos indígenas (de 5 a 10 anos de idade), além de entrevistas com seus
professores, contribua-se para uma melhor conscientização ambiental da comunidade.
Ou seja, foi trabalhadas questões como: qual a compreensão que os alunos e
professores indígenas possuem sobre o meio ambiente em geral e sobre o ambiente em
que vivem?

14

Objetivos



Refletir sobre as atuais diretrizes do sistema educacional nacional do Ministério
da Educação e Cultura (MEC) quanto à Educação Escolar Indígena e também
sobre a Política Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA).



Desenvolver atividades da educação ambiental não formal na escola, por meio
de oficina de desenho de livre criação, com ênfase na prática do cotidiano da
disposição de resíduos sólidos do entorno, de modo a incentivar hábitos de
práticas ambientalmente corretas.



Conhecer a opinião e as atividades práticas desenvolvidas pelos professores da
escola guarani CECI da aldeia Tekoa Pyau, com relação à temática ambiental.

15

Metodologia

A dissertação teve como base teórica as propostas do currículo oficial da
Educação Básica relativas à educação indígena; em seguida, a proposta de uma escola
específica que trabalha com educação indígena, incluindo as leis que regem as questões
indígenas no Brasil.
Nesse

estudo

descritivo-analítico,

também

foram

comentados

alguns

documentos oficiais que permearam a Política Nacional do Meio Ambiente que trata da
educação ambiental.
As análises da legislação ambiental e das propostas do Ministério da Educação e
da Cultura sobre a educação indígena têm como função fomentar o significado e a
importância das questões ambientais e do respeito aos povos indígenas, com a
finalidade de sensibilizar os envolvidos no trabalho para que preservem o seu próprio
hábitat, ou seja, que não se limite apenas ao desmatamento e a poluição de rios, mas
também como trabalhar os resíduos sólidos no meio social, uma vez que a escola e a
aldeia estão inseridas em uma área que inclui parte do perímetro urbano, mesclando
com o ambiente natural.
Para o estudo de campo, optou-se por realizar atividades de Educação Ambiental
e uma oficina de desenho de livre criação com alunos indígenas na faixa etária de 5 a 10
anos de idade, e na sequência foram feitas entrevistas com 3 (três) professores atuantes
na escola (CECI) sobre o que significava para eles o meio ambiente e como o tema era
abordado em sala de aula.
Esse estudo se enquadrou no âmbito de uma pesquisa qualitativa exploratória do
tipo estudo de caso, com observação participante. Sobre a pesquisa qualitativa,
Chizzotti afirma: [...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (Chizzotti, 2003,
p.79).
Com relação à observação participante, o referido autor acrescenta: “[...] propõe
que o pesquisador participe como membro ativo dos fatos, aprendendo o significado que
as pessoas atribuem aos seus atos” (Chizzotti, 2003, p.44).
O estudo de caso, conforme Chizzotti é assim avaliado:
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O estudo de caso é uma característica abrangente para designar
uma diversidade de pesquisa que coletam e registram dados de
um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um
relatório ordenado e crítico de uma experiência ou avaliá-la
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou
propor uma ação transformadora (Chizzotti, 2003, p. 102).

O estudo de caso permite ao pesquisador reunir dados relevantes sobre o objeto
de estudo, permitindo esclarecer questões relativas ao tema tratado.

Figura 1: Foto da Escola CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena)
Fonte: http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/631805/gd/1276953035/A-escola-Ceci-centro-de-educacaoe-cultura-indigena.jpg

Os dados sobre a percepção dos professores acerca da Educação Ambiental e
educação indígena e suas práticas pedagógicas, foram coletados mediante entrevistas a
partir de um roteiro pré-estabelecido, composto de perguntas abertas e fechadas
(Apêndice A). Como fonte de dados, foram considerados documentos oficiais de
políticas públicas e documentos da proposta pedagógica da escola.
A partir dos documentos consultados e das respostas dos entrevistados, e
observações feitas durante o desenvolvimento da oficina de desenho, foram analisados e
agrupados em categorias e subcategorias segundo o método de análise do conteúdo de
Bardin.
17

De acordo com Bardin (2009), o processo de categorização [...] é geralmente
utilizado como unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de
valores, de crenças, de tendências.
Os alunos participantes da oficina de desenho de livre criação foram
selecionados entre crianças de 5 a 10 anos de idade, ou seja, alunos que a aldeia
proporcionou, a oficina foi feita em novembro de 2013 nos arredores da escola infantil
do CECI.
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PARTE I
LEGISLAÇÃO INDÍGENA E AMBIENTAL NO
BRASIL

Figura 2: Foto de duas alunas da escola CECI da Aldeia Tekoa Pyau
Fonte: Foto produzida pelo autor - 2013
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1 EDUCAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL
1.1 Educação e o Currículo Escolar Indígena

A Educação Escolar Indígena vem ocupando cada vez mais espaço em boa parte
do território brasileiro, habitado por inúmeras etnias. Porém, antes de isso acontecer,
existiram muitas lutas a favor de uma regulamentação oficial para que todos os índios
pudessem ter acesso ao saber e exercer seu direito de criar seus próprios métodos de
ensino, tendo, por conseguinte, suas próprias escolas que se adaptassem à cultura nativa.
Nesta parte do trabalho, se faz importante mencionar a contribuição de Luiz
Donisete Benzi Grupioni, que relata em seu artigo Um território ainda a Conquistar
referindo-se à Constituição de 1988, uma das bases legislativas, por sinal, mais
importante para este trabalho. Esse autor diz que: “Com a Constituição de 1988,
assegurou-se às populações indígenas no Brasil o direito de permanecerem indivíduos
indígenas, de permanecerem eles mesmos, com suas línguas, culturas e tradições”
(GRUPIONI, 2004, p. 46).
Portanto, pode-se entender que nossa Carta Magna foi um marco na História dos
indígenas, ou seja, foi por meio dela que os índios se sentiram apoiados
constitucionalmente para pensar em uma escola genuinamente indígena. Foi, pois a
partir da nossa constituição federal, que eles tiveram, inclusive, a oportunidade de ser
atuantes em suas próprias escolas, e ainda com o direito de ter as suas próprias leis e
regras, utilizando a língua materna, uma delas, por exemplo, o guarani2.
Nesse mesmo artigo, Grupioni afirma: “Olhando retrospectivamente, temos uma
história de longa duração na qual os povos indígenas sempre foram vistos como um
problema, e a única resposta que se conseguiu foi a formulação de políticas para que
deixassem de ser o que eram” (GRUPIONI, 2004, p. 34). Desse modo, tem-se a clareza
de que as leis a favor dos indígenas influenciaram muito em relação ao progresso da
Educação Escolar Indígena no Brasil. Ainda elas dão forças para que os índios possam
lutar pelos seus direitos como cidadãos, além de viverem em comunhão com os outros
povos, que não são indígenas.
Sob a ótica de Tassinari e Gobbi, também é possível verificar que elas enfatizam
a Educação Escolar Indígena mostrando que foi através da participação das lideranças
2

O guarani é uma língua indígena do sul da América do Sul, falada pelos povos da etnia guarani, estes
pertencentes ao grupo maior dos tupis-guaranis. Exemplo: Rohótambo'ehaópe = Vamos à escola. Fonte:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_guarani>.
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indígenas por todo o Brasil que os seus direitos se transformaram em leis e começaram
a ser respeitados; dentre eles, o direito de ter sua própria escola:

No caso da educação escolar indígena, não se pode dizer que as
transformações se deram em virtude da legislação, mas bem o
contrário, as mudanças na legislação brasileira a respeito dos
direitos indígenas é que são frutos de um grande movimento
social que aglutinou lideranças indígenas de todo o país, com o
apoio de intelectuais e religiosos, ao longo dos anos 1980
(TASSINARI; GOBBI, 2009, p. 96).

Além disso, os movimentos sociais, como referem essas autoras, trouxeram mais
força para que os índios de diversas comunidades pudessem ter uma escola em sua
aldeia. Nessa direção, por conseguinte, a questão indígena na educação também vai
melhorando, onde se pode atender às demandas indígenas e aprender a respeitar a
diversidade cultural.
Segundo Perrelli no artigo Conhecimento tradicional e currículo multicultural:
notas com base em uma experiência com estudantes indígenas Kaiowá/Guarani, temos
um exemplo destacando o povo guarani, onde mostra que eles tiveram como importante
ganho: o direito à diferença. Tal direito significa uma educação singular, que, além de
ser intercultural e bilíngue, é uma educação que tem como base a tradição cultural e
seus valores, não abandonando suas raízes e suas respectivas histórias, conforme se
pode constatar:

Um dos resultados desse engajamento, alinhado com
movimentos internacionais e nacionais de luta pelo direito à
diferença, é a conquista da escola indígena específica, bilíngue e
intercultural, já reconhecida pela Constituição Federal. A escola
indígena, concebida como espaço de pesquisar, ensinar e
aprender as suas próprias tradições é também lugar de acesso
aos conhecimentos produzidos por outras sociedades
tradicionais e pela ciência ocidental (PERRELLI, 2008, p. 3).

Diante dessa realidade, pode-se observar como está o Panorama da Educação
Indígena no Brasil com seus impasses e perspectivas. Daí, então, nasce o desejo de
pensar e escrever como a Educação Escolar Indígena vem sendo entendida e como está
sendo reconhecida pela sociedade.
Cortella, no livro A Escola e o Conhecimento (fundamentos epistemológicos e
políticos), menciona que:
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Milhões de pessoas neste século formaram seu conhecimento
sobre os “selvagens” por intermédio dos filmes (outro potente
veículo pedagógico); (sic) em mais de cem anos de cinema, só
nos últimos vinte os indígenas e nativos começaram a ser
tratados, menos preconceituosamente (CORTELLA, 2006, p.
110).

Em outros termos, de acordo com o destacado testemunho desse autor, pode-se
compreender que somente nos últimos anos, a sociedade está começando a ver o índio
de outra forma. Todavia, ainda se nota que muitas pessoas buscam analisar aquilo que
veem o índio “selvagem” – pela ótica do conhecimento prévio que dispõem.
E, em tese, uma prova de que muitos preferem acreditar mais naquilo que é
visto, é dito ou é mostrado de forma imediata, do que querer pesquisar assuntos que são
de suma importância.
Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e ex-ministro da Educação, traz as
questões indígenas expostas no Código Civil Brasileiro em sua obra Os Índios e a
civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno. Enfatiza que os
índios têm que ter a liberdade de gozar dos direitos e ter as mesmas atribuições dos
deveres como qualquer cidadão do Brasil. Por isso, o índio deverá também ser
reconhecido em tutela legal, e possuir seus direitos em relação ao respeito ao exercício
de cidadania. Sendo assim, o autor menciona que:

Nestas circunstâncias, impõe-se a regulamentação do Código
Civil, tendo em vista condicionar o gozo dos direitos e
atribuição dos deveres correlativos tão-somente à capacidade
individual do indígena para exercê-los. Emancipando o índio,
como pessoas, da tutela legal, no que possa ter de limitativa,
mas preservando, para a comunidade e para os índios a ela
vinculados [...] (RIBEIRO, 1996, p. 227).

Seguindo a linha de raciocínio de Ribeiro (1996), Tassinari e Gobbi, no artigo da
Revista do Centro de Educação da Universidade de Santa Maria, do Estado do Rio
Grande do Sul “Políticas públicas e educação para indígenas e sobre indígenas”,
assinalam que os indígenas, como quaisquer outros cidadãos, possuem processos de
aprendizagem legítimos e, por conseguinte, eles terão sua própria pedagogia de ordem
nativa e a metodologia necessária para obterem uma escola que atenda às suas
demandas, e que não seja simplesmente denominada escola indígena, como se fosse um
sinônimo de uma instituição de ensino elaborada, como se pode observar na citação a
seguir:
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No que tange às escolas indígenas, consideramos que o aspecto
mais inovador da legislação é o reconhecimento de que os
indígenas possuem “processos próprios de aprendizagem” que
precisam ser levados em conta pela escola e procuraremos
mostrar que o principal desafio das políticas públicas voltadas
para a educação escolar indígena se refere à dificuldade de
reconhecer a legitimidade dessas pedagogias nativas
(TASSINARI; GOBBI, 2009, p. 104).

Marina Kahn em seu artigo "Educação Indígena" versus “Educação para
Índios": sim, a discussão deve continuar, traz elementos para a “discussão” a que ela se
propõe:

[...] Educação Indígena é algo a ser conquistado e Educação
para o índio é algo a ser evitado. Eu sugeriria não arriscarmos
nenhuma dessas saídas. Se formos fazer um balanço dos
trabalhos levados a cabo até hoje com a Educação Indígena,
caímos da constatação que todos eles, alternativos, oficiais e
religiosos, não conseguiram escapar de um modelo formal,
escolar. Tanto é que hoje se tornou mais adequado referir-se ao
assunto utilizando a expressão Educação Escolar Indígena
(KAHN, 1994, p. 137).

Pela citação acima, pode-se deduzir que a autora prefere usar o termo Educação
Escolar Indígena, deixando claro que esta pertence a uma educação básica escolar, e
também no contexto de uma escola formal.
Ao refletir sobre um Plano Educacional que tem como objetivo atender às
demandas dos índios brasileiros, Veronezi em: Educação Brasileira: Acertos e
Desacertos retrata a educação nacional (recursos e projetos), mencionando que, para
termos um projeto que seja de caráter satisfatório na educação e que se preocupe com o
lado sociocultural, devemos ver primeiramente:
“[...] a elaboração de um plano nacional de educação [...]
através do qual se possa construir uma sociedade democrática,
que elimine progressivamente os tremendos desníveis sóciopolítico-econômicos hoje existentes”. (VERONEZI, 1987, p.
58),

Em suma, deve-se eliminar a diferença e o contraste entre os povos, sejam elas
de etnia, sejam de ordem sociopolítica.
Ainda, nessa mesma obra, Veronezi refere-se a outro assunto, também relevante
para este estudo, ao observar que: “[...] a preservação de nossas raízes históricas e
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culturais, com pesquisas e debates sobre os grandes temas da nacionalidade, hoje tão
descurados e tão distantes de cada um de nós” (VERONEZI, 1987, p. 58).
Ressaltando que devemos observar quão diversa e vasta é a cultura brasileira, e
quantas contribuições ela recebe de todas as regiões, incluindo as dos nossos indígenas
que fazem parte da nossa História, as quais, portanto, devem ser valorizadas.
É oportuno citar aqui a Convenção sobre a “Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais BR/ 2007/ PI/H/1”, da Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (ANEXO A)
por ocasião da 33ª reunião realizada em Paris de 3 a 21 de outubro do ano de 2005.
Alguns dos seus objetivos merecem destaques:


Proteger e promover a diversidade das expressões culturais.



Encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais
mais amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito intercultural e de
uma cultura da paz.



Fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação cultural, no
espírito de construir pontes entre os povos.



Promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a
conscientização de seu valor nos planos local, nacional e internacional.



Reconhecer a natureza específica das atividades, bens e serviços culturais
enquanto portadores de identidades, valores e significados.



Fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais em um espírito de
parceria visando, especialmente, o aprimoramento das capacidades dos
países em desenvolvimento de protegerem e de promoverem a diversidade
das expressões culturais.

Nos “Princípios Diretores” referenciado no parágrafo 3 “Princípio da igual
dignidade e do respeito por todas as culturas” dessa Convenção, está registrado no art.
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2: “A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o
reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das
pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas”.
Sendo assim, a citação acima permite constatar que existe, atualmente, uma
preocupação dos países em analisar a educação sob o viés que promove as diversidades
culturais, inclusive as de populações em minoria como a indígena. Por conseguinte,
pode-se compreender que a educação escolar indígena terá mais espaço para colocar em
prática seus estudos específicos, e somar com os diversos ensinos ministrados pelas
escolas de todo o Brasil.
Outro documento importante é também do Sistema Educativo Nacional do
Brasil (ANEXO B), trata-se de um documento reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura, uma vez que se preocupa com a educação regular e com o ensino
no Brasil. Seu Capítulo 9 demonstra a importância da educação escolar de caráter
indígena, como se pode verificar abaixo entre seus objetivos gerais:

A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas o
direito de uma educação escolar diferenciada e a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Cabe ressaltar que, a partir da Constituição de 1988, os índios
deixaram de ser considerada uma categoria social (sic) em vias
de extinção e passaram a ser respeitados como grupos étnicos
diferenciados, com direito a manter sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições. (BRASIL, s/d,
p.116).

Neste ponto, há ainda a necessidade de enfatizar que a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional também garantiu aos povos indígenas a promoção de uma
educação escolar de caráter intercultural e bilíngue. Nela, inclusive, pode ser destacada
a preocupação com a demanda das comunidades indígenas, da mesma maneira como
vem registrado na p. 116 no documento Sistema Educativo Nacional do Brasil,
conforme segue:

I.

Sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se

estendam por territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos;
II. Exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;
III. O ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas, como uma
das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo;
IV. A organização escolar própria.
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Já no subcapítulo desse mesmo documento, intitulado “Currículo: orientações
metodológicas” são trazidos os parâmetros curriculares da escola indígena, conforme já
mencionado anteriormente. Nele são apontadas as orientações metodológicas e, por
conseguinte, um modelo de currículo para a educação indígena nas instituições de
ensino:

De acordo com a LDBEN, os currículos do ensino fundamental
e médio devem ter uma base nacional comum a ser
complementada por uma parte diversificada que atenda às
características locais e regionais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. No que se refere às comunidades
indígenas, está assegurada a utilização de suas línguas maternas,
processos próprios de aprendizagem e, consequentemente, o
desenvolvimento de currículos e programas específicos.
Procurando atender essa necessidade de atender aos preceitos da
diferença e especificidade, o MEC publicou o Referencial
Curricular Nacional para a Escola Indígena (RCNEI) em 1998
(BRASIL, p. 118).

Enfim, o Sistema Educativo no Brasil revela uma preocupação em cumprir as
exigências do Ministério da Educação e Cultura, uma vez que busca atender às diversas
questões das comunidades indígenas; com efeito, acima de qualquer coisa, visa a
valorização das diferenças locais e regionais, bem como a especificidade de cada povo,
inclusive os indígenas.

1.1.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

Esse é o documento da política do governo no campo do ensino formal e a
inclusão da educação escolar indígena nos currículos da educação nacional (ANEXO
C). No Capítulo II - Da Educação Básica no art. 26 é incluída também uma
determinação quanto ao preparo dos currículos de cunho nacional, tanto para ensino
regular fundamental quanto para o ensino médio, levando em conta as características
regionais e locais:

Art. 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
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diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL,
LDB, 1996).

Portanto, pode-se entender que nas escolas deverá ser implantado e ministrado
um ensino com qualidade e diversidade pelos professores; um ensino que abranja todo
tipo de currículo, onde deverá existir, primeiramente, a preocupação com a valorização
da cultura sobre o plano de ensino nacional.
É de conhecimento geral que o Brasil conte com importantes contribuições de
várias nações mediante seus costumes e tradições. Por esse motivo, a Lei de Diretrizes e
Bases, em seu art. 26, no inciso IV, considera essa contribuição quando se trata do
ensino de história brasileira: § 4º - O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. (Brasil, LDB, 1996).
Assim como a Constituição de 1988, a LDB também valoriza a utilização da
língua materna (variações linguísticas indígenas) no ensino regular, pois cada povo,
independentemente de sua etnia, religião, crença ou tradição, tem o direito de usar sua
própria língua para se comunicar, incluindo o seu uso no processo ensino-aprendizagem
de cada estudante.
Mesmo com a valorização da língua no âmbito de sua etnia, o indivíduo deve
estar atento para utilizar a língua oficial de seu país. Nesse caso, é a língua portuguesa,
conforme está previsto no parágrafo 3º do art. 32, na Seção III – Do ensino
Fundamental da LDB: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem” (Brasil, LDB, 1996).
No Título VIII “Das Disposições Gerais”, o art. 78 fala da colaboração das
agências federais de fomento e de assistência à cultura indígena; os incisos I e II
destacam a identidade e a valorização do índio brasileiro, bem como a garantia ao
acesso aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade indígena e não indígena:

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências;
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II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades
indígenas e não índias.

1.1.2 Plano Nacional de Educação (PNE)
O Plano Nacional de Educação (ANEXO D) também discorre sobre a educação
indígena. É o que mostra o diagnóstico registrado no Capítulo 9 sob o tema Educação
Indígena. Apresenta uma introdução a respeito do assunto, sendo feito um resgate
histórico, desde a catequização dos índios pelos missionários jesuítas até os dias atuais,
mostrando a importância da cultura dos índios no Brasil:

No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de
educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela
catequização, civilização e integração forçada dos índios à
sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas
do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao
ensino bilíngue, a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar
os índios, fazer com que eles se transformassem em algo
diferente do que eram. Nesse processo, a instituição da escola
entre grupos indígenas serviu de instrumento de imposição de
valores alheios e negação de identidades e culturas
diferenciadas (BRASIL, MEC, 2010).

É necessário ressaltar, tendo em vista o parágrafo acima, que os jesuítas tiveram
um papel fundamental e importante na história dos índios. Foram eles que introduziram
o ensino para os índios do século XVI, embora fosse feito com objetivo de uma
catequização de caráter religioso.
Sendo assim, foi por meio do ensino religioso aos indígenas que se elaborou a
primeira gramática com o vocabulário do tupi, intitulada A Arte de Gramática da
Lingoa mais usada na costa do Brasil. Foi escrita pelo padre José de Anchieta, da
Companhia de Jesus, na segunda metade do século XVI. Pode-se dizer que o Padre
Anchieta é o precursor dos estudos da língua indígena, em específico a Língua Tupi.
Ainda no diagnóstico do Plano Nacional de Educação, encontramos mais dois
parágrafos a respeito da educação indígena na atualidade:

Só em anos recentes esse quadro começou a mudar. Grupos
organizados da sociedade civil passaram a trabalhar junto com
comunidades indígenas, buscando alternativas à submissão
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desses grupos, como a garantia de seus territórios e formas
menos violentas de relacionamento e convivência entre essas
populações e outros segmentos da sociedade nacional
(BRASIL, MEC, 2010).

A escola entre grupos indígenas ganhou, então, um novo
significado e um novo sentido, como meio para assegurar o
acesso a conhecimentos gerais sem precisar negar as
especificidades culturais e a identidade daqueles grupos
(BRASIL, MEC, 2010).

De acordo com os textos supracitados, constata-se, que houve, portanto, uma
evolução significativa quanto à valorização do ensino da educação indígena. Em
consequência, nos dias atuais, verifica-se a atuação dos professores, coordenadores de
ensino e Secretarias da Educação, procurando valorizar a cultura e a tradição dos índios
e inseri-las no ensino fundamental para que os estudantes e as pessoas possam conhecer
o verdadeiro significado do índio e o seu importante papel na história da construção do
Brasil.
No subcapítulo desse mesmo documento, com o título: “Objetivos e Metas”
podem ser referenciados alguns itens de suma importância para este trabalho, uma vez
que mostra os consideráveis benefícios a serem obtidos na implantação da Educação
Indígena nas Instituições de ensino, conforme segue:

a) Universalizar, em dez anos, a oferta às comunidades indígenas de programas
educacionais equivalentes às quatro primeiras séries do ensino fundamental,
respeitando seus modos de vida, suas visões de mundo e as situações
sociolinguísticas específicas por elas vivenciadas.
b) Ampliar, gradativamente, a oferta de ensino de 5ª a 8ª séries à população
indígena, quer na própria escola indígena, quer integrando os alunos em
classes comuns nas escolas próximas, ao mesmo tempo em que se lhes
ofereça o atendimento adicional necessário para sua adaptação, a fim de
garantir o acesso ao ensino fundamental pleno.
c) Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o reconhecimento
de experiências de construção de uma educação diferenciada e de qualidade
atualmente em curso em áreas indígenas.
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d) Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao
projeto pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a
manutenção do cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada
comunidade indígena nas decisões relativas ao funcionamento da escola.
e) Estabelecer um programa nacional de colaboração entre a União e os Estados
para, dentro de cinco anos, equipar as escolas indígenas com equipamento
didático-pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros
materiais de apoio.
f) Adaptar

programas

do

Ministério

da

Educação

de

auxílio

ao

desenvolvimento da educação, já existentes, como transporte escolar, livro
didático, biblioteca escolar, merenda escolar, TV Escola, de forma a
contemplar a especificidade da educação indígena, quer em termos do
contingente escolar, quer quanto aos seus objetivos e necessidades,
assegurando o fornecimento desses benefícios às escolas.
g) Instituir

e

regulamentar,

nos

sistemas

estaduais

de

ensino,

a

profissionalização e reconhecimento público do magistério indígena, com a
criação da categoria de professores indígenas como carreira específica do
magistério, com concurso de provas e títulos adequados às particularidades
linguísticas e culturais das sociedades indígenas, garantindo a esses
professores os mesmos direitos atribuídos aos demais do mesmo sistema de
ensino, com níveis de remuneração correspondentes ao seu nível de
qualificação profissional.
h) Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de formação
sistemática do professorado indígena, especialmente no que diz respeito aos
conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à
alfabetização, à construção coletiva de conhecimentos na escola e à
valorização do patrimônio cultural da população atendida.

Pelo que consta, pois, nessas diretrizes do Plano Nacional de Educação, pode-se
avaliar que há preocupação em todos os âmbitos escolares, mostrando, que as escolas
que possuem a educação indígena são colocadas no mesmo nível das escolas que não
atendem às comunidades indígenas e que, portanto, precisam ser atendidas da mesma
maneira.
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Por isso, será relevante reforçar que, de acordo com os textos do subcapítulo do
Plano Nacional de Educação, existe a necessidade de se estabelecer um programa
nacional que abranja as diversas culturas e saberes (currículo nacional), contemplar a
especificidade da educação indígena, adaptar os materiais didáticos e pedagógicos,
oferecer uma boa alimentação escolar, aperfeiçoar o profissionalismo dos educadores
que vão trabalhar com a comunidade indígena, dentre outras exigências.

1.1.3 O Ensino Escolar Indígena e o Plano Nacional de Educação (PNE)
Grupioni, em seu artigo “Referencial Curricular Nacional para Escolas
Indígenas”, relata o que é necessário um plano educacional para viabilizar o ensino
indígena:
Entre os objetivos e metas previstos no Plano Nacional de
Educação destaca-se a universalização da oferta de programas
educacionais aos povos indígenas para todas as séries do ensino
fundamental, assegurando autonomia para as escolas indígenas,
tanto no que se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso dos
recursos financeiros, e garantindo a participação das
comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento
dessas escolas. Para que isso se realize, o Plano estabelece a
necessidade de criação da categoria escola indígena para
assegurar a especificidade do modelo de educação intercultural
e bilíngue e sua regularização junto aos sistemas de ensino
(GRUPIONI, 1998).

Conforme o exposto acima fica claro também que, antes de implantar leis,
programas e planos que referenciam a educação indígena, é preciso ter escolas que
atendam às comunidades indígenas, visando as diretrizes registradas no Plano Nacional
de Educação.
Sendo assim, segundo esse autor, “O Plano Nacional de Educação prevê, ainda,
a criação de programas específicos para atender às escolas indígenas, bem como a
criação de linhas de financiamento para a implementação dos programas de educação
em áreas indígenas” (GRUPIONI, 1998).

1.1.4 O Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a relação com a Educação Indígena
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No decorrer do estudo já são citadas algumas referências de caráter oficial do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do Plano Nacional de Educação (PNE) no
que se referiu à educação ambiental e indígena. É oportuno, no entanto, ampliar
referências do MEC que vão ao encontro da proposta deste trabalho.
Pela sua própria denominação, o Ministério da Educação e Cultura é o órgão ao
qual compete sistematizar e organizar o currículo de ensino no Brasil. Sendo assim, sua
incumbência é planejar e dar as diretrizes para garantir uma educação com qualidade.
Por ser um órgão de suma importância, uma de suas responsabilidades é oferecer a
todos os estudantes, sejam eles indígenas ou não, um programa educativo que trabalhe
com temas essenciais e transversais em todo território brasileiro, incluindo, por
exemplo, a educação ambiental.
No ano de 2012, o Conselho Nacional de Educação (CNE), após diálogo entre
governo, sociedade civil e sistemas de ensino, decidiu que tanto a Educação Ambiental
como a Indígena deveriam ter diretrizes curriculares para poder atender às demandas:
O Ministério da Educação (MEC) homologou, na última quartafeira (13), diretrizes curriculares nacionais para a educação
ambiental e para a educação indígena. A assinatura dos
documentos foi realizada pelo ministro Aloizio Mercadante na
abertura oficial do Encontro de Juventude e Educação para a
Sustentabilidade Socioambiental, uma das participações do
MEC na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. (BRASIL, CNE,
2012).

O documento “MEC - Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental e
Indígena” também mostra que as áreas indígenas por todo território brasileiro devem ser
envolvidas nas questões ambientais, conforme segue:

O MEC pretende, em pouco mais de um ano, envolver 13 mil
escolas da educação básica - inclusive as de áreas indígenas,
quilombolas e de assentamentos rurais - e quatro milhões de
estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental para discutir e
aprender sobre questões ambientais (BRASIL, CNE, 2012).
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Tassinari e Gobbi (2009) mostram o destaque que o documento Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil apresenta em relação às práticas
educativas das crianças no Brasil. Nele é assegurado que todas as crianças brasileiras
sejam educadas para serem cidadãs e para respeitarem o seu território; eis a importância
do cuidar do meio ambiente. Como apontam as autoras, é preciso desenvolver “o
respeito à dignidade e aos direitos das crianças consideradas nas suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.”:

Tal preocupação também está presente na legislação referente à
educação infantil. O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (MEC, 1998) assegura que as práticas
educativas devem “promover e ampliar as condições necessárias
para o exercício da cidadania das crianças brasileiras” (MEC,
1998, p. 13) e, para que isso seja possível, um dos princípios
regentes deve ser “o respeito à dignidade e aos direitos das
crianças consideradas nas suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.” (TASSINARI;
GOBBI, 2009, p. 98).

Como complemento das referências acima, temos as contribuições de Rodrigo
Bastos Cunha, em seu artigo “Políticas de línguas e educação escolar indígena no
Brasil”, no qual salienta:

Para conquistas como essas, Maria Helena Fialho, responsável
pela Coordenação Geral de Educação da FUNAI, reforça que os
indígenas têm participado ativamente nos fóruns organizados
pelo MEC em parceria com o órgão indigenista federal, nas
audiências públicas e em outras reuniões. A FUNAI, que
outrora geria a educação indígena em todo o país, atua
atualmente no incentivo à participação dos índios nas
discussões nessa área, já que a coordenação das ações escolares
de educação indígena está, atualmente, a cargo do MEC, e a sua
execução, a cargo dos Estados e Municípios (CUNHA, 2008, p.
155).

De acordo com a citação acima, o órgão mais importante para os índios do
Brasil, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), sempre está presente em reuniões
públicas, aproximando-se cada vez mais do Ministério da Educação e Cultura, ou
melhor, acatando orientações para o plano educacional em escolas indígenas.
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E ainda, temos abaixo a discussão que Fialho traz sobre as questões das Políticas
Públicas, no texto: “Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil”, onde
ela menciona que:
[...] a FUNAI, através de Oficinas de Políticas Públicas, tem
buscado levar elementos para que os povos indígenas possam
exercer o controle social sobre os diversos programas do MEC,
como o FNDE e o Fundef, entre outros, objetivando atingir o
maior número de comunidades para esse controle (FIALHO
apud CUNHA, 2008, p. 155).

Pode-se constatar a preocupação de Fialho em relação às comunidades e povos
indígenas, visando cada vez mais: a participação delas em programas e projetos
elaborados no MEC e ainda a ajuda fornecida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), responsável por recursos financeiros do ensino fundamental. Ou
seja, é visto, portanto, a preocupação no planejamento educacional com a intervenção
do MEC, e também os recursos financeiros com o FNDE.
Cunha (2008) traz à tona a participação de povos indígenas como, por exemplo,
os povos Cinta-Larga, onde, atualmente, são preparados diversos professores
especializados na formação indígena, bem como a contribuição do MEC na preparação
dos materiais didáticos e metodológicos para a educação indígena:
Além de promover oficinas, a Funai também publicou e
distribuiu, entre 2003 e 2004, cartilhas para os Tupari, os
Kalapalo, os Potiguara, os Cinta-Larga, os Karajá e os Bakairi.
Essa atividade da Funai de edição e distribuição de material
didático específico para os indígenas, no entanto, foi extinta e já
não faz parte do Plano Plurianual do governo federal. Já o MEC
investiu, no decorrer de 2005, um total de R$ 1 milhão em
material didático para os índios e R$ 2 milhões na formação de
3 mil professores indígenas que ainda não haviam concluído o
ensino médio. Essa formação é feita em regime de alternância,
com um período de ensino intensivo de quatro semanas em um
centro de formação e outro período de estudos realizados na
própria aldeia, que podem eventualmente contar com a visita de
tutores (CUNHA, 2008, p. 155).

Segundo o testemunho de Cunha (2008), o texto abaixo mostra que aumenta o
número de professores que buscam na licenciatura uma preocupação em especializar-se
na educação indígena:
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Outra prioridade do MEC e das organizações indígenas e das
voltadas para as comunidades de índios – sem as quais a
política de línguas e de educação indígena no Brasil talvez fosse
outra – é o aumento do número de licenciaturas específicas para
professores indígenas (CUNHA, 2008, p. 155).

Neste capítulo será visto que a educação indígena e a educação ambiental, além
de serem também supervisionadas pelo MEC, não são diferentes de outras categorias
educacionais no plano nacional de educação; são elas importantes para a construção do
saber por todo território brasileiro.
E, além disso, os dois campos da educação - ambiental e indígena - devem estar
presentes em currículos escolares para que a criança seja mais envolvida e se transforme
em cidadã, tanto em relação às questões do meio ambiente e o respeito à diversidade
étnica e regional.

1.2 Educação Ambiental no Brasil

A Educação Ambiental no Brasil vem acumulando numerosas experiências a
partir da década de 1970, e atualmente tem expressiva presença no ensino formal e não
formal, o que demonstra ser uma temática imprescindível na contemporaneidade. Essa
presença reflete a gravidade dos problemas que ocorrem devido a degradação dos
grandes centros urbanos e que acabam afetando também áreas onde vivem comunidades
indígenas.
Inúmeras conferências e reuniões – com a produção de documentos importantes
foram realizadas nas décadas de 1960 a 2012, procurando soluções para os problemas
ambientais e garantir a qualidade de vida das populações em geral.
Na década de 1990, as discussões acerca da importância da Educação
Ambiental, foram ampliadas na Conferência das Nações Unidades sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em
1992. Esse evento reuniu representantes de 172 países, além de 180 chefes de Estado e
Governo, tendo sido considerado ponto de partida para que países passassem a
empreender ações concretas, visando a melhoria das condições sociais e ambientais a
nível global e local e defender o desenvolvimento sustentável.
Júlio Cesar Moraes refere em “A Questão Ambiental e a Educação Ambiental”
refere que: “Esse documento indica que os governos devem apoiar uma sustentabilidade
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conduzida pela comunidade que inclua o ‘respeito à integridade cultural e aos direitos
dos indígenas e de suas comunidades”.
E continuam dizendo o referido autor que:
O capítulo 6 trata da proteção e promoção das condições de
saúde humana, incluindo, como pré-requisito para o
desenvolvimento sustentável, a sugestão para organizar
programas de proteção a determinados grupos de pessoas
consideradas vulneráveis e que devem ser mais protegidas,
como crianças, jovens, mulheres e populações indígenas
(MORAES, 2000, s/p).

Nesse entendimento, o governo, deve facilitar a essas comunidades, acesso aos
sistemas públicos de saúde e oportunidades educacionais para o desenvolvimento de
projetos e atividades que colaboram para um ambiente saudável.
Entre os vários documentos produzidos na Rio 92, destaca-se a Agenda 21, que
com propostas de ações de curto, médio e longo prazo busca o desenvolvimento
sustentável no século XXI. Nela a Educação Ambiental tem papel relevante no âmbito
da população indígena.
A Agenda 21 foi elaborada em 1992 para ocasião do Fórum Global das ONGs
(evento realizado simultaneamente com a Rio 92), foi o Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. O Fórum reafirmou as
recomendações sobre a importância da Educação Ambiental como um instrumento de
transformação social, política, ideologicamente comprometida com a mudança social, e
com a noção de sociedades sustentáveis.
Na Agenda 213 da cidade de São Paulo, em seu subcapítulo intitulado
“Mecanismos Institucionais, Econômico-financeiros e Jurídicos” será constatada a
preocupação em efetivar a educação ambiental em todo território brasileiro, conforme
segue:
Maior atenção e dedicação à questão ambiental no Brasil foram
propiciadas pela inclusão do capítulo de meio ambiente na
Constituição Federal de 1988 e na Rio 92, a partir de quando se
institucionalizaram as secretarias estaduais de meio ambiente e
os fóruns para gerenciamento de recursos naturais e de questões
3

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e
eficiência econômica. Disponível em: <www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>.
Acesso em: 24/4/2013.
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ambientais com o aumento do número de entidades
ambientalistas e da gama de cursos de formação/aprimoramento
oferecidos. Além disso, a mídia em geral passou a focalizar os
problemas ambientais de forma mais ativa e especializada.
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2002, p. 131).

Ainda em relação ao parágrafo acima, pode-se constatar que, diante da
preocupação da questão ambiental no Brasil já instituída na Constituição Federal de
1988, a população vai se conscientizando e criando entidades ambientalistas que trate as
questões do meio ambiente de forma eficaz, se responsabilizando pela obtenção de um
futuro melhor e mais digno, focalizando, acima de tudo, a resolução dos problemas
ambientais e como trabalhar o meio ambiente.
Mas tratando-se de termos legais, a Educação Ambiental adquiriu maior
prestígio com a promulgação da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 (ANEXO E) que
intitulou a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), a qual estabelece
que a Educação Ambiental deverá estar presente, de forma articulada em todos os níveis
e modalidades do processo educativo. A referida Lei foi regulamentada em 2001, pelo
Decreto n°4.281 (BRASIL, 2002).
Entre as várias diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
definida pela Lei Federal nº 9.795 9, a educação ambiental é definida como:

[...] processos por meio dos quais um instrumento pelo qual o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade
(Brasil, 1999, p. 1).

A referida legislação estabelece os princípios básicos e objetivos da área de
conhecimento, as obrigações do governo, instituições, empresas e sociedade em geral,
bem como as linhas de ação, os níveis de ensino e modalidades e o papel da educação
não formal.
De acordo com o Censo Escolar, verifica-se que entre os anos de 2001 e 2004,
ocorreu um crescimento da Educação Ambiental nos estabelecimentos de ensino no
Brasil, visto que em 2001, existiam cerca de 25,3 milhões de crianças matriculadas com
acesso a Educação Ambiental, e em 2004 aumentou para 32,3 milhões. Segundo o
Censo da Educação Básica realizado em 2004, verificou-se que os estados brasileiros
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tem a Educação Ambiental presente em mais de 90% de suas escolas (Brasil, MEC,
2007).
Entre as mais recentes iniciativas do Ministério da Educação e Cultura, como
gestor e indutor de políticas públicas, em consonância com as diretrizes da Política
Nacional de Educação Nacional de Educação Ambiental, destaca-se a promulgação da
Resolução n° 2, de 15 de junho de 2012, (ANEXO I) a qual estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental nos sistemas de ensino.
No Artigo 1° a presente Resolução estabelece as Diretrizes a serem observadas
pelos sistemas de ensino e suas instituições da Educação Básica e da Educação
Superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela
Lei n° 9795,1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental.
Essa Resolução representa um grande avanço no sentido da promoção e isenção
da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, MEC, 2012)
Uma vez implantada a educação ambiental no currículo escolar, as questões da
preservação ambiental poderá ser trabalhada com muito êxito, visando propiciar uma
atitude voltada para a sustentabilidade ambiental. Além disso, poderá desenvolver uma
visão do planeta que leve os alunos saber que os recursos naturais não são eternos e que,
por isso, poderão ser mais bem aproveitados e, assim, contribuir para o bom uso dos
materiais recicláveis ou reaproveitáveis.

1.2.1 Programa de Desenvolvimento Sustentável
De acordo com a UNESCO, o Programa de Desenvolvimento Sustentável é
apresentado com a seguinte justificativa:
O programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável
trata fundamentalmente de valores tendo como tema central o
respeito: respeito ao próximo, incluindo às gerações presentes e
futuras, à diferença e à diversidade, ao meio ambiente e aos
recursos existentes no planeta que habitamos [...] (UNESCO,
2005, p. 18).

Ou seja, se a base do desenvolvimento sustentável, como mostra o destaque,
inclui também o respeito ao próximo, isso significa que cada povo, cada grupo étnico ou
qualquer grupo social têm a sua preferência no sentido de ser respeitado com suas
diferenças, seja ela de ordem socioeconômica, ética ou moral.
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Ainda segundo o mesmo documento da UNESCO de 2005, o respeito para com
o meio ambiente é assim explicitado:

[...] consciência em relação aos recursos e a fragilidade do meio
ambiente físico e aos efeitos das atividades e decisões humanas
relativas ao meio ambiente, com o compromisso de se incluir as
questões ambientais como elemento primordial no
desenvolvimento de políticas sociais e econômicas. (UNESCO,
2005, p. 18).

Com a iniciativa da UNESCO ao criar o projeto da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável em 2005, pode ser visto que os docentes e,
principalmente, as políticas educacionais começaram a evoluírem no sentido de serem
mais criativos e inovadores em relação à educação ambiental:

Importante destacar que o presente debate para a elaboração de
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
coincide com a iniciativa da UNESCO de implementar a
Década da Educação para Desenvolvimento Sustentável (20052014). A Década da Educação para Desenvolvimento
Sustentável pode potencializar as políticas, os programas e as
ações educacionais já existentes, multiplicando oportunidades
inovadoras (UNESCO, 2005, p. 04).

Sendo que nesse mesmo documento, é enfatizada a importância da preservação
do meio ambiente relacionado, como não poderia deixar de ser, com o conceito de
desenvolvimento sustentável:
[...] Esta definição considera que, enquanto o desenvolvimento
for essencial para satisfazer as necessidades humanas e
melhorar a qualidade de vida, ele deve acontecer de tal maneira
que não coloque em perigo a capacidade do meio ambiente
natural de satisfazer as necessidades presentes e futuras.
(UNESCO, 2005, p. 18).

É de conhecimento geral, conforme consta a disciplina curricular história do
Brasil, que os índios zelam pelo seu território e tem um cuidado especial para com o
meio ambiente, buscando proteger suas terras como um espaço que deverá ser
respeitado, o que já faz parte do seu modo de vida.
Na obra “Terra Madura, yvy arrabuje: fundamento da palavra guarani”, Graciela
Chamorro relata que, com o passar dos anos o meio ambiente natural vem se
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modificando cada vez mais bruscamente. A autora cita o caso dos índios guarani que
perderam suas terras em meio a tantas transformações em suas reservas:
Estudando já há meio século a ecologia destas regiões, posso
prever que se o ambiente natural continuar sendo modificado
com o ritmo desta última década, dentro de alguns anos (...) as
cataratas e as quedas do Paraná estarão transformados em
tranquilos lagos e as selvas imensas que se estendiam sobre
ambos os lados do grande rio terão sido substituídas por
plantações, entre as quais surgirão novas cidades. Então este
trabalho poderá ser útil aos etnógrafos que caminharem pelas
ruas dessas cidades, para lhes ajudar a compreender como
nestes mesmos lugares houve selvas onde vagavam indígenas
como os Guarani (CHAMORRO, 2008, p. 19).

Ao analisar o trecho acima, é visto como a autora narra detalhadamente a
transformação que o ambiente vem sofrendo para se implantar a lavoura ou para se
construir novas cidades. Como, por exemplo, ela menciona o exemplo do Rio Paraná
que é imenso e nos alerta que, com o passar das décadas, ele poderá criar tranquilos
lagos.
O trecho acima nos dá um exemplo, de que, com o passar dos anos, o meio
ambiente vai sofrendo transformações.
Gavazzi faz o seguinte comentário a legislação ambiental: “Cumpre notar que
existe uma excelente legislação ambiental no Brasil, porém faltam decisões do
judiciário e do executivo nas transformações estruturais capazes de regularizar as
formas atuais de uso e abuso dos recursos naturais.” (GAVAZZI, 2001, p. 34).

1.2.2 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Segundo o seu documento seu oficial o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
tem as seguintes atribuições, registradas em sua carta de apresentação:
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado em novembro
de 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e
estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do
meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a
valorização dos serviços ambientais e a inserção do
desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação
de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada,
participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de
governo e sociedade (BRASIL, 1992).
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PARTE II
ESTUDO EXPLORATÓRIO NA ALDEIA TEKOA
PYAU (entrevista e desenhos)

Figura 3: Foto de Crianças da Aldeia Tekoa Pyau fazendo desenho de livre criação
Fonte: Foto produzida pelo autor - 2013
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2 ESTUDO EXPLORATÓRIO NA ESCOLA GUARANI DA ALDEIA TEKOA
PYAU
Nesta parte do trabalho é demonstrado o que vem a ser a denominada escola
infantil do CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) onde ela está alocada, como
foi criada e quem são os índios que estudam nela e vivem na aldeia Tekoa Pyau. A
escolha da escola guarani foi intencional, visando primeiramente, destacar a importância
do índio para a cultura brasileira e depois, como os habitantes da aldeia lidam em seu
dia a dia com relação ao meio ambiente.
De acordo com Paulo Roberto Martiniano de Luna, em seu artigo “A Educação
Indígena na Aldeia Guarani do Jaraguá, São Paulo”, a escolha de uma escola indígena
pode ser definida conforme os seguintes critérios:

A escolha de uma escola indígena para realização da prática
curricular nos levou a refletir sobre a atual situação do índio no
Brasil e a importância de escolas que respeitem suas
características culturais, pois, historicamente, o índio teve sua
cultura fortemente descaracterizada e em muitos casos extinta
pela influência da cultura e educação não-indígena. (LUNA,
2007, p. 2).

Luna ao escolher a escola de origem indígena para a realização de sua pesquisa,
pensou, antes de tudo, sobre a importância cultural do índio, bem como sua participação
na construção da História do Brasil e seus costumes e tradições.
Quando um visitante ou um pesquisador vai à aldeia Tekoa Pyau pela primeira
vez, se deparam com uma escola de ensino infantil denominado CECI, que está inserida
em uma aldeia indígena e situada na metrópole de São Paulo. Nota-se um diferencial
nesta aldeia em relação a outras distribuídas pelos estados brasileiros; enquanto, por
exemplo, Mato Grosso do Sul e Amazonas, têm escolas na selva e no meio rural, esta se
localiza dentro de uma cidade.
Como ponto positivo, para acessar à aldeia é possível utilizar um transporte
coletivo, saindo da cidade de São Paulo, o que facilitou a minha chegada até a Tekoa
Pyau.
Os índios que moram na aldeia são de origem Guarani, uma das maiores etnias
indígenas existentes no Brasil e em alguns países da América do Sul como, por
exemplo, o Paraguai.
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2.1 Quem são os índios da Aldeia Tekoa Pyau?

Antes de fazer um breve histórico de quem são os índios Tekoa Pyau, chamamos
a atenção para o nome desta aldeia, um nome que, de início, talvez pareça tão difícil de
ser pronunciado e compreendido, mas que, na verdade, traz consigo uma carga
semântica muito importante para este estudo.
Conforme já mencionado, a aldeia Tekoa Pyau está localizada próxima ao ponto
turístico do Pico do Jaraguá, na Estrada Turística do Jaraguá, zona oeste de São Paulo
(figura 4):

Figura 4: Foto da Estrada Turística do Jaraguá
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/49442429
Por Thiago da Silva Dias

A Figura 5 mostra uma foto onde a aldeia está inserida. Nota-se que as
construções das casas e o espaço são pequenos.
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Figura 5: Foto parcial da aldeia Tekoa Pyau
Fonte: http://cecijaragua.blogspot.com.br/2011/11/4-de-novembro-de-2011.html

Motta (2007, p. 20), em “Uma Guarani Aldeia na Metrópole”, menciona o
significado da escolha do nome desta aldeia: “O Tekoa Pyau, que em português
significa uma aldeia nova [...]”.
Os índios desta aldeia são de etnia Guarani, e de acordo com Motta (2007) o
povo guarani denomina todo espaço em que vivem e ocupam de Tekoa, seja ele no meio
do mato, perto de rios, no campo junto aos animais e plantas ou cidades, todo espaço é
Tekoa, eis um dos motivos para escolha do nome da aldeia.
Tekoa Pyau é realmente uma “aldeia nova” que tem cerca de 20 anos de
existência; e como essa aldeia tem poucos anos de vida, as questões relativas ao
saneamento ambiental e a moradia são bem precárias. Esse foi um dos motivos do meu
interesse em desenvolver um trabalho de conscientização ambiental junto aos habitantes
da aldeia.
Pode-se dizer que nessa aldeia, os índios estão em contínuo processo de
construção não só em relação às moradias, mas também, e principalmente, quanto à sua
identidade cultural, que pode perder-se entre os contatos com os não índios.
Nesse cenário, a preocupação com o meio ambiente no que diz respeito ao
saneamento e educação ambiental se torna cada vez mais necessária, para uma aldeia
que busca uma qualidade de vida para seus habitantes.
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Segundo dados da Subprefeitura dos Distritos de Pirituba/Jaraguá, em 2013, a
aldeia Tekoa Pyau tinha 125 famílias e uma população de cerca de 650 índios, dos quais
quase 400 eram crianças (Prefeitura de São Paulo, 2013).
Esses dados mostram que o futuro da aldeia, está praticamente nas “mãos” das
crianças, futuros cidadãos; por isso, nosso interesse em desenvolver com elas uma
oficina de desenho de livre criação.

2.2 A Região do Jaraguá
A palavra “Jaraguá” é um nome originário da língua tupi, que significa “Gruta
do Senhor”, segundo consta no site da Subprefeitura dos distritos de Pirituba/Jaraguá.
De acordo com dados coletados nessa mesma fonte, a origem histórica do bairro
do Jaraguá é assim descrita:
Os bairros surgem do desmembramento da Fazenda Jaraguá,
que entre os diversos proprietários ao longo dos anos teve:
Gertrudes Galvão de Oliveira e Lacerda, sua filha Ana
Eufrosina de Araújo Ribeiro casada com Dr. Rafael de Araújo
Ribeiro, Lucrécia Leme de Araujo casada com Teófilo Prado de
Azambuja que compra parte da fazenda Jaraguá. Em 1939 a
fazenda, onde se encontra o morro do Jaraguá, é adquirida pelo
governo do Estado. Cria-se em 1961 o Parque Estadual do
Jaraguá, ponto turístico de nossa cidade (PREFEITURA DE
SÃO PAULO, 2013).

Figura 6: Foto do Pico do Jaraguá
Fonte: <http://helvioromero.wordpress.com/tag/pico-do-jaragua/>
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Para Motta (2007), a região do Pico do Jaraguá, desde o seu “descobrimento” foi
um palco de disputas, de mineração, assassinatos e da escravização dos indígenas.
Ainda segundo Motta, eles vivem: “[...] em uma área exígua, espremida entre a
Rodovia dos Bandeirantes e o Parque Estadual do Pico do Jaraguá. A Estrada Turística,
que dá acesso ao Pico do Jaraguá, divide a área de ocupação em dois lotes de terra”
(MOTTA, 2007, p. 11).
Por sua vez, na região do Jaraguá predomina a área verde. Esse fato colabora
muito para a manutenção da aldeia indígena, fazendo-os lembrar-se de um pouco do que
resta da natureza, mas vivendo perto da capital paulista.

2.3 Dados da Escola Infantil pertencente ao CECI (Centro de Educação e Cultura
Indígena)
O CECI é uma escola onde estudam as crianças até os 6 anos de idade; lá elas
falam a língua materna que é o Guarani, mas também estudam um pouco da língua
portuguesa. Após os 6 anos de idade, elas frequentam outra escola situada na aldeia
Tekoa Ytu, na mesma região do Jaraguá.
A escola infantil do CECI possui 13 (treze) professores indígenas e está
equipada com os seguintes recursos:


4 salas de aulas



1 anfiteatro



1 sala de reunião



1 sala de vídeo



1 sala de informática



sala da coordenação



computadores e retroprojetores



1 sala de música



1 pátio

Paulo Roberto Martiniano de Luna referencia a seguir como foi construída e se
mantém a Escola Indígena Guarani CECI:
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O CECI surgiu no ano de 2004, numa iniciativa da comunidade
indígena Guarani com apoio e patrocínio da Prefeitura de São
Paulo, que ainda hoje reconhece o CECI como uma instituição
de ensino diferenciado e necessário ao povo indígena Guarani.
Assim, a Secretaria Municipal de Educação - SME destina uma
verba ao CECI, para manutenção de seu funcionamento e outras
despesas como salário, alimentação, material didático e demais
custos. (LUNA, 2007, p. 5).

É necessário observar que, assim como todas as escolas da Prefeitura de São
Paulo, o CECI também necessita de um apoio de ordem financeira. Para isso, conta com
a ajuda da SME (Secretaria Municipal de Educação), para que possa ser mantida e para
a remuneração dos seus funcionários. Além disso, as crianças precisam de uma
alimentação saudável e nutritiva e dos materiais didáticos para as aulas.
No que se refere à infraestrutura da escola infantil do CECI, verificou-se que o
prédio é de alvenaria, e se destaca em relação às pequenas casas espalhadas pela aldeia.
Na entrada da escola existe uma faixa escrita em guarani HA’EVETE REJU
TEKOA PYAU PY (Bem-vindo à aldeia Tekoa Pyau). É um sinal de receptividade do
povo guarani tanto aos índios da comunidade ao redor como para com os visitantes não
índios.
A figura 7 mostra a faixa de saudações da comunidade indígena Tekoa Pyau aos
visitantes. Nota-se que a escrita em vermelho é a saudação guarani e a escrita em preto é
a tradução em português.

Figura 7: Faixa de saudação da aldeia Tekoa Pyau
Fonte: http://portal.aprendiz.uol.com.br/2012/7/12/aldeia-tekoa-pyau-o-desafio-de-ser-vizinha-da-cidade/
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No contexto da formação escolar, Luna relata como é vista uma criança indígena
diante da cultura guarani, ou melhor, da população Guarani:
Para a escola Guarani, a criança é o centro da sociedade, é a
garantia de perpetuação de sua cultura, concedendo-lhe assim
toda consideração e respeito devido. Nesse processo de
aprendizado os pais tomam para si uma responsabilidade muito
grande, por isso a escola está estreitamente relacionada com a
comunidade de pais, responsáveis por escolher, dentre os
modelos pedagógicos propostos pela escola, o que está mais de
acordo com a formação que eles querem para seus filhos. Isso
sem perder de vista a transmissão da cultura, eixo do
aprendizado no CECI. (LUNA, 2007, p. 11).

Ou seja, conforme destaque do referente autor, a criança é e será o centro da
sociedade para o povo Guarani, pois é através dela que a cultura indígena será
transmitida de geração a geração. Por isso, foi importante a criação da escola como
CECI para que as tradições, os costumes, as crenças e a cultura do índio no Brasil sejam
preservadas.
A escola do CECI ganha mais notoriedade, quando se trata de recursos
financeiros. Segundo Motta (2007), a fonte de renda por toda aldeia se dá por meio do
trabalho desenvolvido nessa escola, lá se desenvolvem atividades de serviços gerais,
especificamente, em cozinha, monitoria e coordenação, além da remuneração aos
professores. E, além disso, como os índios dessa aldeia têm pouco espaço para plantar e
caçar, eles fazem várias atividades artesanais na escola tais como confecção de cocar,
colares, chocalhos e instrumentos de sopro.
2.4 Os Índios Guarani

Luna (2007) relata a subdivisão elaborada pelo antropólogo Egon Schaden, no
trecho abaixo:
[...] os índios Guarani do Brasil subdividem-se em 3 grandes
grupos: Kaiowa, os Nhandeva e os Mbya. Os grupos Guarani
que vivem atualmente no Brasil foram subdivididos pelo
antropólogo Egon Shaden, na década de 50, em três grandes
grupos: os Kaiowa, os Nhandeva e os Mbya, conforme critérios
estabelecidos pelo próprio pesquisador, que partiu, sobretudo,
de diferenças dialetais, de costumes e de práticas rituais
(LUNA, 2007, p. 3).
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Segundo dados da Comissão Pró-Índio do Estado de São Paulo, declarado pela
Funasa – Fundação Nacional de Saúde, no Brasil a população indígena da etnia Guarani
vem crescendo em números por todo o país.
Em nosso país, essa população está em torno de 53.301 índios
vivendo em aldeias (Funasa, 2010) e distribuídos
principalmente nas regiões Sul (Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná), Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo) e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul). Trata-se de uma
das maiores populações indígenas do país, representando quase
9% dos 600.518 índios existentes em território nacional
(Funasa, 2010). (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO,
1995-2012).

No caso da aldeia Tekoa Pyau, vale ressaltar que essa região tem uma outra
aldeia denominada Teko Itu, sendo estas duas aldeias pertencentes aos Guarani.
A língua guarani pode estar, sim, enfraquecendo com o passar dos anos,
justamente por sofrer as influências de outras culturas dada a proximidade metrópole de
São Paulo.
Por outro lado, Motta (2007), menciona que a língua guarani é uma exigência
para a educação infantil no CECI, mostrando que a cultura dos índios em geral deverá
ser respeitada e transmitida às crianças e não pode ser perdida. Somente após os 6 anos
de idade, é que as crianças do Tekoa Pyau começam a estudar a língua portuguesa.
Em relação à cultura indígena do povo guarani, Grassi (2004) ressalta que a arte
para esses índios está em seu dia a dia, com a criação de cerâmicas e instrumentos,
enfeites com plumagens e sementes, desenhos geométricos e pinturas faciais e
corporais.
Ainda segundo Grassi, o ritmo de vida para os Guarani é definido da seguinte
forma: “[...] continuam com os costumes de viajar pelas aldeias a fim de visitarem seus
parentes, sem levar em conta o calendário escolar, o que é motivo de preocupação e
problemas quando se trata da continuidade da educação escolar das crianças”.
(GRASSI, 2004, p. 43).
Sendo assim, é evidente que os índios guarani têm um estilo de vida bem
diferente do individuo que não é índio, um jeito mais libertário de viver, com a certeza e
o respeito que se deve ter ao próximo, ensinando sua cultura que é passada do mais
velho para o mais novo.
Projetos para viabilizar o manejo sustentável de sua biodiversidade e o cultivo
de alimento para a subsistência da população local deveriam ser incentivados na escola
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do CECI, a fim de assegurar a produção de alimentos nutricionalmente adequados para
as crianças da aldeia.
A Agenda 21, no seu capítulo 36, que trata da Promoção do Ensino, da
Conscientização e do Treinamento a Educação Ambiental é associada à questão
indígena, e no seu capítulo 26, trata sobre o reconhecimento e o fortalecimento do
papel das populações indígenas e suas comunidades.
De acordo com Moraes (2000), a Convenção sobre Populações Indígenas e
Tribais da Organização Internacional do Trabalho – OIT, mostra que as populações
indígenas e suas comunidades têm uma relação histórica com suas terras, ou seja, com o
meio ambiente das regiões que ocupam tradicionalmente. Trata-se, a terra indígena, de
hábitat de um povo, em cujo território ocorre a subsistência, e que ao longo dos tempos,
desenvolveu um reconhecimento tradicional e holístico dos recursos naturais.

2.5 Análise das Respostas dos Professores Indígenas

Como anteriormente citado, foram entrevistados três professores nativos da
escola do CECI, mediante o uso de roteiros semiestruturados (Apêndice A). As
entrevistas foram registradas manualmente e posteriormente transcritas visando um
melhor entendimento da percepção, expressão e opinião dos professores sobre os temas
relacionados nas questões.
A partir dos dados obtidos, foi possível identificar categorias e subcategorias,
utilizando-se do método do discurso segundo Bardin (2009) com base no referencial
teórico da pesquisa.
Para melhor entendimento, segue primeiramente um quadro que resume as
respostas obtidas no decorrer da pesquisa; com os dados dos professores entrevistados.
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Categorias e subcategorias identificadas na pergunta 1: Quais são as principais
práticas escolares adotadas pela escola? Quais os conteúdos ministrados na sua
disciplina?
Quadro nº1 – Questão sobre as práticas pedagógicas e os conteúdos da escola guarani
Categoria

Subcategoria

Unidade de registro

Práticas Pedagógicas e

Cultura

Professor 1 – Brincadeiras,

conteúdos

fazer arco e flecha, colares
e cocares. História de
armadilha, lendas e contos.
Professores 2 e 3 – Cultura
Guarani.
Artesanatos e Artes

Professores 1 e 3 –
Desenho, música, pintura,
artesanato e jogos.
Professor 2 – Canto e
dança.

Saúde e Meio Ambiente

Professores 1, 2 e 3 –
Educação, Meio Ambiente
e Saúde.

Da análise do conteúdo das respostas dos professores indígenas, verificou-se que
a cultura do índio é o elemento fundamental que permeia a sua prática pedagógica
durante suas aulas. Isso é um ponto positivo, pois assim eles podem transmitir os
ensinamentos da sua cultura para as próximas gerações.
De acordo com a resposta do Professor 2: “ A escola é da própria cultura”,
demonstrando que não há educação sem cultura e não há cultura sem educação.
Segundo dados do Sistema Educativo Nacional do Brasil, referenciado no início deste
trabalho, é possível observar que os índios: “[...] passaram a ser respeitados como
grupos étnicos diferenciados, com direito a manter sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições.” (BRASIL, p.116).
Por isso, pode-se dizer que a escola para eles é a vivência de sua própria cultura
e o as crenças e valores serão fontes importante para esse grupo étnico guarani.
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Nas respostas dos professores, pode-se constatar que a visão dos índios guarani
em relação ao conteúdo ministrado em sala de aula é bem diferente da dos não índios;
ao contrário do sistema de ensino regular que têm as aulas divididas por classe, como,
por exemplo: língua portuguesa, matemática, história, etc. os índios guarani não fazem
essa divisão.
Essa visão diferenciada pode ser constatada pelas respostas dos professores
acima, onde vemos que todos eles trabalham com o mesmo tema a “cultura guarani” em
suas disciplinas; além disso, a cultura do índio é o ponto de partida para embasar suas
aulas no dia a dia.
O Professor 2 destaca-se por mencionar que tem trabalhado os temas do meio
ambiente e da saúde; cujos temas fazem parte do embasamento deste trabalho. Para
compartilhar a resposta desse professor, pode-se citar a UNESCO com um texto que
enfatiza a importância da preservação do meio ambiente relacionado com o conceito de
desenvolvimento sustentável: "[...] enquanto o desenvolvimento for essencial para
satisfazer as necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida, ele deve acontecer
de tal maneira que não coloque em perigo a capacidade do meio ambiente natural de
satisfazer as necessidades presentes e futuras. (UNESCO, 2005, p. 18).” E o reflete sua
preocupação com as questões ambientais e no atendimento às novas diretrizes
curriculares do MEC e está educando para a construção da cidadania.
Em relação aos Professores 1 e 3, pode-se observar que as lendas, os contos, o
desenho, a pintura, o artesanato, entre outros itens citados, são de suma importância
para aprendizagem dos alunos, pois são atividades que, além da capacidade intelectual e
a criatividade, exigem que eles trabalhem também com seus próprios corpos, como o
caso da pintura facial e da dança.

Exemplos de trechos das respostas dos professores entrevistados com relação à
pergunta 1: Quais são as principais práticas escolares adotadas pela escola? Quais os
conteúdos ministrados na sua disciplina?

Professor 1: Atividades que envolvem a cultura, brincadeiras, atividades para aprender
a fazer arco, flecha, colar e cocar. Cultura do índio. História de armadilhas, lendas,
contos.

52

Professor 2: Prática sobre a cultura indígena. A escola é da própria cultura. O
ensinamento é tudo cultura do guarani. Todos os professores trabalham a cultura
guarani e dentro da cultura trabalham saúde, educação, meio ambiente. Não tem
divisão. Saúde, educação, meio ambiente.

Professor 3: A gente segue o planejamento mensal com atividades de desenho, música,
brincadeira, pintura, artesanatos. Cultura Guarani. Desenho, música, brincadeira,
pintura, artesanatos.

Categorias e subcategorias identificadas na pergunta 2: O que você entende por
meio ambiente?
Quadro nº2 – Questão sobre a importância do meio para a escola
Categoria

Subcategoria

Unidade de registro
Professor 1 – Rios,

Natureza

vegetação e cultivo de
alimentos.
Professor 2 – Animais e

Meio Ambiente

chuva.

Seres vivos e recursos

Professor 3 – Tudo o que

naturais

está em volta.

Exemplos de trechos das respostas dos professores entrevistados com relação à
pergunta 2: O que você entende por meio ambiente?

Professor 1: Fico triste quando lembro da minha infância, como sou do Paraná. O
mato e o rio são ricos, eles têm muito poder porque traz e produz os alimentos. Sempre
quando ‘os brancos’ falam que os índios destroem a natureza, na verdade, são os
brancos que destroem o nosso território.
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Professor 2: Liberdade. Resume tudo porque pela natureza a gente conhece as coisas.
Através do canto do passarinho a gente sabe se vai chover, se o tempo vai estar bom ou
até se alguém na aldeia não está bem.

Professor 3: Tudo.

O Professor 1 traz um pouco da sua história de vida, dizendo que era muito
melhor na sua infância, quando ele mantinha o contato mais próximo com a natureza.
Ao observar esse relato, fica entendido que na aldeia Tekoa Pyau eles não têm mais um
espaço considerável para poder trabalhar sua cultura, para cultivar, para plantar e
pescar, ficando cada vez mais distante do que é ser um índio dotado de sua liberdade.
Para o Professor 2, o tema do meio ambiente nada é mais do que o interessante
vocábulo “liberdade”, ou seja, vemos aí outro relato que demonstra que eles buscam a
tão sonhada liberdade, que traduz na forma de serem eles mesmos e poderem exercer da
melhor forma sua cultura e seus ensinamentos.
Neste ponto, é interessante observar que os índios de outras aldeias espalhadas
pelo Brasil, como, por exemplo, as do Estado do Mato Grosso do Sul e do Amazonas
têm um espaço maior, com rios, floresta e terra para poderem trabalhar e explorar. Na
esteira de Motta (2007), os índios da metrópole, como os da aldeia Tekoa Pyau, vivem
em um pequeno espaço e quase não conseguem trabalhar muito com a questão
ambiental. Pode-se, então, concluir que existe um contraste entre os índios da cidade e
os índios do campo.
A resposta do Professor 3 foi sucinta; resumiu-se a quatro letras: “tudo” , e
comentou que o meio ambiente está em todo o lugar, sendo no campo ou na cidade; ou
seja, o meio ambiente. Na visão deste professor, o meio ambiente é tudo que nos rodeia,
demonstrando que entende que o meio ambiente inclui vários sistemas complexos (a
biosfera, atmosfera e a sociosfera).

Pergunta 3 - A escola prioriza a inclusão de temas ambientais no currículo escolar? Se
sim, descreva quais.

Professor 1: Às vezes. Temos apenas uns coquinhos que nos lembra da natureza. Não
dá para falar de rio porque não tem perto.
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Professor 2: Os professores explicam como cuidar do meio ambiente. A natureza tem
que estar limpa para respirar. Se a natureza está suja, o ar fica sujo.

Professor 3: Os 9 professores trabalham com o tema de meio ambiente em todas as
aulas.

De acordo com a resposta do Professor 2, os professores afirmam que a natureza
e o meio ambiente devem estar sempre limpos e cuidados pela humanidade, e que eles,
portanto, priorizam o tema meio ambiente.
Ao contrário, o Professor 1 menciona que, para falar sobre temas ambientais, é
necessário tê-lo mais presente na vida, como, por exemplo, segundo ele: “não dá para
falar de rio porque não tem perto”. Pode-se entender que esse índio está sentindo falta
da sua natureza e, além de querer priorizar a inclusão de tema ambiental, ele deseja
vivenciar o meio ambiente.
Por sua vez, o Professor 3 ressalta que os nove professores que lecionam na
escola da aldeia trabalham a temática meio ambiente em todas as aulas.

Pergunta 4 - Você desenvolve alguma atividade artística com os alunos, por exemplo,
desenhos, teatro, jogos, artesanatos etc.?
Professor 1: Sim. Uma brincadeira chamada “mandió” ou “arranca mandiocas”
(nesta brincadeira as crianças fazem uma fila, sentadas uma atrás da outra, como um
trenzinho; a primeira criança da fila vai segurar em um tronco ou um poste, enquanto
uma criança forte “o dono das mandiocas” vai tentando tirá-las do tronco usando
várias táticas como, por exemplo, cócegas).

Professor 2: Sim. Canto e dança.

Professor 3: Sim. Desenho, música, brincadeira, pintura e artesanatos.

Com o relato do Professor 1, vemos a narrativa de uma brincadeira denominada
“mandió” traduzindo “mandioca”, que faz parte da cultura do indígena; ou seja, através
dessa atividade podemos pensar que a cultura do índio continua existente no Brasil, pois
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se nós, de repente, ensinássemos na escola esse tipo de brincadeira, as crianças iriam
gostar muito.
Constatou-se, de acordo, com os Professores 2 e 3, que a escola prioriza uma
educação diferenciada, onde é trazido um pouco do canto, da dança, do desenho, da
pintura e do artesanato. O melhor de tudo é que essas atividades se complementam e
fazem parte do universo dos índios.
Aqui se faz necessário, ressaltar o modo como os índios dessa aldeia tratam
desse assunto, e de forma diferente; isto é, eles são bem mais livres, no sentido de não
se prender a um só estilo ou maneira de pensar, onde eles buscam aproveitar o conteúdo
das aulas, sem ter a rigidez no ensino que pode ser percebida em muitas escolas do
Brasil.

Categorias e subcategorias identificadas na pergunta 5: Você conhece as novas
diretrizes curriculares do Ministério da Educação e Cultura em relação à educação
ambiental? E com relação à educação indígena?
Quadro nº3 – Questão sobre a legislação ambiental e Indígena
Categoria

Subcategoria

Unidade de registro
Professor 1 – Não conhece.

Legislação sobre educação

Política Nacional da

Professores 2 e 3–

Educação Ambiental

Conhecem.

Novas Diretrizes

Professor 1 – Não conhece.

Curriculares do MEC 2012

Professor 2 – Conhece e

ambiental e educação
indígena

fez um projeto.
Professor 3 – Conhece.

Pelo depoimento dos professores, verificou-se que um deles não conhece a Lei
9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, sendo que os outros
dois (Professores 2 e 3) informaram que conhecem, inclusive o Professor 2 estava a par
das novas Diretrizes do MEC.
O Professor 2 nos traz uma informação que é muito importante quando
menciona que fez um projeto procurando atender às novas diretrizes curriculares do
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Ministério da Educação e Cultura (MEC). Segundo seu relato, vemos que ao contrário
do que muitos dizem que os índios não estudam, ele nos mostra que é diferente e traz
um novo conceito de que o professor indígena também tem consciência de sua
responsabilidade com relação à conservação da natureza e ao seu aperfeiçoamento.
Perguntando sobre o local onde o projeto foi desenvolvido, ele respondeu que
participou de um projeto sobre meio ambiente voltado aos indígenas de várias aldeias, e
contou com o apoio da Funai (Fundação Nacional do Índio).
Percebeu-se divergências, em relação à resposta do Professor 1.
Ainda o Professor 2 mencionou que conhece muito sobre a inclusão da cultura
indígena no Brasil, quando cita a Lei 11.645 (ANEXO H) que trata sobre a
“obrigatoriedade da temática da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da rede
de ensino”. Isto é, esse professor pode não conhecer as novas diretrizes, mas já sabe que
é uma obrigatoriedade ter a educação da cultura indígena nas escolas da educação
básica.
O fato do Professor 3 ter informado que conhece as novas Diretrizes do MEC é
muito gratificante, pois percebe-se por meio de sua resposta que a legislação da
Educação no Brasil tem chegado a conhecimento deles e que também estão atualizados.

Pergunta 6 - Você tem trabalhado com os alunos questões relacionadas com a
disposição dos resíduos sólidos (lixo), buscando a conscientização dos alunos em
relação à higiene ambiental e a saúde pública?

Com relação a essa questão, verificou-se que os professores se interessam pelo
tema meio ambiente.
O professor 1 relatou que participou de uma conferência do Meio Ambiente, e
tomou conhecimento de aspectos bem interessantes, por exemplo sobre a reciclagem de
garrafas pet. Destacou também que gostaria de desenvolver um projeto com as crianças,
para aproveitar muitos materiais que são descartados no lixo, e que poderiam ser
utilizados nas aulas. Comentou também que gostaria de ter acesso ao vídeo do desenho
animado “Nem tudo que está no lixo é lixo” que apresentamos por ocasião da nossa
visita.
Enfim, os Professores 2 e 3 também têm trabalhado os temas sobre a questão dos
resíduos sólidos e mantêm várias lixeiras distribuídas pela aldeia.
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2.6 Oficina de Desenho desenvolvida com crianças (faixa etária de 5 a 10 anos)
Quando desenha no papel, objeto que existe fora dela, a criança
interage com ele, com o lápis, a cor, o chão, a parede, ligando a
sua ação com os mais diversos movimentos corporais: exclama,
canta, balança-se ou até manifesta o silêncio. A criança
promove uma comunhão entre ela e o meio, entre ela e o
cosmos (DERDYK, 1989, p. 60).

O desenho infantil segundo Seber (1995, p. 70) está relacionado ao
desenvolvimento do pensamento dos seres humanos, e também pode aumentar a
capacidade que a criança possui em construir imagens.
Ainda, segundo o referido autor, os rabiscos presentes nas manifestações
artísticas, nessa fase do desenvolvimento da criança, indicam que elas não têm a
preocupação em preservar o papel.
A oficina de desenho teve como eixo norteador a cultura e o meio ambiente, e
foi realizada com crianças na faixa etária de 5 a 10 anos de idade; o critério de escolha
de crianças dessas idades foi justamente para trabalhar com as várias percepções de
cada uma delas.
Utilizou-se o método de desenho de livre criação. O objetivo era despertar o
interesse pelo desenho e observar como essas crianças percebiam o mundo em que
vivem, buscando concretizar como seria importante o estudo do meio ambiente nessa
aldeia, além de constatar como elas observavam o entorno da aldeia Tekoa Pyau, por
meio dos traços e cores utilizadas.
As crianças nos receberam de forma bem afetuosa e com muita alegria,
mostrando-se entusiasmadas e dispostas a participar das atividades. A figura 8 mostra as
crianças pintando e desenhando na oficina realizada.

Figura 8: Foto de crianças da aldeia Tekoa Pyau se interagindo com o papel
Fonte: Foto produzida pelo autor – 2013
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Primeiramente as crianças foram convidadas para participar da oficina e
desenhar o que mais gostavam em seu entorno.
As crianças elaboraram vários desenhos de livre criação, ilustrando e
reproduzindo imagens e objetos do meio ambiente. Puderam, então, usar sua
imaginação, sem exigência de traços, cores ou materiais didáticos; trabalharam com o
material que a escola possuía, além de materiais que fornecemos a elas.
Com esse entendimento, sabe-se que o desenho é uma expressão artística na qual
cada criança representará o que deseja mostrar ao pesquisador e aos colegas. E é no
desenho que a criança também terá liberdade de expressão, onde poderá desenhar o que
já conhece, mostrando sua realidade de vida, percepções e sentimentos.
Para melhor compreensão do processo de análise dos desenhos das crianças,
apresenta-se, a seguir, o que cada uma delas desenhou e logo após tentaremos uma
análise utilizando-se de referenciais teóricos.

Figura 9: Desenho de um escorpião (2013)
Autoria: Lucas (10 anos)
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Percepção da criança: “Eu amo escorpião e adoro desenhá-lo”.

Por meio do pensamento as imagens são construídas e adquiridas pela relação
com o meio ambiente, quer seja interno ou externo.
O desenho do escorpião, além de ser a representação de um animal que vive na
natureza e faz parte do meio ambiente, é um animal, em muitos casos, ligado a terra e
mostra o perigo visto que a sua picada pode causar a morte. Lucas desenhou partes do
escorpião com detalhes e se preocupou em copiar como ele é na realidade da sua mente.
Percebe-se que a garra do animal e o ferrão na cauda estão bem destacados, além
da perfeita distribuição de todo o corpo.
Ao perguntar para criança onde ela teria se inspirado para desenhar o escorpião,
ela mencionou que era um animal da terra; logo o conceito do meio ambiente está
incluso aí, uma vez que existe a ligação desse ser vivo com a natureza.
Sendo assim, essa criança em poucos minutos fez o desenho que traduz o que é
provavelmente o meio ambiente para ela.
De acordo com Derdyk (1989), o desenho não é apenas uma cópia, senão uma
interpretação que relaciona, significa e corresponde às configurações do original,
traduzindo o pensamento de cada individuo. Ou seja, no caso do desenho do Lucas,
observa-se que houve uma nova criação de um escorpião, a começar pela criatividade da
criança; e ainda pode ser observado que ela escolheu apenas uma única cor de lápis: a
cor preta.
Segundo dados obtidos da Equipa do Projecto Ideias Ambientais (2011) em O
significado das cores, a cor negra: “representa o inconsciente”, além de: morte, terra,
estabilidade, o que pode sugerir que o aluno ao criar o escorpião em uma só cor,
traduziu o que estava em seu inconsciente, o perigo que ele representa para os seres
humanos.
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Figura 10: Desenho de uma flor laranja na natureza (2013)

Autoria: Ludmila (7 anos)

Percepção da criança: “Eu amo desenhar flor, tem até dois peixinhos no mar”.

Neste desenho, percebe-se que a imagem da flor laranja está bem destacada no
meio do papel. Além disso, pode ser observado que também existem dois peixes em um
lago azul e um sol com o rosto humanizado, o que talvez queira expressar o que a
criança está sentido ao desenhar a natureza e a flor.
No desenho da Ludmila, percebe-se na primeira vista a influência da natureza.
Justifica-se pelo uso das cores: verde, amarelo, laranja e azul, e depois pelas figuras que
são apresentadas: sol, flor e rio. Isso reforça que o conceito de meio ambiente está
internalizado na mente desta criança, uma vez que mostra a habilidade com que ela
desenha a flor e os outros objetos.
Como acréscimo a estes comentários, as palavras de Fayga Ostrower:

Todas as formas vivas têm que estar abertas ao seu meio ambiente a
fim de sobreviverem, têm que poder receber e reconhecer estímulos,
reagir adequadamente, para que se processem as funções vitais de
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metabolismo, numa troca de energia (OSTROWER, apud DERDYK,
1989, p. 125).

Ou seja, essa criança parece estar em um processo de troca de energia, consegue
expressar uma fidelidade, ou melhor, um compromisso com o que está sendo
desenhando, o que é sugerido pela figura do sol que aparece com um rosto, olhos e
boca. Além disso, é visto uma flor desenhada no meio da folha de papel flutuando,
trazendo uma suposta leveza.
Em relação às formas de interpretação do desenho infantil, a obra da Equipa do
Projecto Ideias Ambientais (2011), acima citada, fornece um dado importante para a
interpretação desse desenho quando relata: “Se o desenho se situa no centro do papel,
representa o momento atual.” Aplicado ao desenho de Ludmila, esse dado revela que a
criança estava aproveitando o momento atual, quando desenha a flor no centro do papel;
ou seja, ela mostra o que queria como natureza: um ambiente que tivesse mais flores,
rios e menos poluição, o que, atualmente, não acontece na aldeia Tekoa Pyau.

Figura 11: O Pico do Jaraguá (2013)

Autoria: Verônica – 5 anos

Percepção da criança: “Estou desenhando o Pico do Jaraguá”.
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Para os adultos, o desenho acima pode simbolizar apenas um rabisco colorido;
mas, na verdade, na mente dessa criança é um sonho e uma representação do que ela
está sentindo e quer desenhar o Pico do Jaraguá.
Nesse caso, é visto a amabilidade que expressa por meio da fala que ela tem com
sua moradia, uma vez que a aldeia está bem próxima do ponto turístico do Pico do
Jaraguá, e que as crianças conseguem ver todos os dias na entrada da aldeia.
Segundo Derdyk, em Formas de Pensar o desenho: desenvolvimento do
grafismo infantil o ato de rabiscar pode manisfestar as várias possibilidades:

A criança rabisca pelo prazer de rabiscar, de gesticular, de se afirmar.
O grafismo que daí surge é essencialmente motor, orgânico, biológico,
rítmico. Quando o lápis escorrega pelo papel, as linhas surgem.
Quando a mão pára, as linhas não acontece. Aparecem, desaparecem”
(DERDYK, 1989, p.56).

De acordo com a citação acima, percebe-se que o desenho da Verônica, não se
traduz apenas em rabiscos se não pelo prazer de rabiscar, mostrando o que ela sabe
fazer, e é a partir daí que surge o grafismo, para dar origem aos primeiros desenhos.
A perspectiva de Cox (2000, p. 9) em Desenho da criança, salienta: “é
importante assinalar que, mesmo quando já começaram a fazer desenhos figurativos, as
crianças não abandonam necessariamente os rabiscos”. Sendo assim, neste caso os
rabiscos fazem parte da construção do cenário dessa criança, sendo portanto um
elemento fundamental para representar o que ela está pensando registrar sobre o papel.
Por muitas vezes as “garatujas básicas” parece não ter nenhum desenho ou
forma expressa no papel, o que não é verdade, pois por meio dos rabiscos ou garatujas,
a criança pode mostrar como é a rotina do seu dia a dia de movimentos, repousos,
brincadeiras, entre outras coisas.
No quadro n° 4, extraído do livro Desenho da criança de Cox (2000, p.17),
encontra-se a forma pela qual Rhoda Kellog classifica os tipos de rabiscos, inclusive os
encontrados no desenho da Verônica:
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Quadro n° 4: Classificação de rabiscos
Fonte: COX, 2000, p. 17

Figura 12: Paisagem natural e duas aves (2013)
Autoria: Sayane (9 anos)

Percepção da criança: “Adoro desenhar flores, sei desenhar até aves”.
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Neste desenho, nota-se a presença de vários elementos da natureza como: aves,
flores, montanha e uma árvore. Percebe-se que o meio ambiente para esta criança é o
lugar onde vivem os animais e tem plantas, e também considera a montanha como parte
da natureza, e o que ela provavelmente deseja ver são as aves voando pelos céus em um
campo florido.
Vale destacar nesse desenho a importância da criação de uma paisagem natural,
onde é mostrado o meio ambiente de acordo com a perspectiva dessa criança, uma vez
que ela faz alusão à flora e à fauna do ambiente em que vive.
As informações abaixo, retiradas do texto: Percepção ambiental de crianças por
meio de expressão artística, de Carlos Roberto de Paiva e Alexandre Markus De Villio
indicam que:

[...] Através da escrita e da leitura, começara a enxergar o mundo num
horizonte nunca até então imaginado, começará a ver a maravilha que
é o nosso planeta, nossa exuberante natureza com toda sua
biodiversidade [...] nessa primeira fase de formação dos cidadãos, que
está a grande oportunidade de começar a transformar o mundo num
local muito melhor de se viver (PAIVA; VILLIO in PELICIONI,
2007, p. 212).

Então, segundo essa afirmação, essa criança imagina, desenha e demonstra no
seu desenho o que sonha: “um mundo repleto de biodiversidade”

Figura 13: Aldeia com os cachorros (2013)
Autoria: Kayane (7 anos)
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Percepção da criança: “Os desenhos pretos são os cachorros da aldeia”.

A autora desse desenho mostra um pouco da realidade da aldeia Tekoa Pyau,
quando desenha as figuras de vários cachorros representados na cor preta, relata que
além de eles viverem em um pequeno espaço, os índios têm que compartilhar o espaço
com os cachorros abandonados; a cor preta provavelmente está relacionada ao estado
dos animais e o risco que representam.
Kayane com seu desenho, deseja mostrar uma situação real de como a aldeia
Tekoa Pyau ainda enfrenta dificuldade no que diz respeito à convivência direta com
muitos cães, juntamente com as flores.
Realmente constatamos que muitos desses animais são abandonados na entrada
da aldeia, pois a comunidade do entorno sabe que os índios cuidarão deles.
De acordo com Patricia Maria Borges & Ana Maria Schultze, em Aspectos
expressivos do desenho infantil, é mostrado que: “É através do desenho que podemos
descobrir interesses, preferências, conflitos emocionais e até avaliar a inteligência. O
desenho é uma atividade pela qual a pessoa revela os aspectos de sua vida mental”
(BORGES; SCHULTZE, 1994, p. 29).
Ou seja, Kayane revela um problema que provavelmente tenha enfrentado desde
seu nascimento. Além de mostrar um problema ambiental que esta aldeia enfrenta, isto
é, por meio da expressão artística dessa criança, fica-se sabendo dos problemas que
esses índios estão passando. Além disso, o desenho também revela os sentimentos da
criança.
Paiva et al (2007, p. 217) acrescenta que a percepção do meio ambiente é o
resultado da influência de onde a criança vive, seja ela de ordem positiva ou negativa.
Nesse sentido foi demonstrado por meio do desenho o que está acontecendo no entorno
da aldeia, neste caso, especificamente.
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Figura 14: Aldeia dos meus sonhos (2013)
Autoria: Lucas (10 anos)

Percepção da criança: “Eu vou desenhar a aldeia dos meus sonhos”.

Este foi um dos desenhos que mais me impressionou. Além de vermos a
perfeição artística que esta criança tem ao trazer um elemento importante da sua cultura
que são as ocas (moradias), ela desenha outros animais como cobra e arara, animais que
representam significativamente a fauna brasileira. Ainda, traz a figura da fogueira
desenhada no meio da folha de papel, que, talvez, represente as histórias de roda que os
mais velhos contam para as crianças.
Lucas ao representar a aldeia dos seus sonhos, revela que no seu pensamento
uma aldeia deveria possuir mais contato com a fauna e a flora. Isso é representado em
seu desenho, resgatando, por conseguinte, a noção de um índio que ama a sua cultura e
quer viver em liberdade nas florestas e em suas ocas, sem que sejam abandonados os
seus costumes.
Para esse entendimento, João Clineu Serra Portugal, em sua obra A Importância
do desenho na construção da aprendizagem infantil, afirma:
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À medida que o pensamento evolui, os traçados gráficos se
transformam. Com os progressos das capacidades representativas a
criança fará os desenhos de forma mais detalhada de acordo com os
avanços ligados ao seu pensamento e com essa evolução de
pensamento, elas começam a manifestar o desejo de serem fiéis à
realidade, assim como as compreendem (PORTUGAL, 2012, p.11).

Desse modo, essa criança, pela influência do meio social e de outros índios,
mostra o que já conhece como um modelo ideal de aldeia, desenhando os seus
elementos principais: as ocas e a natureza com flores e animais com detalhes, como é o
caso, por exemplo, da porta da oca e da fogueira mostrada na Figura 14.
Dois pontos principais a serem observados: a influência da cultura indígena que
está representada por meio deste desenho e a ideia de meio ambiente ligada diretamente
ao estado da natureza que não contenha poluição e que seja representada por árvores e
animais em todo seu entorno.

Figura 15: Lobisomem (2013)
Autoria: Alexandre (10 anos)
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Percepção da criança: “Vou desenhar um lobisomem das lendas”.

Neste desenho pode ser percebida a presença de um personagem do folclore
brasileiro: o lobisomem4. O interessante é observar que essa criança não só desenha um
lobisomem, mas também um filhote de lobisomem no meio de sua barriga, que leva a
pensar em uma relação positiva com sua família.
A lenda do lobisomem é uma das mais conhecidas no folclore brasileiro. Foi
trazida da Europa, porém, no Brasil tem sido passada de geração em geração. No caso
dessa criança, percebe-se como é importante o ensino de lendas e mitos, pois foi o único
desenho que demonstrou como as lendas são importantes no ambiente escolar.
Marlise Campos em Culturas Locais e Regionais: Valores, Mitos, Lendas e
Crenças mostra como é o processo de construção de cultura na mente da criança e qual
a importância dos mitos, lendas e crenças, dizendo que:

A criança, ao perceber-se com uma identidade, terá consciência dos
valores legítimos de uma sociedade e de uma civilização,
independentemente de raça ou classe social. Ao situar-se no tempo e
no espaço, ela se perceberá como agente que constrói sua cultura. [...]
Os mitos, as lendas e crenças são representações coletivas, são
histórias, concepções elaboradas geralmente por um grupo cultural,
com o fim de propor uma explicação mágica do mundo. Seu ponto de
partida e sua função básica consistem em adaptar o homem ao mundo
exterior, dominando a realidade (CAMPOS, 2005, p. 88).

De acordo com as ideias de Campos (2005), observa-se que cada criança tem
uma forte ligação com a sua cultura e o seu meio, como foi apresentado no desenho de
Alexandre na Figura 15, pois, como se sabe, os índios têm como hábito contar lendas e
mitos no se dia a dia para as crianças.
Além disso, Campos (2005) ao comentar que as lendas, mitos e crenças existem
por causa de concepções coletivas, geralmente por um grupo cultural, faz como que
uma referência direta à comunidade indígena da aldeia Tekoa Pyau.

4

O lobisomem é um dos mais populares monstros fictícios do mundo. Suas origens se encontram na
mitologia grega, porém sua história se desenvolveu na Europa. A lenda do lobisomem é muito conhecida
no folclore brasileiro, sendo que algumas pessoas, especialmente aquelas mais velhas e que moram nas
regiões
rurais,
de
fato
creem
na
existência
do
monstro.
Disponível
em:
<http://www.brasilescola.com/folclore/lobisomem.htm>. Acesso em nov. 2013.
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Figura 16: Criança na aldeia (2013)
Autoria: Maria (5 anos )

Percepção da criança: “Sou eu e minha casa”.

Essa criança de apenas 5 anos mostra com clareza a característica do índio;
quando observamos o cabelo da figura humana do desenho, logo constatamos que é um
índio com cabelo liso, cortado na altura dos ombros. Essa criança demonstra a forte
relação que ela tem com o seu lar, desenhando uma casa, o que isto pode significar que
ela reconhece a importância de ter uma casa.
Segundo Sylvio Rabello, “as crianças menores de seis anos preferem desenhar a
figura humana (bonecos)”, sendo assim, nas representações infantis predomina as
relações sociais: casas, veículos e objetos; aparecem poucas representações da natureza
(REBELLO, apud BORGES; SCHULTZE, 1994, p. 30). Neste caso, Maria representa a
importância de seu lugar social, desenhando sua casa, e o seu lugar nesse espaço.
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Complementado, Cox reafirma a ideia do favoritismo pela figura humana nos
desenhos infantis, considerando a idade da criança e destaca também uma forma “um
tanto bizarra” nos desenhos, parecida com um girino (COX, 2000, p. 9).
Desse modo, a ilustração feita por Maria parece confirmar as teorias desses dois
autores acima citados.

Figura 17: A chuva e o sol (2013)
Autoria: Aline (5 anos)

Percepção da criança: “Vou desenhar a chuva caindo na natureza”.

Essa criança traz um fenômeno da natureza que é a chuva; nos mostra por meio
do desenho que a chuva tem a capacidade de formar os rios, fazer as flores crescerem e
as árvores produzirem os seus frutos. Isto é, a criança tem noção de que a chuva é
importante para o meio ambiente, pois ela tem múltiplos usos, inclusive a água para o
consumo humano, sendo a água indispensável à vida. Tudo depende dela.
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Além disso, pode-se observar o interesse pelo uso das variadas cores,
completando o sentido de seu desenho, que não necessariamente é a cor “real” da
natureza. Por exemplo, nesse desenho são utilizadas as cores: verde, rosa, vermelho e
azul.
Sobre o assunto, Borges e Schultze acrescentam que:

O significado da cor é representado por maior interesse causado pelo
entusiasmo do que pela relação entre cor e objeto. É a fase em que a
criança começa a criar as formas conscientemente e utiliza as cores,
muitas vezes, para comparar os objetos, mas esta comparação é, na
maior parte das vezes, dada pelas linhas e pelas formas (BORGES;
SCHULTZE, 1994, p. 34).

Em outros termos, além das cores, outro importante símbolo nos desenhos
infantis é a valorização das formas, ou até mesmo a repetição delas como ocorre no
desenho. Percebe-se que a figura da ávore é do mesmo tamanho das flores, reforçando a
ideia de que a forma independe do seu tamanho natural.

Figura 18: A árvore (2013)
Autoria: Maria (7 anos)

Percepção da criança: “fiz uma árvore e escrevi o nome dela ao lado”.
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A árvore é um dos elementos fundamentais para a natureza. Esta criança desenha
uma árvore com bastantes frutos, mostrando que o alimento é fundamental para a nossa
saúde; além disso, ela tenta escrever ao lado do desenho, para indicar o nome que é
dado a ela.
Percebe-se que essa criança já está em processo de alfabetização, pois não só
tem o interesse em nomear a árvore, como também usa as letras que conhece e tenta
escrever esse nome.
Observa-se o cuidado que ela teve ao representar a forma da árvore; ela faz
questão que as pessoas identifiquem a figura representada.
Sobre o assunto Luquet citado por BORGES & SCHULTZE (1994) ressalta que:
[...] o desenho da criança até oito-nove anos é, em sua essência,
realista, mas a criança começa desenhando o que sabe de alguém
ou de um objeto muito antes de exprimir graficamente o que vê.
(Luquet apud BORGES; SCHULTZE, 1994, p.19)
Desse modo, essa criança desenha uma árvore, isto é, uma figura da qual ela já
tem conhecimento, ficando mais fácil para ela expressar graficamente o que percebe em
seu entorno, buscando uma figura mais realista, inclusive desenhando seus frutos.
Pode-se afirmar que a experiência vivenciada com as crianças da escola do
CECI foi muito prazerosa e contribuiu para ampliar meus conhecimentos sobre o tema
“desenho infantil”. De igual modo, verificou-se que durante a realização da oficina, as
crianças desenharam temas de seu interesse com muita dedicação e alegria fazendo
questão de mostra-las para seus colegas.
Isso reforça o que Stam diz: “[...] as crianças ao desenharem buscam
necessariamente a aprovação da outra, dando pistas importantes para que possamos
repensar a questão dos estereótipos e das cópias, ainda tão presentes em nossas práticas”
(STAM, 1988).
Pelos resultados obtidos na presente oficina, recomenda-se investir na realização
e continuidade de outras oficinas de desenho com as crianças do CECI, as quais
trouxeram ricas experiências visuais, e estéticas que demostram as percepções delas
com relação ao meio ambiente onde vivem.
Notou-se que especialmente as crianças de 5 a 10 anos de idade, o simbolismo, o
sonho e a imaginação estiveram presentes nas suas realidades, assim como também
ficou evidenciado a etapa dos rabiscos e a etapa dos desenhos na dependência da idade e
do desenvolvimento de cada uma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa fundamenta-se na reflexão sobre as legislações indígenas e
ambientais do Brasil, com a finalidade de embasar o tema desenvolvido na presente
dissertação, tendo em vista a sua importância para os professores indígenas e para toda a
sociedade, nesse caso, para a escola inserida na aldeia Tekoa Pyau, localizada na região
do Pico do Jaraguá, zona oeste de São Paulo.
É importante salientar que o conhecimento dos aspectos legais das atuais
legislações estão relacionados com a formação da cidadania, motivo pelo qual é
importante que os educadores valorizem o interesse com respeito aos direitos dos
cidadãos que constam nas leis oficiais, por exemplo, a comunidade indígena.
Entre as várias legislações analisadas nesse trabalho, destaca-se a Resolução n°
2, de 15 de Junho de 2012, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental, a serem observadas pelo sistema de ensino e suas instituições de
Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação determinada
pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei da Educação Ambiental n° 9.795 de 1999,
as quais incentivam a realização de atividades voltadas à melhoria das condições de
vida e sustentabilidade ambiental das comunidades indígenas.
Além disso, é muito importante que os professores da escola infantil do CECI
(Centro de Educação e Cultura Indígena) trabalhem junto com seus alunos aspectos da
Legislação Ambiental e Indígena e as novas Diretrizes Curriculares do MEC, que
exigem a inserção em todos os currículos nacionais.
O estudo procurou por em evidência a importância da educação ambiental e da
arte na formação cidadã e no processo de sensibilização das crianças e dos professores
da aldeia Tekoa Pyau.
Os resultados obtidos nas entrevistas com os 3 (três) professores do CECI
mostraram que a temática do meio ambiente está presente nas práticas pedagógicas da
escola, no entanto, verificou-se a necessidade de ações no sentido de intensificar o
processo de conscientização dos professores quanto às questões ambientais, bem como
o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de educação ambiental na escola.
Assim, percebeu-se que durante a realização da oficina de desenho de livre
criação com as crianças de 5 a 10 anos de idade, os temas de seu interesse foram
apresentados com muita dedicação e alegria. Por meio dos resultados obtidos na
presente oficina, recomenda-se investir na realização e continuidade de outras
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atividades de desenho e artesanato com as crianças do CECI, as quais trouxeram ricas
experiências que demostram suas percepções em relação ao meio ambiente onde elas
vivem.
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APÊNDICE A – Carta de Apresentação

Prezados (as) Professores (as)

Estamos realizando uma pesquisa para elaboração da nossa Dissertação de
Mestrado que estamos desenvolvendo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujo
tema versará sobre “Educação Ambiental em escola indígena: um estudo de caso na
Escola Guarani CECI na aldeia Tekoa Pyau”.
Nesse sentido, gostaríamos de contar com sua preciosa colaboração respondendo
às perguntas com toda sinceridade.
Esclarecemos que essa pesquisa não envolve qualquer processo de avaliação da
escola, ou das disciplinas, e os dados obtidos serão avaliados dentro das regras da ética,
e o seu nome, e dos alunos serão resguardados, pois utilizaremos pseudônimos.
Desde já agradecemos pela cordial atenção dispensada.

Atenciosamente,
Luciano Gabriel Martins
Curso de Pós-Graduação em Educação,
Arte e História da Cultura
Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: Luciano_gospel@yahoo.com.br
(011) 2114-8851
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Roteiro da Entrevista para os Professores

Pesquisador: Luciano Gabriel Martins

Entrevista semiestruturada – Questões para os (as) professores (as):

1. Quais são as principais práticas escolares adotadas pela escola? Quais os
conteúdos ministrados em sua disciplina?

2. O que você entende por meio ambiente?

3. A escola prioriza a inclusão de temas ambientais no currículo escolar? Se sim,
descreva quais.

4. Você desenvolve alguma atividade artística com os alunos, por exemplo,
desenhos, teatro, jogos, artesanatos, etc.?
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5. Você conhece as novas diretrizes curriculares do Ministério da Educação e
Cultura em relação à educação ambiental? E com relação a Educação Indígena?

6. Você tem trabalhado com os alunos, questões relacionadas com a disposição dos
resíduos sólidos (lixo), buscando a conscientização dos alunos em relação à
higiene ambiental e a saúde pública?
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APÊNDICE B - Fotos ilustrativas e produzidas pelo autor na oficina de desenho de
livre criação com as crianças indígenas.

Menina mostrando seu desenho

Crianças desenhando seu meio ambiente

Crianças participando da oficina de desenho.
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Menina desenhando uma árvore

Autor registrando os dados da oficina

Crianças participando da oficina de desenho
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Meninas fazendo desenho de livre criação

Criança mostrando sua grande árvore

Autor e criança exibindo o desenho
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Autor ao lado de criança indígena

Autor ao lado de menina indígena

Menino desenhando

87

Menino indígena desenhando

Menino exibindo seu desenho

Crianças que participaram da oficina
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ANEXO A - Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das expressões
Culturais. Documento da UNESCO da CONVENÇÃO sobre a proteção e promoção da
Diversidade das ExpressõesCulturais - BR/2007/PI/H/1
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a
Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 03 a 21 de outubro de 2005,
Afirmando que a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade,
Ciente de que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da humanidade, a ser
valorizado e cultivado em benefício de todos,
Sabendo que a diversidade cultural cria um mundo rico e variado que aumenta a gama
de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo, assim, um dos
principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações.
Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de democracia,
tolerância, justiça social e mútuo respeito entre povos e culturas, é indispensável para a
paz e a segurança no plano local, nacional e internacional,
Celebrando a importância da diversidade cultural para a plena realização dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais proclamados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e outros instrumentos universalmente reconhecidos,
Destacando a necessidade de incorporar a cultura como elemento estratégico das
políticas de desenvolvimento nacionais e internacionais, bem como da cooperação
internacional para o desenvolvimento, e tendo igualmente em conta a Declaração do
Milênio das Nações Unidas (2000), com sua ênfase na erradicação da pobreza,
Considerando que a cultura assume formas diversas através do tempo e do espaço, e que
esta diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das identidades, assim
como nas expressões culturais dos povos e das sociedades que formam a humanidade,
Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza
material e imaterial, e, em particular, dos sistemas de conhecimento das populações
indígenas, e sua contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável, assim como
a necessidade de assegurar sua adequada proteção e promoção,
Reconhecendo a necessidade de adotar medidas para proteger a diversidade das
expressões culturais incluindo seus conteúdos, especialmente, nas situações em que
expressões culturais possam estar ameaçadas de extinção ou de grave deterioração,

CONVENÇÃO sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais
Texto oficial ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006
Enfatizando a importância da cultura para a coesão social em geral, e, em particular, o
seu potencial para a melhoria da condição da mulher e de seu papel na sociedade,
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Ciente de que a diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação de idéias e
se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas,
Reafirmando que a liberdade de pensamento, expressão e informação, bem como a
diversidade da mídia, possibilitam o florescimento das expressões culturais nas
sociedades,
Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, incluindo as expressões
culturais tradicionais, é um fator importante, que possibilita aos indivíduos e aos povos
expressarem e compartilharem com outros as suas ideias e valores,
Recordando que a diversidade linguística constitui elemento fundamental da diversidade
cultural, e reafirmando o papel fundamental que a educação desempenha na proteção e
promoção das expressões culturais,
Tendo em conta a importância da vitalidade das culturas para todos, incluindo as
pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal como se manifesta em sua
liberdade de criar, difundir e distribuir as suas expressões culturais tradicionais, bem
como de ter acesso a elas, de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento,
Sublinhando o papel essencial da interação e da criatividade culturais, que nutrem e
renovam as expressões culturais, e fortalecem o papel desempenhado por aqueles que
participam no desenvolvimento da cultura para o progresso da sociedade como um todo,
Reconhecendo a importância dos direitos da propriedade intelectual para a manutenção
das pessoas que participam da criatividade cultural, convencida de que as atividades,
bens e serviços culturais possuem dupla natureza, tanto econômica quanto cultural, uma
vez que são portadores de identidades, valores e significados, não devendo, portanto, ser
tratados como se tivessem valor meramente comercial,
Constatando que os processos de globalização, facilitado pela rápida evolução das
tecnologias de comunicação e informação, apesar de proporcionarem condições inéditas
para que se intensifique a interação entre culturas, constituem também um desafio para a
diversidade cultural, especialmente no que diz respeito aos riscos de desequilíbrios entre
países ricos e pobres,
Ciente do mandato específico confiado à UNESCO para assegurar o respeito à
diversidade das culturas e recomendar os acordos internacionais que julgue necessários
para promover a livre circulação de ideias por meio da palavra e da imagem,
Referindo-se às disposições dos instrumentos internacionais adotados pela UNESCO
relativos à diversidade cultural e ao exercício dos direitos culturais, em particular a
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001, Adota, em 20 de outubro
de 2005 , a presente Convenção.
I. Objetivos e princípios diretores
Artigo 1 – OBJETIVOS
Os objetivos da presente Convenção são:
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(a) proteger e promover a diversidade das expressões culturais;
(b) criar condições para que as culturas floresçam e interajam livremente em benefício
mútuo;
(c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâmbios culturais mais
amplos e equilibrados no mundo em favor do respeito intercultural e de uma cultura da
paz;
(d) fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a interação cultural, no espírito
de construir pontes entre os povos;
(e) promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a conscientização de
seu valor nos planos local, nacional e internacional;
(f) reafirmar a importância do vínculo entre cultura e desenvolvimento para todos os
países, especialmente para países em desenvolvimento, e encorajar as ações
empreendidas no plano nacional e internacional para que se reconheça o autêntico valor
desse vínculo;
(g) reconhecer natureza específica das atividades, bens e serviços culturais enquanto
portadores de identidades, valores e significados;
(h) reafirmar o direito soberano dos Estados de conservar, adotar e implementar as
políticas e medidas que considerem apropriadas para a proteção e promoção da
diversidade das expressões culturais em seu território;
(i) fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais em um espírito de parceria
visando, especialmente, o aprimoramento das capacidades dos países em
desenvolvimento de protegerem e de promoverem a diversidade das expressões
culturais.
Artigo 2 – PRINCÍPIOS DIRETORES
1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se estiverem
garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de
expressão, informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos de
escolherem expressões culturais.
Ninguém poderá invocar as disposições da presente Convenção para atentar contra os
direitos do homem e as liberdades fundamentais consagrados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e garantidos pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito
de sua aplicação.
2. Princípio da soberania
De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional,
os Estados têm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e
promoção da diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios.
3. Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas
A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o
reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das
pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas.
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4. Princípio da solidariedade e cooperação internacionais
A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a todos os países, em
particular os países em desenvolvimento, criarem e fortalecerem os meios necessários a
sua expressão cultural – incluindo as indústrias culturais, sejam elas nascentes ou
estabelecidas – nos planos local, nacional e internacional.
5. Princípio da complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do
desenvolvimento
Sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos
culturais deste são tão importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos
e povos têm o direito fundamental de dele participarem e se beneficiarem.
6. Princípio do desenvolvimento sustentável
A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A
proteção, promoção e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o
desenvolvimento sustentável em benefício das gerações atuais e futuras.
7. Princípio do acesso equitativo
O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais
provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de
difusão constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o
incentivo ao entendimento mútuo.
8. Princípio da abertura e do equilíbrio
Ao adotarem medidas para favorecer a diversidade das expressões culturais, os Estados
buscarão promover, de modo apropriado, a abertura a outras culturas do mundo e
garantir que tais medidas estejam em conformidade com os objetivos perseguidos pela
presente Convenção.
II. Campo de aplicação
Artigo 3 – CAMPO DE APLICAÇÃO
A presente Convenção aplica-se a políticas e medidas adotadas pelas Partes relativas à
proteção e promoção da diversidade das expressões culturais.
III. Definições
Artigo 4 – DEFINIÇÕES
Para os fins da presente Convenção, fica entendido que:
1. Diversidade Cultural
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"Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos
grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e
dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas
variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio
cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também
através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das
expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados.
2. Conteúdo Cultural
"Conteúdo cultural" refere-se ao caráter simbólico, dimensão artística e valores culturais
que têm por origem ou expressam identidades culturais.
3. Expressões culturais
"Expressões culturais" são aquelas expressões que resultam da criatividade de
indivíduos, grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultural.
4. Atividades, bens e serviços culturais
"Atividades, bens e serviços culturais" referem-se às atividades, bens e serviços que,
considerados sob o ponto de vista da sua qualidade, uso ou finalidade específica,
incorporam ou transmitem expressões culturais, independentemente do valor comercial
que possam ter. As atividades culturais podem ser um fim em si mesmas, ou contribuir
para a produção de bens e serviços culturais.
5. Indústrias culturais
"Indústrias culturais" referem-se às indústrias que produzem e distribuem bens e
serviços culturais, tais como definidos no parágrafo 4 acima.
6. Políticas e medidas culturais
"Políticas e medidas culturais" referem-se às políticas e medidas relacionadas à cultura,
seja no plano local, regional, nacional ou internacional, que tenham como foco a cultura
como tal, ou cuja finalidade seja exercer efeito direto sobre as expressões culturais de
indivíduos, grupo sou sociedades, incluindo a criação, produção, difusão e distribuição
de atividades, bens e serviços culturais, e o acesso aos mesmos.
7. Proteção
"Proteção" significa a adoção de medidas que visem à preservação, salvaguarda e
valorização da diversidade das expressões culturais. "Proteger" significa adotar tais
medidas.

8. Interculturalidade
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"Interculturalidade" refere-se à existência e interação eqüitativa de diversas culturas,
assim como à possibilidade de geração de expressões culturais compartilhadas por meio
do diálogo e respeito mútuo.
IV. Direitos e obrigações das partes
Artigo 5 - REGRA GERAL EM MATÉRIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
1. As Partes, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, os princípios do direito
internacional e os instrumentos universalmente reconhecidos em matéria de direitos
humanos, reafirmam seu direito soberano de formular e implementar as suas políticas
culturais e de adotar medidas para a proteção e a promoção da diversidade das
expressões culturais, bem como para o fortalecimento da cooperação internacional, a
fim de alcançar os objetivos da presente Convenção.
2. Quando uma Parte implementar políticas e adotar medidas para proteger e promover
a diversidade das expressões culturais em seu território, tais políticas e medidas deverão
ser compatíveis com as disposições da presente Convenção.
Artigo 6 – DIREITOS DAS PARTES NO ÂMBITO NACIONAL
1. No marco de suas políticas e medidas culturais, tais como definidas no artigo 4.6, e
levando em consideração as circunstâncias e necessidades que lhe são particulares, cada
Parte poderá adotar medidas destinadas a proteger e promover a diversidade das
expressões culturais em seu território.
2. Tais medidas poderão incluir:
(a) medidas regulatórias que visem à proteção e promoção da diversidade das
expressões cultuais;
(b) medidas que, de maneira apropriada, criem oportunidades às atividades, bens e
serviços culturais nacionais – entre o conjunto das atividades, bens e serviços culturais
disponíveis no seu território –, para a sua criação, produção, difusão, distribuição e
fruição, incluindo disposições relacionadas à língua utilizada nessas atividades, bens e
serviços;
(c) medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais nacionais independentes e às
atividades no setor informal acesso efetivo aos meios de produção, difusão e
distribuição das atividades, bens e serviços culturais;
(d) medidas voltadas para a concessão de apoio financeiro público;
(e) medidas com o propósito de encorajar organizações de fins não lucrativos, e também
instituições públicas e privadas, artistas e outros profissionais de cultura, a desenvolver
e promover o livre intercâmbio e circulação de ideias e expressões culturais, bem como
de atividades, bens e serviços culturais, e a estimular tanto a criatividade quanto o
espírito empreendedor em suas atividades;
(f) medidas com vistas a estabelecer e apoiar, de forma adequada, as instituições
pertinentes de serviço público;
(g) medidas para encorajar e apoiar os artistas e todos aqueles envolvidos na criação de
expressões culturais;
(h) medidas objetivando promover a diversidade da mídia, inclusive mediante serviços
públicos de radiodifusão.
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Artigo 7 – MEDIDAS PARA A PROMOÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje indivíduos e
grupos sociais a:
(a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, e a elas ter
acesso, conferindo a devida atenção às circunstâncias e necessidades especiais da
mulher, assim como dos diversos grupos sociais, incluindo as pessoas pertencentes às
minorias e povos indígenas;
(b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu território e dos
demais países do mundo;
2. As Partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos artistas, de
todos aqueles envolvidos no processo criativo, das comunidades culturais e das
organizações que os apoiam em seu trabalho, bem como o papel central que
desempenham ao nutrir a diversidade das expressões culturais.
Artigo 8 – MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
1. Sem prejuízo das disposições dos artigos 5 e 6, uma Parte poderá diagnosticar a
existência de situações especiais em que expressões culturais em seu território estejam
em risco de extinção, sob séria ameaça ou necessitando de urgente salvaguarda.
2. As Partes poderão adotar todas as medidas apropriadas para proteger e preservar as
expressões culturais nas situações referidas no parágrafo 1, em conformidade com as
disposições da presente Convenção.
3. As partes informarão ao Comitê Intergovernamental mencionado no Artigo 23 todas
as medidas tomadas para fazer face às exigências da situação, podendo o Comitê
formular recomendações apropriadas.
Artigo 9 – INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA
As Partes:
(a) fornecerão a cada quatro anos, em seus relatórios à UNESCO, informação
apropriada sobre as medidas adotadas para proteger e promover a diversidade das
expressões culturais em seu território e no plano internacional;
(b) designarão um ponto focal, responsável pelo compartilhamento de informações
relativas à presente Convenção;
(c) compartilharão e trocarão informações relativas à proteção e promoção da
diversidade das expressões culturais.

Artigo 10 – EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA
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As Partes deverão:
(a) propiciar e desenvolver a compreensão da importância da proteção e promoção da
diversidade das expressões culturais, por intermédio, entre outros, de programas de
educação e maior sensibilização do público;
(b) cooperar com outras partes e organizações regionais e internacionais para alcançar o
objetivo do presente artigo;
(c) esforçar-se por incentivar a criatividade e fortalecer as capacidades de produção,
mediante o estabelecimento de programas de educação, treinamento e intercâmbio na
área das indústrias culturais. Tais medidas deverão ser aplicadas de modo a não terem
impacto negativo sobre as formas tradicionais de produção.
Artigo 11 – PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
As Partes reconhecem o papel fundamental da sociedade civil na proteção e promoção
da diversidade das expressões culturais. As Partes deverão encorajar a participação ativa
da sociedade civil em seus esforços para alcançar os objetivos da presente Convenção.
Artigo 12 – PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
As Partes procurarão fortalecer sua cooperação bilateral, regional e internacional, a fim
de criar condições propícias à promoção da diversidade das expressões culturais,
levando especialmente em conta as situações mencionadas nos Artigos 8 e 17, em
particular com vistas a:
(a) facilitar o diálogo entre as Partes sobre política cultural;
(b) reforçar as capacidades estratégicas e de gestão do setor público nas instituições
públicas culturais, mediante intercâmbios culturais profissionais e internacionais, bem
como compartilhamento das melhores práticas;
(c) reforçar as parcerias com a sociedade civil, organizações não-governamentais e setor
privado, e entre essas entidades, para favorecer e promover a diversidade das expressões
culturais;
(d) promover a utilização das novas tecnologias e encorajar parcerias para incrementar o
compartilhamento de informações, aumentar a compreensão cultural e fomentar a
diversidade das expressões culturais;
(e) encorajar a celebração de acordos de co-produção e de codistribuição.
Artigo 13 – INTEGRAÇÃO DA CULTURA NO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
As Partes envidarão esforços para integrar a cultura nas suas políticas de
desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de criar condições propícias ao
desenvolvimento sustentável e, nesse marco, fomentar os aspectos ligados à proteção e
promoção da diversidade das expressões culturais.

Artigo 14 – COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
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As Partes procurarão apoiar a cooperação para o desenvolvimento sustentável e a
redução da pobreza, especialmente em relação às necessidades específicas dos países
em desenvolvimento, com vistas a favorecer a emergência de um setor cultural
dinâmico pelos seguintes meios, entre outros:
(a) o fortalecimento das indústrias culturais em países em desenvolvimento:
(i) criando e fortalecendo as capacidades de produção e distribuição culturais nos países
em desenvolvimento;
(ii) facilitando um maior acesso de suas atividades, bens e serviços culturais ao mercado
global e aos circuitos internacionais de distribuição;
(iii) permitindo a emergência de mercados regionais e locais viáveis;
(iv) adotando, sempre que possível, medidas apropriadas nos países desenvolvidos com
vistas a facilitar o acesso ao seu território das atividades, bens e serviços culturais dos
países em desenvolvimento;
(v) apoiando o trabalho criativo e facilitando, na medida do possível, a mobilidade dos
artistas dos países em desenvolvimento;
(vi) encorajando uma apropriada colaboração entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento, em particular nas áreas da música e do cinema.
(b) o fortalecimento das capacidades por meio do intercâmbio de informações,
experiências e conhecimentos especializados, assim como pela formação de recursos
humanos nos países em desenvolvimento, nos setores púbico e privado, no que
concerne notadamente as capacidades estratégicas e gerenciais, a formulação e
implementação de políticas, a promoção e distribuição das expressões culturais, o
desenvolvimento das médias, pequenas e micro empresas, e a utilização das tecnologias
e desenvolvimento e transferência de competências;
(c) a transferência de tecnologias e conhecimentos mediante a introdução de medidas
apropriadas de incentivo, especialmente no campo das indústrias e empresas culturais;
(d) o apoio financeiro mediante:
(i) o estabelecimento de um Fundo Internacional para a Diversidade Cultural conforme
disposto no artigo 18;
(ii) a concessão de assistência oficial ao desenvolvimento, segundo proceda, incluindo a
assistência técnica, a fim de estimular e incentivar a criatividade;
(iii) outras formas de assistência financeira, tais como empréstimos com baixas taxas de
juros, subvenções e outros mecanismos de financiamento.
Artigo 15 – MODALIDADES DE COLABORAÇÃO
As Partes incentivarão o desenvolvimento de parcerias entre o setor público, o setor
privado e organizações de fins não lucrativos, e também no interior dos mesmos, a fim
de cooperar com os países em desenvolvimento no fortalecimento de suas capacidades
de proteger e promover a diversidade das expressões culturais. Essas parcerias
inovadoras enfatizarão, de acordo com as necessidades concretas dos países em
desenvolvimento, a melhoria da infraestrutura, dos recursos humanos e políticos, assim
como o intercâmbio de atividades, bens e serviços culturais.
Artigo 16 – TRATAMENTO
DESENVOLVIMENTO

PREFERENCIAL

PARA

PAÍSES

EM

Os países desenvolvidos facilitarão intercâmbios culturais com os países em
desenvolvimento garantindo, por meio dos instrumentos institucionais e jurídicos
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apropriados, um tratamento preferencial aos seus artistas e outros profissionais e
praticantes da cultura, assim como aos seus bens e serviços culturais.
Artigo 17 – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM SITUAÇÕES DE
GRAVE AMEAÇA ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS
As Partes cooperarão para mutuamente se prestarem assistência, conferindo especial
atenção aos países em desenvolvimento, nas situações referidas no Artigo 8.
Artigo 18 – FUNDO INTERNACIONAL PARA A DIVERSIDADE CULTURAL
1. Fica instituído um Fundo Internacional para a Diversidade Cultural, doravante
denominado o "Fundo".
2. O Fundo estará constituído por fundos fiduciários, em conformidade com o
Regulamento Financeiro da UNESCO.
3. Os recursos do Fundo serão constituídos por:
(a) contribuições voluntárias das Partes;
(b) recursos financeiros que a Conferência-Geral da UNESCO assigne para tal fim;
(c) contribuições, doações ou legados feitos por outros Estados, organismos e
programas do sistema das Nações Unidas, organizações regionais ou internacionais;
entidades públicas ou privadas e pessoas físicas;
(d) juros sobre os recursos do Fundo;
(e) o produto das coletas e receitas de eventos organizados em benefício do Fundo;
(f) quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento do Fundo.
4. A utilização dos recursos do Fundo será decidida pelo Comitê
Intergovernamental, com base nas orientações da Conferência das Partes mencionada no
Artigo 22.
5. O Comitê Intergovernamental poderá aceitar contribuições, ou outras formas de
assistência com finalidade geral ou específica que estejam vinculadas a projetos
concretos, desde que os mesmos contem com a sua aprovação.
6. As contribuições ao Fundo não poderão estar vinculadas a qualquer condição política,
econômica ou de outro tipo que seja incompatível com os objetivos da presente
Convenção.
7. As Partes farão esforços para prestar contribuições voluntárias, embases regulares,
para a implementação da presente Convenção.
Artigo 19 - INTERCÂMBIO, ANÁLISE E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES
1. As Partes comprometem-se a trocar informações e compartilhar conhecimentos
especializados relativos à coleta de dados e estatísticas sobre a diversidade das
expressões culturais, bem como sobre as melhores práticas para a sua proteção e
promoção.
2. A UNESCO facilitará, graças aos mecanismos existentes no seu Secretariado, a
coleta, análise e difusão de todas as informações, estatísticas e melhores práticas sobre a
matéria.
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3. Adicionalmente, a UNESCO estabelecerá e atualizará um banco de dados sobre os
diversos setores e organismos governamentais, privadas e de fins não lucrativos, que
estejam envolvidos no domínio das expressões culturais.
4. A fim de facilitar a coleta de dados, a UNESCO dará atenção especial à capacitação e
ao fortalecimento das competências das Partes que requisitarem assistência na matéria.
5. A coleta de informações definida no presente artigo complementará as informações a
que fazem referência as disposições do artigo 9.
V. Relações com outros instrumentos
Artigo 20 – RELAÇÕES COM OUTROS INSTRUMENTOS: APOIO MÚTUO,
COMPLEMENTARIDADE E NÃO-SUBORDINAÇÃO
1. As Partes reconhecem que deverão cumprir de boa-fé suas obrigações perante a
presente Convenção e todos os demais tratados dos quais sejam parte. Da mesma forma,
sem subordinar esta Convenção a qualquer outro tratado:
(a) fomentarão o apoio mútuo entre esta Convenção e os outros tratados dos quais são
parte; e
(b) ao interpretarem e aplicarem os outros tratados dos quais são parte ou ao assumirem
novas obrigações internacionais, as Partes levarão em conta as disposições relevantes da
presente Convenção.
2. Nada na presente Convenção será interpretado como modificando os direitos e
obrigações das Partes decorrentes de outros tratados dos quais sejam parte.
Artigo 21 – CONSULTA E COORDENAÇÃO INTERNACIONAL
As Partes comprometem-se a promover os objetivos e princípios da presente Convenção
em outros foros internacionais. Para esse fim, as Partes deverão consultar-se, quando
conveniente, tendo em mente os mencionados objetivos e princípios.
VI. Órgãos da Convenção
Artigo 22 – CONFERÊNCIA DAS PARTES
1. Fica estabelecida uma Conferência das Partes. A Conferência das
Partes é o órgão plenário e supremo da presente Convenção.
2. A Conferência das Partes se reúne em sessão ordinária a cada dois anos, sempre que
possível no âmbito da Conferência-Geral da UNESCO. A Conferência das Partes
poderá reunir-se em sessão extraordinária, se assim o decidir, ou se solicitação for
dirigida ao Comitê Intergovernamental por ao menos um terço das Partes.
3. A Conferência das Partes adotará o seu próprio Regimento interno.
4. As funções da Conferência das Partes são, entre outras:
(a) eleger os Membros do Comitê Intergovernamental;
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(b) receber e examinar relatórios das Partes da presente Convenção transmitidos pelo
Comitê Intergovernamental;
(c) aprovar as diretrizes operacionais preparadas, a seu pedido, pelo Comitê
Intergovernamental;
(d) adotar quaisquer outras medidas que considere necessárias para promover os
objetivos da presente Convenção.
Artigo 23 – COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL
1. Fica instituído junto à UNESCO um Comitê Intergovernamental para a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, doravante referido como “Comitê
Intergovernamental”. Ele é composto por representantes de 18 Estados-Partes da
Convenção, eleitos pela Conferência das Partes para um mandato de quatro anos, a
partir daentrada em vigor da presente Convenção, conforme o artigo 29.
2. O Comitê Intergovernamental se reúne em sessões anuais.
3. O Comitê Intergovernamental funciona sob a autoridade e em conformidade com as
diretrizes da Conferência das Partes, à qual presta contas.
4. O número de membro do Comitê Intergovernamental será elevado para 24 quando o
número de membros da presente Convenção chegar a 50.
5. A eleição dos membros do Comitê Intergovernamental é baseada nos princípios da
representação geográfica equitativa e da rotatividade.
6. Sem prejuízo de outras responsabilidades a ele conferidas pela presente Convenção, o
Comitê Intergovernamental tem as seguintes funções:
(a) promover os objetivos da presente Convenção, incentivar e monitorar a sua
implementação;
(b) preparar e submeter à aprovação da Conferência das Partes, mediante solicitação, as
diretrizes operacionais relativas à implementação e aplicação das disposições da
presente Convenção;
(c) transmitir à Conferência das Partes os relatórios das Partes da Convenção
acompanhados de observações e um resumo de seus conteúdos;
(d) fazer recomendações apropriadas para situações trazidas à sua atenção pelas Partes
da Convenção, de acordo com as disposições pertinentes da Convenção, em particular o
Artigo 8;
(e) estabelecer os procedimentos e outros mecanismos de consulta que visem à
promoção dos objetivos e princípios da presente Convenção em outros foros
internacionais;
(f) realizar qualquer outra tarefa que lhe possa solicitar a Conferência das Partes.
7. O Comitê Intergovernamental, em conformidade com o seu Regimento interno,
poderá, a qualquer momento, convidar organismos públicos ou privados ou pessoas
físicas a participarem das suas reuniões para consultá-los sobre questões específicas.
8. O Comitê Intergovernamental elaborará o seu próprio Regimento interno e o
submeterá à aprovação da Conferência das Partes.
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Artigo 24 – SECRETARIADO DA UNESCO
1. Os órgãos da presente Convenção serão assistidos pelo Secretariado da UNESCO.
2. O Secretariado preparará a documentação da Conferência das Partes e do Comitê
Intergovernamental, assim como o projeto de agenda de suas reuniões, prestando auxílio
na implementação de suas decisões e informando sobre a aplicação das mesmas.
VII. Disposições finais
Artigo 25 - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
1. Em caso de controvérsia acerca da interpretação ou aplicação da presente Convenção,
as Partes buscarão resolvê-la mediante negociação.
2. Se as Partes envolvidas não chegarem a acordo por negociação, poderão recorrer
conjuntamente aos bons ofícios ou à mediação de uma terceira parte.
3. Se os bons ofícios ou a mediação não forem adotados, ou se não for possível superar
a controvérsia pela negociação, bons ofícios ou mediação, uma Parte poderá recorrer à
conciliação, em conformidade com o procedimento constante do Anexo à presente
Convenção. As Partes considerarão de boa-fé a proposta de solução da controvérsia
apresentada pela Comissão de Conciliação.
4. Cada Parte poderá, no momento da ratificação, aceitação, aprovação ou adesão,
declarar que não reconhece o procedimento de conciliação acima disposto. Toda Parte
que tenha feito tal declaração poderá, a qualquer momento, retirá-la mediante
notificação ao Diretor-Geral da UNESCO.
Artigo 26 - RATIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO, APROVAÇÃO OU ADESÃO
POR ESTADOS-MEMBROS
1. A presente Convenção estará sujeita à ratificação, aceitação, aprovação ou adesão dos
Estados membros da UNESCO, em conformidade com os seus respectivos
procedimentos constitucionais.
2. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão serão depositados
junto ao Diretor-Geral da UNESCO.
Artigo 27 - ADESÃO
1. A presente Convenção estará aberta à adesão de qualquer Estado não-membro da
UNESCO, desde que pertença à Organização das Nações Unidas ou a algum dos seus
organismos especializados e que tenha sido convidado pela Conferência-Geral da
Organização a aderir à Convenção.
2. A presente Convenção estará também aberta à adesão de territórios que gozem de
plena autonomia interna reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas que não
tenham alcançado a total independência em conformidade com a Resolução 1514 (XV)
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da Assembléia Geral, e que tenham competência nas matérias de que trata a presente
Convenção, incluindo a competência para concluir tratados relativos a essas matérias.
3. As seguintes disposições aplicam-se a organizações regionais de integração
econômica:
a) a presente Convenção ficará também aberta à adesão de toda organização regional de
integração econômica, que estará, exceto conforme estipulado abaixo, plenamente
vinculada às disposições da Convenção, da mesma maneira que os Estados Parte.
b) se um ou mais Estados membros dessas organizações forem igualmente Partes da
presente Convenção, a organização e o Estado ou Estados membros decidirão sobre
suas respectivas responsabilidades no que tange ao cumprimento das obrigações
decorrentes da presente Convenção. Tal divisão de responsabilidades terá efeito após o
término do procedimento de notificação descrito no inciso (c) abaixo. A organização e
seus Estados membros não poderão exercer, concomitantemente, os direitos que
emanam da presente Convenção. Além disso, nas matérias de sua competência, as
organizações regionais de integração econômica poderão exercer o direito de voto com
um número de votos igual ao número de seus Estados membros que sejam Partes da
Convenção. Tais organizações não poderão exercer o direito a voto se qualquer dos seus
membros o fizer, e vice-versa.
c) a organização regional de integração econômica e seu Estado ou Estados membros
que tenham acordado a divisão de responsabilidades prevista no inciso (b) acima, o
informarão às Partes do seguinte modo:
(i) em seu instrumento de adesão, tal organização declarará, de forma precisa, a divisão
de suas responsabilidades com respeito às matérias regidas pela Convenção;
(ii) em caso de posterior modificação das respectivas responsabilidades, a organização
regional de integração econômica informará ao depositário de toda proposta de
modificação dessas responsabilidades; o depositário deverá, por sua vez, informar as
Partes de tal modificação.
d) os Estados membros de uma organização regional de integração econômica que se
tenham tornado Partes da presente Convenção são supostos manter a competência sobre
todas as matérias que não tenham sido, mediante expressa declaração ou informação ao
depositário, objeto de transferência de competência à organização.
e) entende-se por “organização regional de integração econômica” toda organização
constituída por Estados soberanos, membros das Nações Unidas ou de um de seus
organismos especializados, à qual tais Estados tenham transferido suas competências
em matérias regidas pela presente Convenção, e que haja sido devidamente autorizada,
de acordo com seus procedimentos internos, a tornar-se Parte da Convenção.
4. O instrumento de adesão será depositado junto ao Diretor-Geral da UNESCO.
Artigo 28 - PONTO FOCAL
Ao aderir à presente Convenção, cada Parte designará o “ponto focal” referido no artigo
9.
Artigo 29 - ENTRADA EM VIGOR
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1. A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data de depósito do
trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas unicamente
em relação aos Estados ou organizações regionais de integração econômica que tenham
depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão naquela data ou anteriormente. Para as demais Partes, a Convenção entrará em
vigor três meses após a data do depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão.
2. Para os fins do presente artigo, nenhum instrumento depositado por organização
regional de integração econômica será contado como adicional àqueles depositados
pelos Estados membros da referida organização.
Artigo 30 FEDERATIVOS

SISTEMAS

CONSTITUCIONAIS

NÃO-UNITÁRIOS

OU

Reconhecendo que os acordos internacionais vinculam de mesmo modo as Partes,
independentemente de seus sistemas constitucionais, as disposições a seguir aplicam-se
às Partes com regime constitucional federativo ou não unitário:
(a) no que se refere às disposições da presente Convenção cuja aplicação seja da
competência do poder legislativo federal ou central, as obrigações do governo federal
ou central serão as mesmas das Partes que não são Estados federativos;
(b) no que se refere às disposições desta Convenção cuja aplicação seja da competência
de cada uma das unidades constituintes, sejam elas Estados, condados, províncias ou
cantões que, em virtude do sistema constitucional da federação, não tenham a obrigação
de adotar medidas legislativas, o governo federal comunicará, quando necessário, essas
disposições às autoridades competentes das unidades constituintes, sejam elas Estados,
condados, províncias ou cantões, com a recomendação de que sejam aplicadas.
Artigo 31 – DENÚNCIA
1. Cada uma das Partes poderá denunciar a presente Convenção.
2. A denúncia será notificada em instrumento escrito depositado junto ao Diretor-Geral
da UNESCO.
3. A denúncia terá efeito doze meses após a recepção do respectivo instrumento. A
denúncia não modificará em nada as obrigações financeiras que a Parte denunciante
assumiu até a data de efetivação da retirada.
Artigo 32 - FUNÇÕES DE DEPOSITÁRIO
O Diretor-Geral da UNESCO, na condição de depositário da presente Convenção,
informará aos Estados membros da Organização, aos Estados não-membros e às
organizações regionais de integração econômica a que se refere o Artigo 27, assim
como às Nações Unidas, sobre o depósito de todos os instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão mencionados nos artigos 26 e 27, bem como sobre as
denúncias previstas no Artigo 31.
Artigo 33 – EMENDAS
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1. Toda Parte poderá, por comunicação escrita dirigida ao Diretor-Geral, propor
emendas à presente Convenção. O Diretor-Geral transmitirá essa comunicação às
demais Partes. Se, no prazo de seis meses a partir da data da transmissão da
comunicação, pelo menos metade dos Estados responder favoravelmente a essa
demanda, o Diretor-Geral apresentará a proposta à próxima sessão da Conferência das
Partes para discussão e eventual adoção.
2. As emendas serão adotadas por uma maioria de dois terços das Partes presentes e
votantes.
3. Uma vez adotadas, as emendas à presente Convenção serão submetidas às Partes para
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
4. Para as Partes que as tenham ratificado, aceitado, aprovado ou a elas aderido, as
emendas à presente Convenção entrarão em vigor três meses após o depósito dos
instrumentos referidos no parágrafo 3 deste Artigo por dois terços das Partes.
Subsequentemente, para cada Parte que a ratifique, aceite, aprove ou a ela adira, a
emenda entrará em vigor três meses após a data do depósito por essa Parte do respectivo
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
5. O procedimento estabelecido nos parágrafos 3 e 4 não se aplicarão às emendas ao
artigo 23 relativas ao número de membros do Comitê Intergovernamental. Tais emendas
entrarão em vigor no momento em que forem adotadas.
6. Um Estado, ou uma organização regional de integração econômica definida no artigo
27, que se torne Parte da presente Convenção após a entrada em vigor de emendas
conforme o parágrafo 4 do presente Artigo, e que não manifeste uma intenção diferente,
será considerado:
(a) parte da presente Convenção assim emendada; e
(b) parte da presente Convenção não-emendada relativamente a toda Parte que não
esteja vinculada a essa emenda
Artigo 34 – TEXTOS AUTÊNTICOS
A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo,
sendo os seis textos igualmente autênticos.
Artigo 35 – REGISTRO
Em conformidade com o disposto no artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a presente
Convenção será registrada no Secretariado das Nações Unidas por petição do DiretorGeral da UNESCO.
Artigo 1 – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
Por solicitação de uma das Partes da controvérsia, uma Comissão de Conciliação será
criada. Salvo se as Partes decidirem de outra maneira, a Comissão será composta de 5
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membros, sendo que cada uma das Partes envolvidas indicará dois membros e o
Presidente será escolhido de comum acordo pelos 4 membros assim designados.
Artigo 2 – MEMBROS DA COMISSÃO
Em caso de controvérsia entre mais de duas Partes, as Partes que tenham o mesmo
interesse designarão seus membros da Comissão em comum acordo. Se ao menos duas
Partes tiverem interesses independentes ou houver desacordo sobre a questão de saber
se têm os mesmos interesses, elas indicarão seus membros separadamente.
Artigo 3 – NOMEAÇÕES
Se nenhuma indicação tiver sido feita pelas Partes dentro do prazo de dois meses a
partir da data de pedido de criação da Comissão de Conciliação, o Diretor-Geral da
UNESCO fará as indicações dentro de um novo prazo de dois meses, caso solicitado
pela Parte que apresentou o pedido.
Artigo 4 – PRESIDENTE DA COMISSÃO
Se o Presidente da Comissão não tiver sido escolhido no prazo de dois meses após a
designação do último membro da Comissão, o Diretor- Geral da UNESCO designará o
Presidente dentro de um novo prazo de dois meses, caso solicitado por uma das Partes.
Artigo 5 – DECISÕES
A Comissão de Conciliação tomará as suas decisões pela maioria de seus membros. A
menos que as Partes na controvérsia decidam de outra maneira, a Comissão estabelecerá
o seu próprio procedimento. Ela proporá uma solução para a controvérsia, que as Partes
examinarão de boa-fé.
Artigo 6 – DISCORDÂNCIA
Em caso de desacordo sobre a competência da Comissão de Conciliação, a mesma
decidirá se é ou não competente.
Documentos sobre a diversidade cultural
Documentos sobre a Convenção Diversidade das Expressões Culturais
Adotada pela 33a Sessão da Conferência Geral da UNESCO em 2005.
A UNESCO é a única agência das Nações Unidas encarregada da cultura.
O texto da sua Constituição (1946) lhe confia o duplo mandato de promover uma
“salutar diversidade de culturas” e facilitar o “trânsito livre de ideias pelas palavras e
imagens”. Esses princípios fundamentais de diversidade e liberdade para o avanço da
compreensão mútua operam sempre lado a lado na meta da Organização de assegurar a
“orquestração de diferentes culturas, não rumo à uniformidade, mas, sim, à unidade na
diversidade, para que os seres humanos não se fechem em suas próprias culturas, mas
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que compartilhem as riquezas de uma única cultura mundial diversificada (Relatório do
Diretor-Geral, 1947).
A UNESCO faz da busca por essa meta – que se baseia não apenas no reconhecimento
da diversidade, mas também nas oportunidades de um maior diálogo que ela oferece – o
cerne de sua missão, renovando constantemente as suas abordagens e atividades. Essa
atitude se consolida no reconhecimento da igual dignidade de todas as culturas, o
respeito pelos direitos culturais, a formulação de políticas culturais pela promoção da
diversidade, a promoção de um pluralismo construtivo, a preservação do patrimônio
cultural etc.
Enquanto a cultura permanece, na UNESCO, uma plataforma essencial para a
construção da paz nas mentes de homens e mulheres, a transformação gradual do
ambiente internacional gerou mudanças nas abordagens conceituais, nos programas e
nas formas de ação da Organização.
Por que uma Convenção?
PARA PERMANECER FIEL AO MANDATO DA UNESCO
Tendo sido por muito tempo vista pelo ângulo das belas artes e da literatura, a cultura
abrange um campo muito mais amplo: “a cultura deve ser considerada como um
conjunto distinto de elementos espirituais, materiais, intelectuais e emocionais de uma
sociedade ou de um grupo social”. Além da arte e da literatura, ela abarca também os
estilos de vida, modos de convivência, sistemas de valores, tradições e crenças
(Preâmbulo da Declaração Universal de Diversidade Cultural da UNESCO, 2001).
Em retrospectiva, é possível identificar quatro etapas principais na transformação do
sentido e das funções atribuídas à cultura. Naturalmente, essas etapas não são
rigorosamente separadas; do mesmo modo, as atividades conduzidas em cada uma delas
prosseguiram durante as etapas seguintes:
(i) A ampliação do conceito de cultura como produção de arte, de modo a incluir a
noção de identidade cultural (anos 50 e 60). Durante esse período, a UNESCO buscou
defender culturas em resposta a situações específicas, tais como os contextos de
descolonização, ao reconhecer a igual dignidade das culturas;
(ii) A construção da consciência de vínculo entre cultura e desenvolvimento como
fundamento da cooperação internacional e da solidariedade para com os países em
desenvolvimento (anos 70 e 80) [...].
PARA CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO DA NOÇÃO DE CULTURA
UNESCO passou a enfatizar o intercâmbio recíproco dos países e das sociedades, de
modo a tornar possível o estabelecimento de parcerias em igualdade entre os mesmos;
(iii) O reconhecimento das aspirações e bases culturais na construção das democracias
(anos 80 e 90). Durante esse período, a Organização demonstrou ciência das várias
formas de discriminação e exclusão vividas por pessoas que pertencem a minorias,
povos indígenas e populações imigrantes;
(iv) O aprimoramento do diálogo entre culturas e civilizações em sua rica diversidade,
considerada como patrimônio comum da humanidade pela UNESCO em sua Declaração
Universal da Diversidade Cultural (anos 90 e 2000). Em consonância com a definição
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mais ampla de cultura, a Declaração lida com o duplo desafio da diversidade cultural:
por um lado, ao assegurar a interação harmônica entre pessoas e grupos com identidades
culturais plurais, variadas e dinâmicas, bem como o desejo da vida em conjunto; e, por
outro, ao defender a diversidade criadora, ou seja, a grande variedade de formas pelas
quais as culturas revelam as suas próprias expressões tradicionais e contemporâneas no
espaço e no tempo.
Durante esse período, a UNESCO buscou atender às necessidades das sociedades cujo
caráter plural foi ampliado pelo acelerado processo de globalização. Por ser um
processo contínuo, flexível e mutável, a cultura remodela o seu próprio patrimônio
material e imaterial, enquanto novas formas de expressão são geradas, revelando, assim,
a sua infinita diversidade. Em meio a um ambiente internacional em constante mudança,
a UNESCO sempre buscou trazer soluções práticas para os desafios específicos
apresentados por cada momento histórico. Com sua capacidade de promover o diálogo e
a criatividade, a diversidade cultural se mostra como condição essencial para a paz e
para o desenvolvimento sustentável.
PARA COMPLEMENTAR EFETIVAMENTE A AÇÃO NORMATIVA DA
UNESCO NO CAMPO DA CULTURA
A renovação dos desafios trazidos pela cultura desde a criação da UNESCO fez com
que a Organização mostrasse, com todos os meios possíveis, as suas diferentes faces:
como laboratório de ideias, ao antecipar e identificar estratégias e políticas culturais
adequadas; como clearinghouse para a coleta, transmissão, disseminação e
compartilhamento de informações, conhecimentos e boas práticas; como formadora de
capacidades humanas e institucionais junto aos Estados-Membros; como organização
normativa, ao convidar os Estados-Membros a acordar regras comuns de modo a
fortalecer a cooperação internacional genuína.
Na condição de uma organização normativa, a UNESCO produziu diversos
instrumentos legais internacionais de caráter vinculante nas quatro áreas centrais da
diversidade criadora: patrimônio cultural e natural, patrimônio cultural material,
patrimônio cultural imaterial e criatividade contemporânea.
Ao todo, sete convenções foram elaboradas:
• Convenção Universal sobre Direitos Autorais (1952, revisada em 1971);
• Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado (1954 –
primeiro protocolo; 1999 – segundo protocolo);
• Convenção sobre as Medidas que Devem Ser Adotas para Proibir e Impedir a
Importação, Exportação e Transferência Ilícitas de Propriedade de Bens Culturais
(1970);
• Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972);
• Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (2001);
• Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003);
• Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais
(2005).
A Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais se
destaca entre as convenções ligadas a questões de patrimônio, na medida em que se
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concentra primordialmente na diversidade das expressões culturais postas em circulação
e compartilhadas por meio de atividades, bens e serviços culturais – vetores
contemporâneos de transmissão de cultura.
Por isso, ela complementa efetivamente o conjunto de instrumentos jurídicos
desenvolvidos pela UNESCO para promover a diversidade criadora e cultivar um
ambiente mundial no qual a criatividade dos indivíduos e dos povos seja protegida em
sua rica diversidade.
A Convenção para a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais
não cobre todos os aspectos da diversidade cultural mencionados pela Declaração
Universal da UNESCO para a Diversidade Cultural. Ela lida com campos temáticos
específicos da Declaração, tais como expressam os artigos 8 a 11. Por outro lado, é
necessário reconhecer que os bens e serviços culturais comunicam identidades, valores e
significados e, por isso, não podem ser considerados meras mercadorias ou bens de
consumo quaisquer.
Por sua vez, também os Estados precisam tomar todas as medidas apropriadas para
proteger e promover a diversidade das expressões culturais, garantindo o livre fluxo de
ideias e obras. Finalmente, é necessário redefinir a noção de cooperação internacional,
elemento central da Convenção, à medida que cada forma de criação traz em si as
sementes de um diálogo contínuo.
A Convenção lida com muitas formas de expressão cultural que resultam da criatividade
de indivíduos, grupos e sociedades, enquanto comunicam conteúdos culturais com
sentido simbólico, bem como os valores artísticos e culturais que se originam de
identidades culturais ou as expressam. As expressões culturais – qualquer que seja o
meio ou a tecnologia usada – são transmitidas pelas atividades, bens e serviços culturais
que, conforme reconhecido pela Convenção, têm uma natureza dupla (econômica e
cultural). Por esse motivo, tais bens e serviços não podem ser considerados apenas
como meros objetos de negociações comerciais.
O objetivo principal da Convenção é fortalecer os cinco elos inseparáveis da mesma
corrente: a criação, a produção, a distribuição/disseminação, o acesso e o usufruto das
expressões culturais veiculados por atividades, bens e serviços culturais – em particular
nos países em desenvolvimento.
2. Qual é o propósito da Convenção?
Ao enfocar a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, a
Convenção reconhece que, em um mundo cada vez mais interconectado, cada indivíduo
tem direito a acessar, livre e imediatamente, uma rica diversidade das expressões
culturais, sejam elas do seu país ou de outros.
Entretanto, esse potencial ainda não se materializou totalmente no atual contexto global.
É importante apontar para o fato de que, na terminologia da UNESCO, o termo
“proteção” significa a adoção de medidas direcionadas à preservação, salvaguarda e
valorização. É esse o sentido do termo usado nos diversos instrumentos existentes, tais
como a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), a
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Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (2001) e a Convenção
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003).
Nesse contexto, o termo “proteção” não adquire as conotações que ele poderia sugerir
na linguagem comercial. Quando usado em conjunto com o termo “promoção”, implica
o desejo de manter vivas expressões culturais ameaçadas pelo crescente ritmo de
globalização. A palavra “promoção” expressa o chamado à contínua regeneração das
expressões culturais, de modo a assegurar que elas não sejam confinadas em museus,
folclorizadas ou reificadas. Além disso, as palavras “promoção e proteção” são
inseparáveis.
O artigo 7 da Convenção focaliza a promoção, enquanto o Artigo 8, que o reforça,
focaliza a proteção; este último afirma enfaticamente que todas as medidas tomadas
com vistas a esse fim devem ocorrer “conforme disposições desta Convenção”, ou seja,
respeitando os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os tratados internacionais
existentes.
3. Quais são os objetivos específicos da Convenção?
Por intermédio de seu objetivo principal – a proteção e a promoção da diversidade das
expressões culturais – a Convenção busca criar um ambiente conducente à afirmação e à
renovação da diversidade de expressões culturais em benefício de todas as sociedades.
Ao mesmo tempo, ela reafirma os laços que unem cultura, desenvolvimento e diálogo,
estabelecendo uma plataforma inovadora para a cooperação cultural internacional. É
com vistas nesses objetivos que a Convenção se esforça para:
• criar condições para que as culturas possam florescer e interagir livremente, de modo
mutuamente benéfico;
• reconhecer a natureza específica das atividades, bens e serviços culturais como
veículos de identidade, valores e significados;
• identificar novos arranjos para a cooperação internacional – cerne da Convenção;
• reafirmar os direitos soberanos dos Estados manterem, adotarem e implementarem as
políticas e medidas que julguem adequadas para a proteção e a promoção da diversidade
das expressões culturais nos seus territórios, enquanto asseguram o livre fluxo de
pensamentos e obras.
Esse último objetivo, que também delimita o escopo de aplicação da Convenção,
considera a defesa da diversidade das expressões culturais como parte de processos
multidimensionais, e não apenas econômicos, de globalização.
Vê-se assim que, pela primeira vez na história do direito Diversos princípios invocam e
garantem que nenhuma medida ou política adotada a fim de proteger e promover a
diversidade das expressões culturais infringirá os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, tais como a liberdade de expressão, informação e comunicação, bem
como o direito dos indivíduos escolherem suas expressões culturais.
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Além disso, o princípio da abertura e do equilíbrio garante que, ao adotarem medidas de
apoio à diversidade das expressões culturais, os Estados devem promover
apropriadamente a abertura para outras culturas do mundo. Entre outros princípios,
destacam-se também o da complementaridade entre os aspectos econômicos e culturais
do desenvolvimento, e o princípio do desenvolvimento sustentável, que é de grande
importância para a Convenção.
Finalmente, o princípio do acesso equitativo tem dupla natureza: visa o acesso à cultura
em meio à riqueza e a diversidade das expressões, bem como o acesso de todas as
culturas aos meios apropriados de expressão e disseminação.
Um dos objetivos fundamentais da Convenção é “reafirmar os direitos soberanos dos
Estados manterem, adotarem e implementarem as políticas e medidas que julguem
apropriadas à proteção e à promoção da diversidade das expressões culturais em seus
territórios”. Ao reafirmar esse direito, o objetivo da Convenção é não o de defender um
monopólio estatal, mas, ao contrário, colocar em prática a governança cultural, isto é, a
interação entre participantes individuais e institucionais no compartilhamento de
responsabilidades e em nome da diversidade das expressões culturais.
A Convenção contém uma série de direitos e obrigações que visam proteger e promover
a diversidade das expressões culturais, em um espírito de fortalecimento mútuo e
complementariedade com outros tratados internacionais, e guiados pela concertação e a
cooperação internacionais.

DIREITOS
O respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais dos indivíduos é o pano
de fundo da Convenção. Juntamente com a Declaração Universal da UNESCO sobre a
Diversidade Cultural, a Convenção reconhece a relação entre a diversidade cultural e a
plena realização internacional, a cultura encontrou um lugar de destaque na agenda
política a partir da preocupação com a necessidade de se humanizar a globalização.
Nesse contexto pró-ativo, a cultura tornou-se uma genuína plataforma para o diálogo e o
desenvolvimento, abrindo consigo novas frentes para a solidariedade.
4. Que princípios orientam a Convenção?
Direitos e obrigações das Partes da Convenção dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais, que não poderiam existir separadamente. Com relação a essa questão,
“não se pode invocar as disposições desta Convenção de modo a infringir os direitos
humanos e as liberdades fundamentais, tais como descritas na Declaração Universal dos
Direitos Humanos ou garantidas pelo direito internacional, ou de modo a limitar o seu
escopo”. Assim, o risco do relativismo cultural, que em nome da diversidade
reconheceria práticas culturais hostis aos princípios fundamentais dos direitos humanos,
foi eliminado.
A Convenção permite às Partes diagnosticar a existência de situações especiais, nas
quais expressões culturais em seus territórios enfrentem o risco de extinção estejam
seriamente ameaçadas ou necessitem de salvaguardas urgentes. Ela também permite
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tomar medidas apropriadas para proteger e preservar expressões culturais em situações
como essas.
Ademais, a Convenção reconhece o direito soberano das Partes formularem e
implementarem suas políticas culturais, adotando as medidas que julguem necessárias
para:
• proporcionar oportunidades às atividades, bens e serviços culturais domésticos, em
meio à totalidade de atividades, bens e serviços culturais presentes em seu território;
• proporcionar acesso efetivo aos meios de produção, disseminação e distribuição de
atividades, bens e serviços culturais, às indústrias e atividades culturais domésticas
independentes e às atividades no setor informal;
• encorajar organizações sem fins lucrativos, bem como instituições públicas e privadas,
artistas e outros profissionais da cultura ao desenvolvimento e à promoção do livre
intercâmbio e da circulação de ideias, expressões, atividades, bens e serviços culturais;
• promover a diversidade nos meios de comunicação, inclusive nos serviços públicos de
transmissão;
• proporcionar o auxílio financeiro público, além de estabelecer e apoiar adequadamente
as instituições de serviço público.
OBRIGAÇÕES
Em contrapartida aos direitos supracitados, a Convenção estabelece algumas obrigações
para as Partes, que são chamadas a:
• buscar a promoção, nos seus territórios, de um ambiente que estimule os indivíduos e
os grupos sociais à criação, disseminação, distribuição e acesso às suas expressões
culturais, atentos às circunstâncias especiais e aos direitos de mulheres e grupos sociais,
incluindo, por um lado, as pessoas que pertencem a minorias e povos autóctones e, por
outro, o acesso à diversidade das expressões culturais, tanto do seu próprio território
quanto oriundas de outros países;
• assegurar o compartilhamento e a transparência de informações, fornecendo à
UNESCO, a cada quatro anos, um relatório informando as medidas tomadas para a
proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais;
• fomentar a consciência pública quanto à importância da diversidade das expressões
culturais, com programas públicos de educação e conscientização;
• reconhecer o papel fundamental da sociedade civil na proteção e na promoção da
diversidade das expressões culturais, encorajando a participação ativa da sociedade civil
nos esforços feitos pelas Partes para alcançar os objetivos da Convenção;
• integrar a cultura ao desenvolvimento sustentável e fortalecer a cooperação
internacional em benefício dos países em desenvolvimento de diversas maneiras: por
exemplo, fortalecendo as suas indústrias culturais, capacitando-os a desenvolver e
implementar políticas culturais, transferência de tecnologia, apoio financeiro e
tratamento preferencial para seus artistas e outros profissionais da cultura, assim como
para os seus bens e serviços culturais.
APOIO MÚTUO, COMPLEMENTARIDADE E NÃO-SUBORDINAÇÃO
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As Partes da Convenção devem exercer os direitos e cumprir as obrigações acima
descritas em um clima de apoio mútuo, complementaridade e não-subordinação a outros
instrumentos internacionais.
A implementação das disposições da Convenção pode projetar, de um lado, a interação
entre os direitos e as obrigações das partes, tais como contidos nesse novo tratado e, por
outro lado, os direitos e as obrigações assumidas sob a égide de outros compromissos
internacionais.
Dado o crescente número de acordos internacionais, torna-se cada vez mais necessário
inserir esse tipo de cláusula nos tratados, de modo a proporcionar a clareza quanto à
articulação entre as regras dos diversos instrumentos internacionais e o status jurídico
de uma convenção em relação a outros tratados.
Assim, a função de uma cláusula sobre a relação entre os acordos internacionais é a de
especificar o vínculo entre esses tratados, caso haja sobreposição de direitos e
obrigações de diferentes instrumentos. A esse respeito, a Convenção enfatiza que as
Partes cumprirão de boa fé as obrigações decorrentes da Convenção bem como as de
todos os outros tratados dos quais participam, sem que a Convenção seja subordinada a
qualquer outro tratado. Do mesmo modo, as Partes se comprometem a buscar o apoio
mútuo entre a Convenção e os outros tratados dos quais participem, levando em
consideração as disposições relevantes da Convenção ao interpretarem e aplicarem os
outros tratados, e também ao se comprometerem com outras obrigações internacionais.
Em todos os casos, a Convenção afirma especificamente que nada em seu texto deverá
ser interpretado como uma modificação dos direitos e das obrigações das Partes, tais
como assumidos em qualquer outro tratado do qual participem.

RATIFICAÇÃO
Para se tornarem Partes da Convenção, os Estados-Membros da UNESCO devem
depositar um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto ao
Diretor-Geral da UNESCO. Os Estados que não são membros da UNESCO, mas são
membros das Nações Unidas ou de qualquer uma das suas agências especializadas
podem participar da Convenção se convidados pela Conferência Geral da UNESCO.
Organizações regionais para a integração econômica, tais como definidas pela
Convenção, também podem aderir.
ENTRADA EM VIGOR
A Convenção entrará em vigor três meses após o depósito do seu trigésimo instrumento
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto ao Diretor-Geral da UNESCO.
MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO
Quando a Convenção entrar em vigor, dois órgãos serão estabelecidos:
• A Conferência das Partes, que será a plenária e o órgão soberano da Convenção;
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• O Comitê Intergovernamental, que terá a responsabilidade de promover os objetivos
da Convenção para estimular e monitorar a sua implementação em um espírito de
transparência e vigilância.
A primeira reunião da Conferência das Partes e do Comitê Intergovernamental terá um
papel crucial não apenas no desenho de seu respectivo Regulamento Interno, mas
também em estabelecer diretrizes para a implementação da Convenção. O Secretariado
da UNESCO ajudará tanto a Conferência das Partes quanto o Comitê
Intergovernamental. O secretariado compilará a documentação das suas reuniões,
auxiliará a aplicação das suas decisões e as reportará.
OS MEIOS
Juntamente com as disposições que afirmam os direitos e as obrigações, os meios
concretos disponibilizados pelas Partes da Convenção incluem, em especial, o Fundo
Internacional para a Diversidade Cultural, com recursos de contribuições voluntárias
pelas Partes apropriadas com esse fim pela Conferência Geral da UNESCO, bem como
diversas contribuições, doações e legados.
No quadro geral de implementação da Convenção, a UNESCO facilitará a compilação,
a análise e a disseminação de todas as informações, estatísticas e experiências de
sucesso que digam respeito à diversidade das expressões culturais. Além disso, a
Organização estabelecerá e atualizará um banco de dados a respeito dos diversos setores
e organizações governamentais, privadas e sem fins lucrativos envolvidas no campo da
expressão cultural.
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Foram tomadas medidas para o estabelecimento de um mecanismo de solução de
controvérsias capaz de lidar com eventuais discordâncias na interpretação ou na
aplicação de regras e princípios específicos da Convenção, a partir de uma perspectiva
estritamente cultural. Pelo mecanismo, as Partes se comprometem primeiramente a
negociar.
Em seguida, lhes é facultado o recurso à mediação e aos bons ofícios. Caso uma solução
não possa ser alcançada por meio de um ou mais desses caminhos, um procedimento de
conciliação poderá ser iniciado. Não obstante, as Partes podem decidir não reconhecer
esse procedimento, redigindo uma declaração especificamente a seu respeito no
momento da ratificação, aceitação, adesão ou aprovação.
O bom funcionamento da Convenção requer a participação de todos os atores culturais:
• o setor público – o Estado e suas instituições – cuja soberania é reconhecida pela
Convenção;
• a sociedade civil, cujo papel fundamental na proteção e na promoção da diversidade
das expressões culturais deve ser reconhecido pelas Partes da Convenção. Ao mesmo
tempo, a Convenção estimula a sociedade civil a participar ativamente na busca dos
seus objetivos;
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• O setor privado, especificamente as empresas e indústrias culturais, em particular
aquelas dos países em desenvolvimento, que a Convenção busca promover com as suas
disposições quanto à cooperação internacional e a cooperação pelo desenvolvimento;
• indivíduos que pertencem a minorias e povos autóctones são considerados atoreschave pela Convenção e, nesse sentido, as Partes são conclamados a prestar a devida
atenção às suas condições e necessidades especiais no campo da criação cultural.
8 Quem deve zelar pela Convenção?
A Convenção tem inúmeros beneficiários:
• em sua essência, a Convenção beneficia todos os indivíduos e sociedades, uma vez
que visa assegurar que todos desfrutem da diversidade das expressões culturais em
nome da abertura, do equilíbrio e da liberdade;
• ao reconhecer as importantes contribuições dos artistas e de todos aqueles que se
envolvem no processo criativo, das comunidades culturais e das organizações que lhes
apóiam em seus trabalhos, a Convenção beneficiará, em especial, os profissionais e os
praticantes da cultura;
Além disso, alguns dispositivos da Convenção identificam beneficiários específicos:
• países que enfrentam dificuldades de produzir e disseminar suas próprias expressões
culturais, em particular os países em desenvolvimento; a Convenção prevê diversas
formas de assistência para medidas como o auxílio oficial governamental, empréstimos
a juros baixos e subvenções, bem como o tratamento preferencial para artistas e outros
profissionais e praticantes da cultura desses países;
• diversos grupos sociais, enumerando as mulheres, minorias e povos indígenas entre as
obrigações das Partes a garantia de um ambiente propício à criação, produção,
disseminação e usufruto das expressões culturais desses grupos.
A Convenção parte do pressuposto de que a criatividade cultural, que é uma face da
diversidade cultural, é compartilhada por toda a humanidade.
Ela abre o caminho para o fortalecimento das relações humanas em um mundo
globalizado muitas vezes insuficientemente solidário. Do lado da oferta cultural, nunca
houve uma quantidade tão grande de trabalhos oferecidos; a Convenção busca assegurar
que esses trabalhos sejam apreciado pelo maior número possível de pessoas, e que a
oferta não se limite a um número limitado de trabalhos, sejam eles locais ou de origem
estrangeira.
A Convenção visa defender a riqueza cultural em sua capacidade de gerar interação,
renovar-se e ser transmitida tanto a partir de fontes internas quanto externas. Quanto
maior a disseminação dessa diversidade criativa, seja ela de fontes internas ou externas,
maiores serão também as vantagens culturais e sociais, ultrapassando assim uma
dimensão muito além da dimensão comercial.
A Convenção não aspira controlar ou mesmo restringir, mas sim promover e proteger a
diversidade das expressões culturais. A definição de proteção assegura que as ações
levadas a cabo e os meios utilizados pelas Partes – cujo direito soberano é reconhecido
– visem preservar, salvaguardar e aprimorar a diversidade das expressões culturais, e a
não limitar o seu fluxo com base em protecionismos ou isolacionismos identitários.
Além disso, algumas garantias se fazem respeitar por meio da Convenção a partir do
“princípio da abertura e do equilíbrio”, que assegura que as medidas tomadas pelos
Estados também promovam a “abertura para outras culturas do mundo”.

115

Ademais, a Convenção permite que as Partes adotem medidas de proteção quando
expressões culturais correrem o risco de extinção frente a uma ameaça grave, e a
cooperação internacional é fortemente encorajada para auxiliar os países em
desenvolvimento que venham a atravessar esse tipo de situação. Em todos os casos, os
propósitos e os princípios afirmados na Convenção devem ser respeitados, uma vez que
os seus objetivos são fomentar o intercâmbio genuíno das expressões culturais entre
todos os povos e valorizar a diversidade de tais expressões, nacional e
internacionalmente.
Ao fazê-lo, a Convenção ajuda a fortalecer as ligações entre “cultura e
desenvolvimento”, sendo que este último é considerado tanto no seu sentido material
quanto no seu sentido simbólico: referindo-se, por um lado, ao crescimento econômico
e, por outro, à realização dos seres humanos no usufruto dos seus direitos fundamentais,
abrindo-se para o mundo sem perder os seus próprios referenciais e raízes. Ela também
lança as bases de uma nova forma de cooperação conducente à solidariedade local,
regional e internacional, com a valorização dos intercâmbios e das parcerias,
particularmente importantes para países cujas expressões culturais encontram-se
ameaçadas.
Finalmente, a Convenção reconhece e estabelece o direito a novas formas de diálogo
que resultem de bens e serviços culturais, da disseminação das expressões culturais e da
sua disponibilização a todos. Cada forma de criação é tomada como um ponto de
encontro capaz de abrir novos horizontes, transformar visões de mundo e ampliar o
leque de escolhas livres, ajudando assim a moldar um mundo mais humano. Cada forma
de criação proporciona ligações entre regiões, indivíduos e gerações inteiras, tecendo,
assim, o patrimônio do amanhã.
Ao enfocar a diversidade das expressões culturais, a Convenção contribui para a “defesa
da diversidade cultural como um imperativo ético inseparável do respeito pela
dignidade humana”. Ao voltarem sua atenção uma vez mais para as expressões culturais
e para o pleno respeito à sua disseminação, os Estados-Membros da UNESCO
demonstraram o seu senso de responsabilidade por essa inesgotável fonte de criação,
inovação e imaginação que tanto contribui para a compreensão mútua e o diálogo
saudável entre as diferentes culturas do mundo.
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ANEXO B – Documento do Ministério da Educação e da Cultura - SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL DE BRASIL

9. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
9.1 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
9.1.1 Objetivos gerais

A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas o direito de uma educação
escolar diferenciada e a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem. Cabe ressaltar que, a partir da Constituição de 1988, os índios deixaram
de ser considerada uma categoria social em vias de extinção e passaram a ser
respeitados como grupos étnicos diferenciados, com direito a manter «sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições».
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantiu aos povos
indígenas a oferta de educação escolar intercultural e bilíngue.
A Resolução n.º 3, de 10/11/1999, do Conselho Nacional de Educação, que fixa
diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, define como elementos
básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola indígena:
I. sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se
estendam por territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos;
II. exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;
III. o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas, como
uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo;
IV. a organização escolar própria. (art. 2º).
O art. 3º determina que
Na organização de escola indígena deverá ser considerada a participação da
comunidade, na definição do modelo de organização e gestão, bem como:
I. suas estruturas sociais;
II. suas práticas socioculturais e religiosas;
III. suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de
ensino-aprendizagem;
IV. suas atividades econômicas;
V. a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das
comunidades indígenas;
VI. o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto
sociocultural de cada povo indígena.»
A formulação do projeto pedagógico da escola indígena deverá considerar:
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I. as Diretrizes Curriculares Nacionais referentes a cada etapa da educação
básica;
II. as características próprias das escolas indígenas, em respeito à
especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade;
III. as realidades sociolinguísticas, em cada situação;
IV. os conteúdos curriculares especificamente indígenas e os modos próprios
de constituição do saber e da cultura indígena;
V. a participação da respectiva comunidade ou povo indígena. (art. 5º).
A coordenação das ações escolares de educação indígena está, hoje, sob
responsabilidade do Ministério de Educação, cabendo aos Estados e municípios a sua
execução.
A União deve apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados
de ensino e pesquisa. Tais programas devem: ser planejados juntamente com as
comunidades indígenas; prever a formação de pessoal especializado para atuação na
educação escolar indígena; contemplar currículos e programas específicos à realidade da
comunidade indígena; dispor de materiais didáticos específicos.
A proposta de uma escola indígena diferenciada, de qualidade, representa uma grande
novidade no sistema educacional do país e exige das instituições e órgãos responsáveis
a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que estas escolas
sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema oficial, quanto
para que sejam respeitadas em suas particularidades. Para tanto, estão sendo
implementados programas com os objetivos de proporcionar aos índios, suas
comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas
identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; e de garantir aos índios,
suas comunidade e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e
científicos da sociedade nacional e das demais sociedades indígenas e não-indígenas.
A educação bilíngue, adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos, é
melhor atendida por professores índios. É preciso reconhecer que a formação inicial e
continuada dos próprios índios, enquanto professores de suas comunidades deve ocorrer
em serviço e concomitantemente à sua própria escolarização. A formação que se
contempla deve capacitar os professores para a elaboração de currículos e programas
específicos para as escolas indígenas; o ensino bilíngue, no que se refere à metodologia
e ensino de segundas línguas e ao estabelecimento e uso de um sistema ortográfico das
línguas maternas; a condução de pesquisas de caráter antropológico visando à
sistematização e incorporação dos conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades
indígenas e à elaboração de materiais didático-pedagógicos, bilíngues ou não, para uso
nas escolas instaladas em suas comunidades.
O MEC vem implementando, nos últimos anos, as seguintes ações e programas: a)
apoio financeiro a projetos estaduais de formação e cursos de capacitação de professores
indígenas, destacando-se o Projeto Tucum, desenvolvido pela Secretaria de Educação
do Estado de Mato Grosso; b) produção e publicação de material didático, produzido
pelos professores indígenas e seus assessores; c) divulgação da temática indígena para a
sociedade nacional, objetivando o combate à discriminação e ao preconceito em relação
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às sociedades indígenas; d) cooperação técnica, organizando seminários e reuniões
técnicas.
9.1.2 Currículo: orientações metodológicas

De acordo com a LDBEN, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada que atenda às
características locais e regionais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
No que se refere às comunidades indígenas, está assegurada a utilização de suas línguas
maternas, processos próprios de aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento
de currículos e programas específicos.
Procurando atender essa necessidade de atender aos preceitos da diferença e
especificidade, o MEC publicou o Referencial Curricular Nacional para a Escola
Indígena (RCNEI) em 1998. Esse referencial está voltado prioritariamente aos
professores indígenas e aos técnicos das Secretarias Estaduais de Educação,
responsáveis pela implementação de programas educativos junto às comunidades
indígenas.
Na primeira parte desse documento, Para «começo de conversa», estão reunidos os
fundamentos históricos, políticos, legais, antropológicos e pedagógicos que balizam a
proposta de uma escola indígena intercultural, bilíngue e diferenciada. Na segunda e
última parte, «Ajudando a construir o currículo nas escolas indígenas», apresenta-se, a
partir das áreas de conhecimento, sugestões de trabalho para a construção dos currículos
escolares indígenas específicos a cada realidade. São indicados, então, seis temas
transversais, a saber: auto sustentação, ética indígena, pluralidade cultural, direitos, lutas
e movimentos, terra e preservação da biodiversidade e educação preventiva para a saúde
– além de seis áreas de estudos: Línguas, Matemática, Geografia, História, Ciências,
Arte e Educação Física.
9.2 DADOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
9.2.1 População matriculada
A população indígena brasileira é composta por cerca de 360 mil indivíduos
pertencentes a 219 etnias, segundo estimativas da Fundação Nacional do Índio (Funai) e
organizações não-governamentais (ONGs). A etnia ticuna, do Estado do Amazonas,
possui o maior número de matrículas. Em seguida, encontram-se as etnias guajajara, do
Maranhão, e macuxi, de Roraima.
Os dados do Censo da Educação Indígena mostraram a existência de 93.037 alunos
matriculados na educação indígena no país, em 1999. A maior parte estava concentrada
no ensino fundamental: são 74.931 estudantes índios, cerca de 81% do total. No entanto,
a matrícula está distribuída de forma desigual entre as oito séries do ensino
fundamental. Segundo o Censo, 91% (68.058) dos alunos estão nas primeiras quatro
séries.
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Dos 93.037 alunos matriculados na educação indígena, 2.578 (2,8%) são alunos nãoíndios. Trata-se, em geral, de filhos de funcionários da própria Funai ou de técnicos de
entidades que desenvolvem trabalhos com os índios.
Em seguida, em relação ao número de alunos, aparece a educação infantil (creche e préescola), com 8,4% das matrículas. Classes de alfabetização e educação de jovens e
adultos têm, respectivamente, 6,8% e 3,2% das matrículas.
No ensino médio foram registrados apenas 943 alunos nas escolas indígenas, o que
significa 1% do total. Em sete Estados brasileiros, existem escolas que oferecem este
nível de ensino, sendo que 49,6% dos alunos estão no Estado do Amazonas.
Na Região Norte, estão matriculados 47.232 alunos nos diferentes níveis de ensino da
educação indígena, o que representa cerca de 51% do total no país. A Região Nordeste
aparece em segundo lugar, com 20.141 matrículas, ou 21,6%.
Os municípios são os principais responsáveis pela oferta de educação indígena no país.
A eles cabe a responsabilidade por 57,7% dos alunos e 54,8% dos estabelecimentos. As
escolas estaduais de educação indígena contabilizam 39,9% das matrículas e 42,7% dos
estabelecimentos. Entre os 90.459 alunos índios do país, 66% estão na faixa etária de 7
a 14 anos, considerando todos os níveis de ensino. De 15 a 19 anos estão 15% dos
estudantes e 12% deles têm menos de 7 anos de idade.
Na educação infantil, 5.930 alunos indígenas, o que representa cerca de 78% da
matrícula, têm até seis anos, idade considerada correta para este nível de ensino. No
ensino fundamental, dos 72.936 alunos índios, 74% têm entre 7 e 14 anos de idade.
Já no ensino médio, 33% dos estudantes estão na faixa etária que compreende de 20 a
24 anos. Segundo o Censo, de 18 a 19 anos estão 25% dos alunos, e outros 25% têm de
15 a 17 anos.
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Quanto ao gênero, na educação indígena os homens estão em maior número,
representando 54% da matricula total. Essa vantagem ocorre, com pequenas variações,
em todos os níveis de ensino. Entre as 169 etnias que são atendidas nas escolas
indígenas, os ticuna, do Estado do Amazonas, aparecem com o maior número de
matrículas: são 8.043 alunos distribuídos por 93 escolas. Os alunos índios, em geral, são
alfabetizados na língua materna e só a partir da 5ª série do ensino fundamental começam
a aprender também a Língua Portuguesa.

9.2.2 Estabelecimentos de ensino
Há, no país, 1.392 estabelecimentos escolares indígenas. A distribuição do número de
estabelecimentos pelas regiões é similar à de matrícula. A região com maior quantidade
de estabelecimentos é a Norte, com 56,5%, seguida pela Nordeste, com 20,3%, a Região
Centro-Oeste, onde estão 15% das escolas, a Sul, com 6,4%, e a Sudeste, que possui
1,7% das escolas.
A quase totalidade dos alunos da educação indígena, levando em conta todos os níveis
de ensino, estuda em escolas públicas: 99,1%. Existem no país 818 alunos (0,9%) em
escolas particulares, ligadas a organizações não governamentais.
9.2.3 Docentes
Os próprios índios compõem a maioria do contingente de professores que atua nas
escolas indígenas (tabela 48). Dos 3.998 docentes, cerca de 77% pertencem às
diferentes etnias indígenas. São 3.059 índios que ensinam nos estabelecimentos
escolares das suas comunidades. Existem, ainda, 939 professores não-índios atuando
nos estabelecimentos indígenas do país.
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ANEXO C – Documento do Ministério da Educação e da Cultura - LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LDBEN - Lei nº 9.394 de 20
de dezembro de 1996.
Capítulo II - Da Educação Básica
Seção I - Disposições Gerais
Art. 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela.
§ 4º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígenas, africana e europeia.
Seção III - Do ensino Fundamental
Art. 32
§ 3º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada
às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
Título VIII - Das Disposições Gerais
Art. 78 - O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisas, para oferta de Educação escolar bilíngue e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades
indígenas e não-índias.
Art. 79 - A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º- Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º- Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de
Educação, terão os seguintes objetivos:
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- fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena;
- manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar
nas comunidades indígenas;
- desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades;
- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.
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ANEXO D – Documento do Ministério da Educação e da Cultura - PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO
9. EDUCAÇÃO INDÍGENA
9.1 Diagnóstico
No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às
comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e integração
forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas do
Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao ensino bilíngue, a tônica foi
uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se transformassem em
algo diferente do que eram. Nesse processo, a instituição da escola entre grupos
indígenas serviu de instrumento de imposição de valores alheios e negação de
identidades e culturas diferenciadas.
Só em anos recentes esse quadro começou a mudar. Grupos organizados da sociedade
civil passaram a trabalhar junto com comunidades indígenas, buscando alternativas à
submissão desses grupos, como a garantia de seus territórios e formas menos violentas
de relacionamento e convivência entre essas populações e outros segmentos da
sociedade nacional.
A escola entre grupos indígenas ganhou, então, um novo significado e um novo sentido,
como meio para assegurar o acesso a conhecimentos gerais sem precisar negar as
especificidades culturais e a identidade daqueles grupos.
Diferentes experiências surgiram em várias regiões do Brasil, construindo projetos
educacionais específicos à realidade sociocultural e histórica de determinados grupos
indígenas, praticando a interculturalidade e o bilinguismo e adequando-se ao seu projeto
de futuro.
O abandono da previsão de desaparecimento físico dos índios e da postura
integracionista que buscava assimilar os índios à comunidade nacional, porque os
entendia como categoria étnica e social transitória e fadada à extinção, está integrado
nas mudanças e inovações garantidas pelo atual texto constitucional e fundamenta-se no
reconhecimento da extraordinária capacidade de sobrevivência e mesmo de recuperação
demográfica, como se verifica hoje, após séculos de práticas genocidas. As pesquisas
mais recentes indicam que existem hoje entre 280.000 e 329.000 índios em terras
indígenas, constituindo cerca de 210 grupos distintos. Não há informações sobre os
índios urbanizados, e muitos deles preservam suas línguas e tradições.
O tamanho reduzido da população indígena, sua dispersão e heterogeneidade tornam
particularmente difícil a implementação de uma política educacional adequada. Por isso
mesmo, é de particular importância o fato de a Constituição Federal ter assegurado o
direito das sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica,
intercultural e bilíngue, o que vem sendo regulamentado em vários textos legais. Só
dessa forma se poderá assegurar não apenas sua sobrevivência física, mas também
étnica, resgatando a dívida social que o Brasil acumulou em relação aos habitantes
originais do território.
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Em que pese a boa vontade de setores de órgãos governamentais, o quadro geral da
educação escolar indígena no Brasil, permeado por experiências fragmentadas e
descontínuas, é regionalmente desigual e desarticulado. Há, ainda, muito a ser feito e
construído no sentido da universalização da oferta de uma educação escolar de
qualidade para os povos indígenas, que venha ao encontro de seus projetos de futuro, de
autonomia e que garanta a sua inclusão no universo dos programas governamentais que
buscam a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, nos termos da
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
A transferência da responsabilidade pela educação indígena da Fundação Nacional do
Índio para o Ministério da Educação não representou apenas uma mudança do órgão
federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos de
execução: se antes as escolas indígenas eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias
estaduais e municipais de educação, através de convênios firmados com o órgão
indigenista oficial), agora cabe aos Estados assumirem tal tarefa.
A estadualização das escolas indígenas e, em alguns casos, sua municipalização
ocorreram sem a criação de mecanismos que assegurassem uma certa uniformidade de
ações que garantissem a especificidade destas escolas. A estadualização assim
conduzida não representou um processo de instituição de parcerias entre órgãos
governamentais e entidades ou organizações da sociedade civil, compartilhando uma
mesma concepção sobre o processo educativo a ser oferecido para as comunidades
indígenas, mas sim uma simples transferência de atribuições e responsabilidades. Com
a transferência de responsabilidades da FUNAI para o MEC, e deste para as secretarias
estaduais de educação, criou-se uma situação de acefalia no processo de gerenciamento
global da assistência educacional aos povos indígenas.
Não há, hoje, uma clara distribuição de responsabilidades entre a União, os Estados e os
Municípios, o que dificulta a implementação de uma política nacional que assegure a
especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue às comunidades
indígenas. Há também a necessidade de regularizar juridicamente as escolas indígenas,
contemplando as experiências bem sucedidas em curso e reorientando outras para que
elaborem regimentos,
calendários, currículos, materiais didático-pedagógicos e
conteúdos programáticos adaptados às particularidades étno-culturais e linguísticas
próprias a cada povo indígena.
9.2 Diretrizes
A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
A coordenação das ações escolares de educação indígena está, hoje, sob
responsabilidade do Ministério de Educação, cabendo aos Estados e Municípios, a sua
execução. A proposta de uma escola indígena diferenciada, de qualidade, representa
uma grande novidade no sistema educacional do País e exige das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que
estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema
oficial, quanto para que sejam respeitadas em suas particularidades.
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A educação bilíngue, adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos, é
melhor atendida através de professores índios. É preciso reconhecer que a formação
inicial e continuada dos próprios índios, enquanto professores de suas comunidades,
deve ocorrer em serviço e concomitantemente à sua própria escolarização. A formação
que se contempla deve capacitar os professores para a elaboração de currículos e
programas específicos para as escolas indígenas; o ensino bilíngue, no que se refere à
metodologia e ensino de segundas línguas e ao estabelecimento e uso de um sistema
ortográfico das línguas maternas; a condução de pesquisas de caráter antropológico
visando à sistematização e incorporação dos conhecimentos e saberes tradicionais das
sociedades indígenas e à elaboração de materiais didático-pedagógicos, bilíngues ou
não, para uso nas escolas instaladas em suas comunidades.
9.3 Objetivos e Metas
1. Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação indígena quer
diretamente, quer através de delegação de responsabilidades aos seus Municípios, sob a
coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério da Educação.**
2. Universalizar imediatamente a adoção das diretrizes para a política nacional de
educação escolar indígena e os parâmetros curriculares estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação.**
3. Universalizar, em dez anos, a oferta às comunidades indígenas de programas
educacionais equivalentes às quatro primeiras séries do ensino fundamental, respeitando
seus modos de vida, suas visões de mundo e as situações sociolinguísticas específicas
por elas vivenciadas.**
4. Ampliar, gradativamente, a oferta de ensino de 5ª a 8ª série à população indígena,
quer na própria escola indígena, quer integrando os alunos em classes comuns nas
escolas próximas, ao mesmo tempo em que se lhes ofereça o atendimento adicional
necessário para sua adaptação, a fim de garantir o acesso ao ensino fundamental
pleno.**
5. Fortalecer e garantir a consolidação, o aperfeiçoamento e o reconhecimento de
experiências de construção de uma educação diferenciada e de qualidade atualmente
em curso em áreas indígenas.**
6. Criar, dentro de um ano, a categoria oficial de "escola indígena" para que a
especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue seja assegurada.**
7. Proceder, dentro de dois anos, ao reconhecimento oficial e à regularização legal de
todos os estabelecimentos de ensino localizados no interior das terras indígenas e em
outras áreas assim como a constituição de um cadastro nacional de escolas indígenas.**
8. Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto
pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção do
cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas
decisões relativas ao funcionamento da escola.
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9. Estabelecer, dentro de um ano, padrões mínimos mais flexíveis de infraestrutura
escolar para esses estabelecimentos, que garantam a adaptação às condições climáticas
da região e, sempre que possível, as técnicas de edificação próprias do grupo, de acordo
com o uso social e concepções do espaço próprias de cada comunidade indígena, além
de condições sanitárias e de higiene.**
10. Estabelecer um programa nacional de colaboração entre a União e os Estados para,
dentro de cinco anos, equipar as escolas indígenas com equipamento didáticopedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio.**
11. Adaptar programas do Ministério da Educação de auxílio ao desenvolvimento da
educação, já existentes, como transporte escolar, livro didático, biblioteca escolar,
merenda escolar, TV Escola, de forma a contemplar a especificidade da educação
indígena, quer em termos do contingente escolar, quer quanto aos seus objetivos e
necessidades, assegurando o fornecimento desses benefícios às escolas.**
12. Fortalecer e ampliar as linhas de financiamento existentes no Ministério da
Educação para implementação de programas de educação escolar indígena, a serem
executados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, organizações de
apoio aos índios, universidades e organizações ou associações indígenas.*
13. Criar, tanto no Ministério da Educação como nos órgãos estaduais de educação,
programas voltados à produção e publicação de materiais didáticos e pedagógicos
específicos para os grupos indígenas, incluindo livros, vídeos, dicionários e outros,
elaborados por professores indígenas juntamente com os seus alunos e assessores.**
14. Implantar, dentro de um ano, as diretrizes curriculares nacionais e os parâmetros
curriculares e universalizar, em cinco anos, a aplicação pelas escolas indígenas na
formulação do seu projeto pedagógico.*
15. Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profissionalização e
reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da categoria de
professores indígenas como carreira específica do magistério, com concurso de provas
e títulos adequados às particularidades linguísticas e culturais das sociedades indígenas,
garantindo a esses professores os mesmos direitos atribuídos aos demais do mesmo
sistema de ensino, com níveis de remuneração correspondentes ao seu nível de
qualificação profissional.
16. Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de formação sistemática
do professorado indígena, especialmente no que diz respeito aos conhecimentos
relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à construção
coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio cultural da
população atendida.**
17. Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas especiais
para a formação de professores indígenas em nível superior, através da colaboração das
universidades e de instituições de nível equivalente.
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18. Criar, estruturar e fortalecer, dentro do prazo máximo de dois anos, nas secretarias
estaduais de educação, setores responsáveis pela educação indígena, com a incumbência
de promovê-la, acompanhá-la e gerenciá-la.
19. Implantar, dentro de um ano, cursos de educação profissional, especialmente nas
regiões agrárias, visando à auto sustentação e ao uso da terra de forma equilibrada.
20. Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e Municípios e em parceria
com as instituições de ensino superior, a produção de programas de formação de
professores de educação a distância de nível fundamental e médio.**
21. Promover a correta e ampla informação da população brasileira em geral, sobre as
sociedades e culturas indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a
intolerância e o preconceito em relação a essas populações.
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ANEXO E – Documento do Ministério do Meio Ambiente - Lei da Educação
Ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.
Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à
educação ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal,
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais que desenvolvem;
III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama,
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente
na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar
a dimensão ambiental em sua programação;
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V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle
efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo
produtivo no meio ambiente;
VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores,
atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a
prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.
Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural.
Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
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equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia,
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Seção I
Disposições Gerais
Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação,
além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações
não governamentais com atuação em educação ambiental.
Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental
devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das
seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
I - capacitação de recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção e divulgação de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação.
§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão
respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei.
§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e
atualização dos profissionais de todas as áreas;
III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão
ambiental;

133

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio
ambiente;
V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz
respeito à problemática ambiental.
§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da
dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de
ensino;
II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão
ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação
dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática
ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área
ambiental;
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de
material educativo;
VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações
enumeradas nos incisos I a V.
Seção II
Da Educação Ambiental no Ensino Formal
Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no
âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - educação superior;
III - educação especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos.
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Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no
currículo de ensino.
§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação
de disciplina específica.
§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades
profissionais a serem desenvolvidas.
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.
Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e
de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos
arts. 10 e 11 desta Lei.
Seção III
Da Educação Ambiental Não-Formal
Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal,
incentivará:
I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas
relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à
educação ambiental não-formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as
organizações não governamentais;
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
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V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de
conservação;
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
VII - o ecoturismo.
CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo
de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.
Art. 15. São atribuições do órgão gestor:
I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;
II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área
de educação ambiental, em âmbito nacional;
III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos
na área de educação ambiental.
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua
competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de
Educação Ambiental.
Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos
públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada
levando-se em conta os seguintes critérios:
I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de
Educação Ambiental;
II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de
Educação;
III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e
o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.
Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser
contemplados, de forma equitativa, os planos, programas e projetos das diferentes
regiões do País.
Art. 18. (VETADO)
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Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente
e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de
educação ambiental.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua
publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de
Educação.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
José Sarney Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1999
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ANEXO F - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NA ALDEIA TEKOA
PYAU

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA (CEFT)
Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura
Rua da Consolação, 930 Edif. João Calvino 6º andar - sala 612 – CEP: 01302-907
Fone: (011) 2114-8710 / 2114-8851 – São Paulo / SP internet: www.mackenzie.br

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2013.

Ilma. Coordenadora Maria
Aldeia Tekoá Pyau

Cumprimentando-a, cordialmente, referimo-nos ao aluno Luciano Gabriel Martins,
regulamente matriculado no curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e
História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vem respeitosamente
apresentar à esta Escola Guarani do Edifício CECI, pertencente a Aldeia Tekoa Pyau
localizada no bairro do Jaraguá do Estado de São Paulo, para realizar uma pesquisa com
objetivo de obter subsídios para a elaboração da qualificação e dissertação de mestrado
que versará sobre Educação Ambiental em escola indígena: um estudo de caso na
Escola Estadual Guarani CECI na Aldeia Tekoá Pyau no Bairro Jaraguá do Estado
de São Paulo.
Com sua autorização, a pesquisar irá limitar-se na realização de oficina educativa
ambiental com docentes e alunos e entrevista com docentes da Escola Indígena Guarani,
localizada no bairro do Jaraguá.
Esperando poder contar com sua valiosa e importante colaboração, antecipadamente
agradecemos e colocamo-nos a seu inteiro dispor para prestar quaisquer outras
informações que se fizerem necessárias.

Cordialmente,

Profª Drª Petra Sanchez Sanchez
Programa de Pós-Graduação em Educação,
Arte e História da Cultura
Universidade Presbiteriana Mackenzie
e-mail: petra.sanchez@mackenzie.br
tel. (011) 98199-2345
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ANEXO G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA
DA CULTURA

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) senhor (a)
abaixo assinado, sujeito de pesquisa, após a leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO
SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais serão
submetidos, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e de concordância em participar da
pesquisa proposta.
Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante pode a qualquer
momento retirar o CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de
participar do estudo-alvo da pesquisa.

Assinatura:_________________________________________

São Paulo................. de.......................................de...................
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ANEXO H - Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena”.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história
e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008.

140

ANEXO I - Resolução n° 2, de 15 de junho de 2012
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 (*)
Estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto na
alínea “c” do § 1º e na alínea “c” do § 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
e nos artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento
no Parecer CNE/CP nº 14/2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de
Estado da Educação, publicado no DOU de 15 de junho de 2012, CONSIDERANDO
que:
A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 determina que
o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino,
pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;
do Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, já estabelecia que a educação ambiental
deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a
participação ativa na A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a
compreensão do ambiente natural e social; que os currículos do Ensino Fundamental e
do Médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural; que a Educação
Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive; que a
Educação tem, como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da
cidadania; de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental
(EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo; etapas e
modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação Ambiental;
março de 2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação,
publicado no DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto dos
internacionalmente reconhecidos, e define que a educação para a cidadania compreende
a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global; O atributo
“ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-americana não é
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empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui em elemento
estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando
(*) Resolução CNE/CP 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012 –
Seção 1 – p. 70.
A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica em todas as suas O Conselho
Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de atores sociais
comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória
capaz de promover a ética e a cidadania ambiental;
Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial
em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a
redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades
planetárias evidencia-se na prática social, O reconhecimento do papel transformador e
emancipatório da Educação
TÍTULO I
OBJETO E MARCO LEGAL
CAPÍTULO I
OBJETO
Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas
instituições de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação
do determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe
sobre a Educação Ambiental
(EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com os seguintes
I - sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem como os avanços que
ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos
que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas
condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais;
Ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e
pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental
como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais
componentes;
II - estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação
III - orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica;
IV - orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados.
Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade
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intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um
caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social
e de ética
Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento
de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a
justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e
reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.
interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma
articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica.
interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando
a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática
pedagógica
Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na
Art. 5º A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores,
Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a
CAPÍTULO II
MARCO LEGAL
Art. 7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, reafirma-se que a Educação
Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação
Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino promovê-la
integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos.
acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e
interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades,
não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular
específico.
Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-graduação e de
extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da Educação
Ambiental, é facultada a criação de componente curricular específico.
profissional, em todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate
da ética socioambiental das atividades profissionais.
suas ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da
Educação
Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e
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Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e
Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e
Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de formação
inicial e continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e o
respeito à diversidade multiétnica e multicultural do País.
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma pertinente
ao cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambiental.
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação
TÍTULO II
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 12. A partir do que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, e com base em práticas
comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos
valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, são
princípios da Educação estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;
enfoque humanista, democrático e participativo;
I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises,
II - interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV - vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de
continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;
V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios
ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões locais,
regionais, nacionais e globais; racial, social e cultural, disseminando os direitos de
existência e permanência e o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do
desenvolvimento da cidadania planetária.
VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica,
CAPÍTULO II
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Art. 13. Com base no que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, são objetivos da Educação
Ambiental a serem concretizados conforme cada fase, etapa, modalidade e nível de
complexas relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo;
I - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
II - garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área
III - estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência
IV - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, crítica
sobre a dimensão socioambiental; na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício
da cidadania; formas de arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade
ambientalmente justa e
V - estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes
sustentabilidade socioambiental; igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendose de estratégias democráticas e da interação entre as culturas, como fundamentos para o
futuro da humanidade; ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica,
racial e de gênero, e o diálogo
VI - fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à
VII - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a
VIII - promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos
País que utilizam e preservam a biodiversidade.
referenciais apresentados, deve contemplar:
relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao
trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à
superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; todas as
áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e
IX - promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do
Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base nos
I - abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e
II - abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em
III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos,
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental,
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da
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comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração
presentes
IV - incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e metodológicos
que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental;
V - estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornandoas referências de sustentabilidade socioambiental.
TÍTULO III
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Art. 15. O compromisso da instituição educacional, o papel socioeducativo, ambiental,
artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem as
ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes dos
projetos institucionais e pedagógicos da Educação Básica e da Educação Superior.
e dos Projetos e Planos de Cursos (PC) das instituições de Educação Básica, e dos
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e do Projeto Pedagógico (PP) constante do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de Educação Superior.
idades e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural
dos estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios em
que se situam as instituições educacionais.
reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e
culturais dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e de
respeito ao meio
§ 1º A proposta curricular é constitutiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP)
§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as
§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo nos
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer:
a sustentabilidade socioambiental;
Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental
I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e
II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo;
III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes
Parágrafo único. Outras formas de inserção podem ser admitidas na organização
curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
considerando a natureza dos cursos.
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diversidade de manifestações da vida, os princípios e os objetivos estabelecidos, o
planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem:
Art. 17. Considerando os saberes e os valores da sustentabilidade, a
a) visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o estudo da
diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as influências políticas,
sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na relação entre sociedade, meio
ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia; socioeconômicos, políticos e
históricos, na ótica da sustentabilidade socioambiental, valorizando a participação, a
cooperação e a ética; científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de
povos originários e de
b) pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos,
c) reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares o
convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat; ambientais, que recaem
principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à conquista da
d) vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e
e) reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos
f) uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e experiências
coletivas de educomunicação, a qual propõe a integração da comunicação com o uso de
recursos tecnológicos na aprendizagem.
II - contribuir para:
a) o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e determinantes da
dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir da paisagem, da bacia
hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações antrópicas e suas
interações sociais e políticas, analisando os diferentes recortes territoriais, cujas riquezas
e potencialidades, usos e problemas devem ser identificados e compreendidos segundo a
gênese e a dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela sociedade; práticas
que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades
humanas nas diversas dimensões local, regional e planetária; de produção, consumo,
organização social, visando à prevenção de desastres ambientais e à
b) a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir outras
c) o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual modelo do
respeito às pessoas, culturas e comunidades; meio ambiente de trabalho, com ênfase na
promoção da saúde para melhoria da qualidade de
d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as diversas formas de vida,
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e) a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive no
transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras
gerações.
f) a construção da cidadania planetária a partir da perspectiva crítica e
III - promover:
a) observação e estudo da natureza e de seus sistemas de funcionamento para
possibilitar a descoberta de como as formas de vida relacionam-se entre si e os ciclos
naturais interligam-se e integram-se uns aos outros; dimensão ética e política das
questões socioambientais, situadas tanto na esfera individual,
b) ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da
c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o sentido de
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as diferentes
culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em espaços nos
quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, estimulando a
percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da cidadania;
socioambientalmente responsáveis, a interação, o cuidado, a preservação e o
conhecimento da sociobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra; favoráveis
à promoção de educação entre pares, para participação no planejamento, execução,
avaliação e gestão de projetos de intervenção e ações de sustentabilidade socioambiental
na instituição educacional e na comunidade, com foco na prevenção de riscos, na
proteção e preservação do meio ambiente e da saúde humana e na construção de
sociedades sustentáveis.
d) experiências que contemplem a produção de conhecimentos científicos,
e) trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva
TÍTULO IV
SISTEMAS DE ENSINO E REGIME DE COLABORAÇÃO
Art. 18. Os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios devem estabelecer as normas complementares que tornem efetiva a
Educação Ambiental em todas as fases, etapas, modalidades e níveis de ensino sob sua
jurisdição.
Art. 19. Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem articular-se
entre si e com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais da
educação, para que os cursos e programas de formação inicial e continuada de
professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na
Educação Básica e na Superior capacitem para o desenvolvimento didático-pedagógico
da dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica.
Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência na
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Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na
metodologia
§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação
§ 2º Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem instituir
políticas permanentes que incentivem e dêem condições concretas de formação
continuada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da Educação
Art. 20. As Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas para os cursos e programas da
Educação Superior devem, na sua necessária atualização, prescrever o adequado
Art. 21. Os sistemas de ensino devem promover as condições para que as instituições
educacionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a intencionalidade
de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas comunidades, integrando
currículos, gestão e edificações em relação equilibrada com o meio ambiente, tornandose referência para seu território.
colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e experiências realizados na área da
Art. 22. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, em regime de
§ 1º Os sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais meios para o
estabelecimento de diálogo e parceria com a comunidade, visando à produção de
conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais locais e regionais e à
intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável.
pesquisa incrementem o apoio a projetos de pesquisa e investigação na área da
Educação Ambiental, sobretudo visando ao desenvolvimento de tecnologias mitigadoras
de impactos negativos ao meio ambiente e à saúde.
políticas de produção e de aquisição de materiais didáticos e paradidáticos, com
engajamento da comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental.
estaduais, distrital e municipais devem incluir o atendimento destas Diretrizes nas
avaliações para fins de credenciamento e recredenciamento, de autorização e renovação
de autorização, e de reconhecimento de instituições educacionais e de cursos.
§ 2º Recomenda-se que os órgãos públicos de fomento e financiamento à
Art. 23. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, devem criar
Art. 24. O Ministério da Educação (MEC) e os correspondentes órgãos
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PASCHOAL LAÉRCIO ARMONIA
Presidente em Exercício
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