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A Cole~ao Leituras no Brasil, 

idealizada pela Associa~ao de Leitura 

d~ Brasil (ALB) em parceria com a 
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como objetivo reunir diversas correntes 

de traba lho e linhas de pesquisas 
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em sua so 
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C iencias Humanas, mas dese ja ser 

também leitura agradável e p roveitosa 

para os nao especialistas preocupados, 

contudo, com a leitura e escrita, 

questao chave para a compreensao de 

nossa cultura. 
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APRESENTA~ÁO 

Leitura e escrita em escalas indígenas reúne os principais 
textos dos debates realizados no encontro sobre educa~ao indí
gena que fez parte do 1 (J' COLE (Congresso de Leitura do 
Brasil).1 Muitos dos problemas enfrentados pelas comunidades 
indígenas tentaram ser diagnosticados no primeiro capítulo <leste 
livro, que foi o texto provocador daquele encontro. Os tres eixos 
que propusemos como direcionadores dos debates foram: 

• A escrita e os povos indígenas; 
• O texto e a leitura na .escola indígena: a escrita e a 

tradi~ao oral; 
• Limites e possibilidades da autonomía de escalas 

indígenas. 

l. O 10" COLE foi realizado na Unicamp (Campinas, SP), de 17 a 21 de julho de 
1995. O COLE é promovido bienalmente pela Associayilo de Leitura do Brasil, 
ALB. 
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Cada um dos capítulos seguintes des te li vro corresponde 
a urna mesa-redonda daquele encontro (inclusive em seus 
títulos). Em diversos casos, na falta de um texto escrito entre
gue para publica~ao, socorremo-nos da transcri'tao da exposi
~ao oral, de maneira a nao perder a riqueza das contribui~5es 
apresentadas, particularmente em alguns aspectos ali debatidos 
que raramente f oram tematizados em outros encontros de 
educayao indtgena. 

É desnecessário enfatizar a importancia de urna publi
ca~ao como essa, exatamente quando, no país inteiro, as comu
nidades e as organiza~oes indígenas e as entidades indigenistas 
dedicam-se intensamente ao problema da criayao ou da regu
larizayao de escolas, estabelecimento de currículos diferencia
dos, fonna~áo de professores e outras questoes correlatas. 
Infelizmente, freqüentemente muitas questoes fundamentais 
envolvidas nesses processos sao decididas apressadamente ou, 
pelo menos, de forma acrítica, tomando por base certas práticas 
já correntemente estabelecidas. Nao raras vezes decisoes im
portantes sao tomadas com base em critérios de comodidade e 
facilidade de implementa~ao, para nao deixar passar os prazos 
de libera~ao de recursos de alguma instancia ou entidade 
financiadorado país ou do exterior. Poresse motivo, oencontro 
realizado como parte do 1 (!' COLE tematizou, entre outros, o 
problema dos critérios na defini~ao de ortografias e a contro
versa - e cada vez mais decisiva -questao da autononúa das 
escolas indígenas. 

Infelizmente nao foi possível incluir, na presente publica
yao, as diferentes pondera~ües e os questionamentos apresenta
dos após as exposi~oes de cada mesa-redonda. Também 
deixamos de incluir as comunicayOeS apresentadas ao COLE, 
relacionadas com a educ~ao indígena. Isso resultaria em um 
livro muito volumoso e, em certo grau, bastante dispersivo, dado 
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o variado leque de quest6es abordadas nos debates e naquelas 
comunicay6es. Um outro resultado indesejado seria o encareci
mento dos custos e, conseqüentemente, do pr~o do livro. 

Como Anexos julgamos importante, porém, incluir urna 
M~áo e urna importante Resoluyao. A M~ao, sugerida pelos 
integrantes daquele encontro e aprovada na Assembléia de en
cerramento do 1 (!' COLE, refere-se a demarcayao das terras 
indígenas. A Resoluyao, aprovada no mesmo encontro, é dirigida 
ao Conúte de Educayáo Escolar Indígena do MEC, e aborda 
importantes questües relacionadas comas políticas gerais e com 
o gerenciamento de recursos para a educa~ao indígena. 

Wilmar R. D'Angelis e Juracilda Veiga 

Núcleo de Cultura e Educ~ao Indígena da ALB 
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A QUESTÁO DA EDUCA~ÁO INDÍGENA NO 10º COLE 

Wilmar R. D'Angelis1 

Juracilda Veiga2 

Coordenado res do Encontro Interno 14, no 1 Oº COLE 

O texto a seguir foi encaminhado, já no final de 1994, a 
di versas pessoas, como motiva~ao para a realiza'.rªº de um 
evento diferenciado sobre educa~ao indígena, a fazer parte da 
programa'.rao do 10º Congresso de Leitura do Brasil. Ao mes
mo tempo em que justifica va a importancia de cada um dos tres 
eixos em tomo dos quais deveria girar o encontro, o texto 
buscava estimular questionamentos necessários e atuais sobre 
os processos de escolariza~ao em comunidades indígenas no 
Brasil, a maioria dos quais ainda no aguardo de respostas mais 

1. Lingüista, indigenista e pesquisador de história indígena do Sul. Professor no 
Depart.amento de Lingüística do IEL - Unicamp. Co-coordenador do Núcleo 
de Cultura e Educa~ao Indígena da ALB. 

2. Antropóloga e indigenista. Doutoranda em Ciencias Sociais no IFCH-Unicamp. 
Co-coordenadorado NúcleodeCulturae~ Indígena da ALB. BolsistadaFapesp. 
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definitivas. Transcrevemos aquí a segunda versao do texto, 
encaminhada a diversos convidados nos dois meses imediata
mente anteriores ao Congresso. 

Esse texto funcionou, portanto, como motivador de tudo 
o que está publicado nos capítulos seguintes desse livro. Sua 
leitura pode ser, por isso, esclarecedora das questoes que, de 
alguma forma, os outros textos buscam responder, em diálogo 
com esse. 

Leitura e escrita em escotas indígenas: 

domestica~iío x autonomia 

Justificativa do evento e de sua temática 

Tres eixos importantes envolvendo escolas indígenas 
serao contemplados no 1 Oº COLE, em um Seminário A van~a
do sobre Educa~ao Indígena, a saber: 

1. A escrita e os povos indígenas, 

2. O texto e a leitura na escola indígena: a escrita e a 
tradi9ao oral, 

3. Limites e possibilidades da autonomía de escolas 
indígenas. 

Nao se trata de promover simplesmente mais um entre 
tantos "Encontros de Educa~ao Indígena", mas de realizar 
debates sobre temas atuais relacionados com as práticas de 
educa~ao escolar em comunidades indígenas que nao tem 
recebido a merecida aten~ao em debates e estudos, quer das 
agencias quer dos professores indígenas, ora por nao reunir 
pessoas com suficiente experiencia na área, ora por serem 
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encontros muito amplos e gerais, em que nao se conseguem 
aprofundar questoes cruciais.3 Tratemos deles, um a um. 

1. A escrita e os povos indígenas 

a) Aspectos técnicos e políticos na defini9ao de ortogra
fías de línguas indígenas. 

b) Impacto e uso da escrita nas sociedades indígenas. 

Nas últimas décadas a necessidade de se definir ortogra
fías para línguas indígenas tornou-se, no Brasil, urna demanda 
de relativa importancia, sobretudo a partir de programas de 
educa9ao bilíngüe. A lingüística parece ter sido, entao, desco
berta, mas freqüentemente em urna perspectiva muito limitada 
e !imitadora, vista como um campo de conhecimento capaz de 
fornecer instrumentos práticos e precisos para urna descri~ao 
de línguas indígenas e com técnicas igualmente práticas para 
o estabelecimento de urna "escrita". 

Como representante da ciencia detentora desse "arse
nal'' de instrumentos, o lingüista é encarado assim como um 
médico que sabe trabalhar com práticos testes de diagnóstico 
e é capaz de manusear precisos aparelhos e instrumentos 
cirúrgicos. Nessa perspectiva, as questoes envolvendo a língua 
indígena sao percebidas como "questoes técnicas" e, como tais, 
sao encaradas como da al~ada e competencia do lingüista, em 
oposi~ao a questoes antropológicas (as vezes ditas "culturais"), 
en vol vendo o "pro jeto da escola", por exemplo, que sao vistas 

3. Nao se está querendo dizer que os temas em questao nao se tem discutido. No 
entanto, faltam oportunidades em que sejam tomados como centro de aten~o e 
reflexao. Exce~ao. por exemplo, foi o encontro promovido pela OPAN (Cuiabá, 
MT), sobre Escrita em sociedades indígenas (fev. 1995). 
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como questoes também políticas e, como tais, discutidas 
exaustivamente pelos agentes educadores. 

Urna tal visao da lingüística e do lingüista, além de 
integrar um tipo de projeto político incompatível com urna 
escola verdadeiramente a servi<;o dos interesses das comuni
dades indígenas (fortalecendo a perspectiva do reducing lan
guages to writing), confere ao lingüista um poder muito maior 
do que ele deveria deter em urna área tao fundamental da 
atividade humana: a área da linguagem. 

Quest0es que podem ser levantadas, referentes a esse tema. 

• Quais sao os critérios e os procedimentos a respeitar 
na defini<;ao de ortografias de línguas indígenas? 

• É suficiente entregar o problema na mao dos lingüistas? 
• Como tratar as diferen9as dialetais? 
• O que é possível prever, do ponto de vista sociolin

güístico? E antropológico? E indigenista? 
• O que fazer com ortografias já estabelecidas, mas 

problemáticas? 

Um outro enfoque é o que se interessa por analisar o 
impacto - sobre a cultura como um todo - da escrita sobre 
as sociedades de tradi9ao oral (também ditas sociedades ágra
fas) . Em parte, essa questao é abordada no tema seguinte,·ao 
discutir a rela<;ao da escola e o uso da escrita com as formas 
tradicionais de produ9ao e reprodu9ao cultural. No entanto, em 
si mesma é urna questao mais ampla que, aqui, se coloca como 
urna reflexao sobre as sociedades ágrafas e a complexidade e 
riqueza existentes por trás das aparentemente simples formas 
próprias de produ9ao e reprodu9ao da cultura. Ao discutir-se 
os impactos, há que se ter em conta também que lugares serao 
reservados, nessas sociedades, a língua portuguesa ( ou nacio-
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nal) e a língua indígena. Por fim: o acúmulo de informa<;ao e 
a amplia9ao das possibilidades comunicativas que marcam as 
sociedades letradas do Ocidente, sobretudo após a inven9ao da 
imprensa, seráo também marcas das novas sociedades letradas, 
de origem pré-colombiana? 

2. O texto e a leitura na escola indígena: a escrita e a 
tradifiio oral- Nao é incomum ouvir-se, em encontros sobre 
educa<;ao indígena, ou mesmo ler, em relatos désse tipo de 
encontros, coisas como: os conteúdos [das disciplinas da esca
la] devem partir da realidade indígena ou a escola deve 
devolver aos índios os seus mitos e narrativas. Há sérias 
dificuldades e, mesmo, sérios problemas envolvidos na con
cretiza<;ao desses slogans que boje comp0em urna espécie de 
"novo senso comum" em escolariza<;ao entre popula<;oes indí
genas. A antropóloga Carmen Junqueira já chamou a aten<;ao 
para a necessidade de se aprofundar a reflexao sobre a prática, 
utilizada em técnicas educacionais, de se transformar o mito 
(umafala) em texto, cristalizando situafoes de poder e poden
do mesmo servir de obstáculo a livre reinterpretafiiO dos 
acontecimentos gerados nas vicissitudes da história.

4 Por ou
tro lado, sabemos que a gama de situa<;oes distintas entre os 
povos indígenas com rela<;ao ao contato com a sociedade 
brasileira, com respeito as formas próprias de resistencia e 
"absor9ao cultural" e ao uso e vitalidade da própria língua, 
conf ormam realidades bastante diversas que, a despeito disso, 
deveriam ser tratadas comos mesmos princípios fundamentais, 
ainda que com a<;oes diferentes ou diferenciadas. 

Nao parece incomum, também, urna abordagem que ve 
na escrita um "mal necessário". Ainda que nao explícita, 

4. JUNQUEIRA, Carmen. Mito e histária. In SEKJ, Lucy (org.). Lingüística indígena 
e educafiio na América Lalina. Campin~. Editora da Unicamp, 1993: 138 
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trata-se de urna perspectiva que, em geral, parece situar-se 
entre o temor de interferir na cultura indígena e o desejo de 
corresponder aos interesses manifestos pelos próprios índios. 
Disso resulta qu~ a escrita e a leitura reserva-se um papel muito 
restrito, limitado a certos usos práticos da intera~ao com a 
sociedade brasileira (redayao e leitura de correspondencia com 
órgaos do govemo, anotay5es de contabilidade de cooperativas 
ou outros empreendimentos indígenas etc.). Em última análise 
trata-se, de fato, de produzir alfabetizados que nao sejam 
leitores, seja porque nao se acredita que a escrita representa 
algum benefício para as formas tradicionais da produ~ao cul
tural, seja porque a leitura "do que vem de fora" é vista quase 
sempre como prejudicial ou perigosa para a cultura indígena.
Entretanto, essa restriyao, freqüentemente desejada pelo agen
te externo (indigenista, antropólogo, educador, missionário, 
lingüista ... ), muitas vezes nao corresponde ao papel que os 
próprios índios passam a destinar a leitura e escrita. Em muitas 
comunidades indígenas a escrita passa a ser a porta de acesso 
a urna literatura muito prazerosa, como é a literatura de cordel, 
apreciada em aldeias do Nordeste, mas também na Amazonia 
Ocidental. Em algumas comunidades, a escrita parece abrir 
espa~o a experimenta~ao de um outro tipo de comunicayao 
interpessoal, como sao as cartas ou mesmo os jomais. 

Essas situa~ües colocam ao investigador interessado per-
• 

guntas sobre os limites e as possibilidades da escrita entre 
populayües indígenas. A literatura nao está intimamente vincu
lada, nas sociedades letradas, a própria história da escrita? A 
literatura nao é, pelo menos, urna potencialidade f ortíssima que 
acompanha a escrita? Estimular urna literatura própria, em certos 
casos, ou ao menos nao embotá-la, em outros, nao se coloca 
como exigencia de coerencia a quem funciona como agente da 
introdu~ao da escrita em urna sociedade indígena? Tal vez pen-
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sando nessas questües é que muitos agentes sofrem a tenta~ao 
de transpor narrativas orais para a escrita, sem perguntar-se das 
condi~ües de produ~ao de um e outro tipo de texto, ou sem 
questionar-se sobre urna possível concorrencia da escola ( com a 
escrita) comas formas próprias da tradi~ao oral. 

3. Limites e possibilidades da autonomia de escolas 
indígenas - As situa~oes de "contato" diferenciadas levaram 
os povos indígenas no Brasil a atitudes diferenciadas de resis
tencia e de luta. Como conseqüencia de algumas dessas situa
~oes, em muitos pontos do Brasil agentes indigenistas se 
depararam com a reivindicayao de comunidades indígenas 
expressa, simplificadamente, na fórmula: · queremos escola 
para nossos filhos. As respostas a reivindicay6es desse tipo 
também foram variadas: em muitos casos, agentes indigenistas 
( e/ou agencias indigenistas e/ou missionárias) nao se preocu
param em investigar o que os índios queriam dizer, ou o que 
de fato estavam desejando obter quando pediam escola; em 
outros casos, os agentes procuraram ser críticos em relayao a 
is so, buscando desvendar o significado de e seo la na formula
yao indígena, mas esqueceram-se de ser críticos com relayao 
ao significado de escola para si mesmos; finalmente, outros 
questionaram-se sobre os dois aspectos. 

O que se tem visto é que o discurso de agentes indige
nistas (educadores, lingüistas, antropólogos, missionários ... ) e 
dos próprios indígenas e suas organiza~oes é mais ou menos 
concorde na defesa da autonomia da escola indígena ou da sua 
subordinayao ao projeto de vida do povo ou comunidade 
indígena em questao.5 Entretanto, há falta de questionamento 

5. Existe um discurso também de um certo "senso comum" que afinna que as 
escolas indígenas sao "espa~os de afinn~io e revitaliz.a~io da cultura... ou 
ainda, fonnula~s mais claramente definidas, que defendem a importancia da 
rela~iio da escota e seus objetivos "de acordo com o projeto de vida de cada 

19 



real sobre as práticas efetivas dessas escolase dos seus efeitos. , 
E interessante lembrar que urna crítica ouvida com bastante 
freqüencia, em certo momento da história recente do indige
nismo alternativo, era a que apontava os efeitos nocivos das 
escolas salesianas do Alto Río Negro sobre as perspectivas de 
vida dos jovens indígenas, formando "contadores" e "secretá
rias" que, nao servindo mais para a vida da aldeia, tornaram-se 
serventes de pedreiro e domésticas de Manaus e outras cidades 
do Amazonas. Entretanto, grande parte dos projetos de "esco
las indígenas" boje em desenvolvimento no país nao rompe 
coma lógica da continuidade do estudo, muitas vezes pensada 
como a forma de nao estabelecer discrimina~ao sobre os índios, 
garantindo-lhes o direito de acesso ao ensino médio e superior , 
das escolas dos "brancos". E evidente que o acesso ao ensino 
superior nao está nem estará, de fato, ao alcance de todos os 
índios, mas se estivesse, as questoes a responder seriam: (i) se 
haverá espa~o e forma de absor~ao, nas aldeias, para todos 
esses profissionais; (ii) se, urna vez formados em escotas dos 
"brancos", em profiss5es "dos brancos", vi vendo longe de suas 
aldeias, estes profissionais ( ou, pelo menos, parte considerável 
deles) vao estar interessados em retomar as suas aldeias; (iii) 
se aqueles índios que se urbanizarem, em fun~ao desse tipo de 
estudo, nao reproduzirao a experiencia salesiana dos serven tes 
e domésticas. Enfim, a primeira questao central que se coloca 
é: nao estao as escolas indígenas já viciadas pela perspectiva 
da continuidade do estudo, colocadas como ponte e porta de 
acesso as escolas dos "brancos" de níveis superiores? 

Muitas vezes, por falta de urna discussao política mais 
ampla, ou por mera falta de procedimentos mais formais de 

povo". O que falta, e que se aponta no texto, é urna análise crítica do papel 
efetivamtnte desempenhado pelas escolas indígenas que, em muitos casos, 
parecem estar em total descompasso com seus "o1*tivos". 
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planejamento (para estabelecer claras rela~5es entre ~5es e 
objetivos), agentes indigenistas preocupados em nao discrimi
nar os índios ( ouvem-se coisas como: por que é es cola de índio 
niio pode ser reconhecida?, ou, por que é escola de índio niio 
vale como a dos brancos ?) consideram fundamental que a escola 
indígena seja reconhecida pelo Estado. lsso implica, sempre, nas 
adap~5es curriculares, nao só por exigencias legais, mas tam
bém pela própria conce~ao ideológica de "escola" que assume 
o agente indigenista. Aliás, isso é o que parece ser, na prática, a 
abdic~ao da autonomia da escola (imaginada como acoplada a 
um "projeto indígena") pelo atrelamento a perspectiva do Estado 
brasileiro (aquí, através dos seus agentes sociais, inclusive 
representados no indigenismo alternativo). 

A questao, portanto, é: existe possibilidade de urna 
escota indígena realmente autónoma, isso é, desvinculada dos 
agentes do Estado brasileiro? E mais: existe ainda a possibili
dade da nao-escola, como forma de nao submissao ao Estado 
para algum(s) povo(s) indígena(s), ou é urna fatalidade (um 
"mal necessário", para todos) a escola? O antropólogo Márcio 
Silva tem chamado a aten~ao para o fato de que, ao debater-se 
o caráter indígena das escotas, quase sempre centra-se a 
discussao em questoes de método, conteúdo de disciplinas e 
material didático (bilingüismo, etnociencia etc.), quando pres
supostos fundamentais nao sao discutidos, exatamente porque 
se parte de um "senso comum" generalizante que nao questiona 
( ou nao aprofunda o conhecimento de) seus próprios conceitos, 
tanto do que seja escola (e do seu papel como instrumento de 
produfiio e reprodufii.O do Socius), como do que sejam orga
niza~oes sociais, cren~as, tradi~5es de povos indígenas etc.6 

6. SILVA, Márcio (1994). A conquista da tscola: tducafiio escolar t movimento 
de prof t.uores indígenas no Brasil. Em aberto - Educa~ Escolar Indígena 
Brasília, INEP, nº 63: 38-53. 

• 
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ASPECTOS 1ECNICOS E POLITICOS NA DEANI<;AO 
DE ORTOGRAFIAS DE LÍNGUAS INDÍGENAS 1 

Conteúdos lingüísticos e políticos na definifiio 

de ortografias das línguas indígenas 

Angel Corbera Mori2 

Introdu~ao 

A expansao do portugues e do espanhol em face do 
acelerado deslocamento e opressao das línguas indígenas tem 
gerado, nos últimos 15 anos, urna série de movimentos de 
reivindicac;oes político-sociais. Nesse contexto, a conquista de 
um sistema de escrita para seus idiomas orais assume um papel 

1. Aspectos técnicos e políticos na definifiitJ ~ ortograjia.f de línguas indígenas 
foi tema da mesa-redonda coordenada pela Professora Lucy Seki (IEL -
Unicamp). com participa~ de Angel Corbera Mori e Marília Facó Soares. 

2. Doutor em Lingüística, professor no Departamento de Lingüística do Instituto 
de Estudos da Linguagem, IEL, Unicamp, e membro do Núcleo de Cultura e 
Educa~ao Indígena da ALB . 
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importante na reivindicayao cultural e política das nayües 
indígenas. Assim, a apropriayao da escrita pelos indígenas é 
concebida como um mecanismo de auto-identificayao, revalo
rizayao e desenvolvimento de suas lútguas. 

Entretanto, o desenvolvimento destes sistemas de escritas 
é complexo, já que requer trabalhos coordenados entre os pró-, 
prios falantes e o lingüista. E fundamental também a colaborayao 
de outros estudiosos, principalmente pedagogos e antropólogos. 

Em urna proposta de sistema de escrita, há que considerar 
tanto os fatores estritamente lingüísticos quanto aqueles de ordem 
pedagógica, psicolingüística e sociopolítica. Além do que, um 
sistema de escrita nao pode ficar desligado dos processos de 
reivindicayao socioeconomica e política dos povos indígenas. 

No que se segue, apresentarei alguns critérios e proce
dimentos mais usuais na elabora9ao de sistemas de escrita para 
línguas de tradiyao estritamente oral. De modo geral, assume
se que um sistema de escrita deve ser científico e socialmente 
aceitável, nao sendo, portanto, determinado apenas por crité
rios lingüísticos e pedagógicos (Berry, 1968). Como princípios 
científicos sao considerados os fatores de tipo lingüístico, 
pedagógico, psicolingüístico e prático; já as variáveis externas 
que intervem na elabora9ao dos sistemas ortográficos sao 
tratadas como fatores extralingüísticos. 

l . Princípios técnico-científicos 

1.1 Fatores lingüísticos - A elaborayao dos sistemas 
ortográficos deve fazer-se sob critérios sistemáticos da teoria 
lingüística; isto é, a proposta de escrita das lútguas indígenas nao 
deve depender simplesmente da boa vontade das pessoas ligadas 
a esta causa. Este sistema de escrita deve ser científicamente 
aceitável e, para isso, é necessário dispor de descri90es da 
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fonología, da gramática e do vocabulário da língua em questao. 
As grafias selecionadas devem representar os fonemas da lútgua; 
as vari~6es alofonicas e de registro nao sao representadas. Em 
muitos casos, a escrita considerará nao apenas a fonologia, mas 
também a morfofonologia da lútgua. De todo modo, a elaborayao 
de urna escrita a partir da fonología ou da morfofonologia 
dependerá das idiossincrasias de cada língua. 

Na escolha dos símbolos para o alfabeto, assume-se a 
existencia de urna relayao biunívoca entre os fonemas e seus 
respectivos grafemas (Pike, 1938, 1947). Acredita-se, portan
to, que a escrita deva ser o espelho daquilo que os falantes 
pronunciam. Porém, há fatores nao-lingüísticos que rompem 
com o famoso princípio "one letter, one sound". A norma 
e.scrita pode ou nao estar relacionada com a lútgua falada. Mais 
importante que estabelecer urna relayio biunívoca entre os 
fo nemas e seus grafemas é ver se o sistema de escrita, a ser 
proposto, reflete as características idiossincráticas da língua, 
procurando u~a adequada codifica~ao, pensada a partir da 
própria língua indígena. 

1.2 Fatores pedagógicos - Os símbolos propostos para 
o alfabeto devem ser· simples, economicos e fáceis de serem 
escritos e lidos. Por exemplo, em lfuguas em que é comum a 
aglutin~ao de consoantes aconselha-se nao usar dígrafos ou 
trígrafos para evitar que a escrita e a leitura sejam dificultadas. 
Em outras palavras, o critério pedagógico relaciona-se com a 
facilidade de leitura e com ~ representa~ao escrita dos símbolos. 
Conforme Coulmas ( 1990), as habilidades de leitura e escrita 

are not the reverse of each other. Each involves· very 
different psychological, perceptual and linguistic 
skills, capacities and processes. What makes.for ease 
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in learning to read may not make for ease in learning 
to write, and vice versa (p. 232). 

Sugere-se, nesse caso, que o lingüista fa~a um balan~o 
entre as necessidades do leitor e aquetas do escritor. 

Sarah Gudschinsky ( 1970) sugere que a adequa~ao de um 
sistema ortográfico está, muitas vezes, correlacionada com o 
método usado no ensino. Assim, segundo a autora, símbolos 
aparentemente difíceis para as pessoas que estao aprendendo a 
ler, nao o sao na realidade. A dificuldade estarla relacionada com 
o método e a enfase no ensino da escrita. Em conseqüencia, "in 
any testing program, reading errors must be correlated with 
teaching methods as well as with orthography changes" (p. 24). 

1.3 Fatores psicolingüísticos - Na perspectiva psico
lingüística, todo sistema de escrita deve respeitar os processos 
normais de aprendizagem da leitura e da escrita dos falantes. 

. Deste outro angulo, os fatores psicolingüísticos relacio-. . 

nam-se com o rendimento funcional dos fonemas no sistema 
lingüístico. Assim, por exemplo, Powlison ( 1968) discute o valor 
de um segmento em termos de contraste dos fonemas, os tra~os 
envolvidos nos contrastes, o grau de diferencia~ao, e a presen~a 
dos contextos de ocorrencias desses fonemas. Para esse autor, 

the phonemic contrast bearing the heaviest functional 
load are those which are most important to p~rve in 
any efficient writing system to be developed. Functional 
load therefore would receive high priority (1968: 80). 

Gudschinsky ( 1970), por sua parte, recomenda conside
rar os fatores psicolingüísticos na identifica~ao da carga fun
cional dos fonemas para sua posterior represent~ao na escrita. 
Ela menciona o exemplo da língua Terena (Arawak), em que 
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os membros do Summer Institute of Linguistics (SIL), que 
trabalhavam com essa língua, deixaram de grafar o acento nos 
textos de leitura por considerá-lo de baixo rendimento funcio
nal. Porém, os Terena foram incapazes de ler as palavras sem 
a marca gráfica do acento. Aqui, observa-se a presen~a de 
f atores psicolingüísticos correlacionados com a consciencia 
lingüística dos falantes Terena, fatores nao considerados ini-

·"l 
cialmente pelos pesquisadores. 

1.4 Fatores práticos -Os fatores práticos relacionam
se com a escolha de símbolos para representar as letras do 
alfabeto. Como é comum na representa~ao da escrita das 
línguas indígenas, usam-se os símbolos do alfabeto latino, já 
que sao signos conhecidos e fáceis de serem grafados numa 
~áquina de escrever. 

As grafías selecionadas para o alfabeto recebem os 
valores que lhes sao convencionados atribuir. Nao existe, pois, 
um valor fixo para urna letra selecionada. Por exemplo, ao se 
tomar como ~ase as letras do espanhol ou do portugues para 
representar os fonemas das línguas indígenas, é necessário 
definir os valores das letras selecionadas e estabelecer regras 
para seu ·uso. A falta de símbolos do alfabeto latino para 
representar determinados fonemas nao comuns as línguas oci
dentais pode ser suprida mediante diacríticos, uso de dígrafos, 
trígrafos ou polígrafos. Por exemplo, consoantes ejetivas, que 
sao comuns nas línguas andinas, podem ser representadas por 
um grafema consonantico mais um diacrítico, ou seja,<C'>. 
Do mesmo modo, fonemas vocálicos desvozeados poderiam 
ser representados pelo dígrafo vogal + h, isto é: <vh>. Há 
autores que preferem o uso dos dígrafos ou trígrafos, como em 
mu itas línguas européias, em vez de usar diacríticos (V achek 
1973). . 
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2. Variáveis níio-lingüísticas-Os principais aspectos de 
tipo nao-lingüístico, a se considerar, incluem a atitude dos falantes 
a respeito de sua língua, situa9ao dialetal e a situa9ao sociolin
güística da ·língua em rela9ao a outras línguas falacias na regiao. 

V ale lembrar que atitudes dos falantes, como o desejo 
de ter urna escrita graficamente similar ou completamente 
diferente de outra, contribuem para· o fracasso ou exito de um 
sistema de escrita. Na escrita das línguas indígenas sulameri
canas, os falantes almejam urna escrita bastante similar aqueta 
da lfugua oficial, seja portuguesa ou espanhola. Assim, é 
comum encontrar f alantes bilíngües insistindo na repre
senta9ao de alof ones, dado que essas varia~oes ocorrem como 
fonemas na língua oficial. Por exemplo, falantes bilingües de 
quechua-espanhol demandam a representa9ao das vogais mé
dias [e], [o] na escrita do quechua, embora do ponto de vista 
estritamente lingü~tico essas duas vogais sejam apenas alof o
nes das vogais fechadas /i/, /u/ nessa língua, mas ocorrem como 
fonemas no espanhol.3 Por outro lado,.casos de nacionalismos 
dos goverQOS oficiais, e também por pa~e das pessoas leigas, 
entram, muitas . vezes, em con(ronto com os critérios estrita
JT1ente lingüístico~ no desenvolyimento de urna escrita. Nao .é 
no.vidade, .por exemplo, ouvq das pessoas alheias a li~güísti('.a 
que os alfabetos das línguas indígenas assemelham-se com á 
escrita do ingles. Grafemas como <ng>, <w>, <y> para repre
se~tar os fonemas nasal velar'!}' e as aproximantes lábio-velar 
e·palatal, respectivamente, sao interpretados como interesse do 
lingüista para aproximar a escri~ das línguas indígenas a do 
ingles. 

3. Em Corbera ( 1993), interpreto as atitudes dos bilíngües como o produto do 
processo de aliena~ e deslealdade lingüística pelos quais esses falantes 
atravessam. Nesse sentido, as opini0es dos bilíngües deveriam ser tomadas com 
reservas na proposta de um sistema de escrita. 
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Sob o aspecto sociolingüístico, as línguas indígenas 
sao oprimidas, isto é, seus falantes acham-se em urna situa9ao 
de domínio neocolonial por parte da sociedade ocidental. 
Entretanto, como toda língua falada nestas circunstancias, o 
status de comunica~ao oficial é praticamente nulo. Elas ser
vem apenas para a intera~ao familiar dentro da própria aldeia. 
Esta situa~ao de opressao é um processo histórico, pois 
"debido a determinadas circunstancias histórica~, grupos hu
manos de cierta lengua y cultura han quedado dominados .y 
oprimidos por grupos de diversa lengua y cultura, c.ompar
tiendo ambos una misma estrutura social global asim4tri
ca" (Albo .1988: 77). Esta rela~ao assimétrica reflete-se 
principalmente na desigualdade socioeconomica que, por 
sua vez, tem repercussoes desastrosas na língua e na cul"". 
tura dos povos indígenas .. Por esta assimetria entre asocie
dade ocidental e as ·sociedades indígenas é que se faz 
necessário considerar, nas propostas de sistemas ortográ
ficos, as variáveis nao-lingüísticas. Neste sentido, as atitu
des dos falantes e a situa~ao sociolingüística sao fatores. a 
nao se~em omitidos. 

. · 2.1 V ari~ao dialetal - Toda língua apresenta varia
~oes de tipo regional 'e social, isto .é, urna língua possui 
dialetos regionais· e sociais (socioletos), característica pre".' 
sente também nas línguas indígenas. Nelas, as diferen~as 
dialetais sao principalmente de tipo regional; varia~oes de 
urna. aldeia para outra, e condicionadas pela . ida~e. Esta 
última ocorre como característica do falar dos mais velhos 
em rela~ao ao dos jovens. Há também línguas, como o Ko-

. kama (Tupi-Guaraní) e Karajá (Karajá), em que as varia~oes 
dao-se por sexo. 

Levando em con ta as diversas formas de varia~ao diale
tal e tomando como base um planejamento lingüístico adequa-
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do, é necessário desenvolver urna escrita polilectal,4 isto é, urna 
escrita que seja comum para todos os dialetos, tanto sociais 
como regionais. Com esse tipo de escrita procura-se urna 
padroniza~ao da língua através da escrita, o que nao significa 
eliminar as diferen~as dialetais no nível oral. O estabelecimen
to de urna escrita padronizada procura recuperar as caracterís
ticas comuns dos dialetos, em lugar de incentivar as diferen~as 
entre eles. Assim, urna escrita padronizada é requisito para o 
desenvolvimento de urna verdadeira literatura escrita. Como 
afirma Burnaby (1985: 29), "it is the stabilization of spelling 
conventions that ensures the efficiency of written communica
tion among speakers of diff erent dialects of the same language, 
and from one generation to another". Em suma, a padroni~ao 
de urna escrita deve estimular a comunica~ao escrita entre 
diferentes grupos dialetais, vilarejos e gera~é>es. Dessa forma, 
o sistema de escrita das línguas indígenas eleve ser concebido 
como meio de unidade da lútgua própria. lmpulsionar a unida
de lingüística para além das variedades locais é urna necessi
dade ligada a sobrevivencia desta língua. 

3. O tratamento dos compostos -As lútguas indígenas, 
como qualquer outra língua, apresentam itens lexicais que sao 
formados pela concatena~áo de duas ou mais palavras, ou de 
dois ou mais radicais, que na literatura especializada conhe
cem-se como compostos. Muitas vezes os compostos compor
tam-se como palavras independentes no nível fonológico, pois 
conservam seus respectivos acentos primários, mas morfolo
gicamente partilham as características de urna palavra simples. 
A representa~ao escrita desses compostos é problemática; 

4. Para o conceito de gramáticas polilectais, sob urna vis&> variacionista, ver 
Bailey ( 1975). Esse autor assume que "[a] rationally fonnulated polylectal 
ortography can be selected and each variety of tbe language can be methodically 
derived from that forthe benefit ofthose learning toread the language" (p. 155). 
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geralmente os propulsores de ortografías para as línguas indí
genas quase nunca a menc1onam. 

Em lútguas como o portugues e o espanhol há, pelo 
menos, tres possibilidades de representa~ao dos compostos: a) 
como palavras independentes, b) separadas por hífen, e c) 
fusionadas. A grafía dos compostos nas línguas indígenas 
deve-se dar depois de um estudo sistemático da gramática e do 
vocabulário da língua. Pode-se sugerir, talvez, que os compos
tos sejam escritos fusionados quando o significado já tiver sido 
lexicalizado, e separados por hífen quando o significado ainda 
nao es ti ver lexicalizado. 

4. O tratamento dos empréstimos-Os empréstimos sao 
igualmente ignorados nas propostas de escrita das lútguas 
indígenas. Os textos de leitura elaborados para os alunos das 
escotas indígenas apresentam muita assistematicidade na 
representa~ao dos empréstimos. Se o objetivo é revalorizar 
a língua indígena, a escrita dos empréstimos deve seguir a 
fonética e a ortografía que lhe sejam próprias. Na tomada das 
decisoes para a ortografía dos empréstimos é recomendável 
optar pela f ala dos monolútgües, lugar por excelencia de pro
du~ao da lealdade lingüística. Nesse sentido, o lingüista preo
cupado com a causa indígena e com a elabora~ao dos sistemas 
ortográficos de ve as sumir urna atitude de def esa da fala dos 
monolíngües na grafía dos empréstimos. Büttner (1991) assu
me que o tratamento dos empréstimos numa lútgua "will 
depend not only on pedagogically or linguistic reasoning but 
is also to a great extend a problem of strategy in a context of 
growing sense of ethnicity" (p. 58). 

5. Emprego dos signos de pontuafáO - Um planeja
mento lingüístico relacionado com a escrita e que pretende ser 
coerente deve também elaborar normas ou regras sobre o uso 
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dos signos de pontuayao. No meu entendimento, os signos de 
pontuayaO sao as bases fundamentais para O desenvolvimento 
da estilística e da intelectualizayao de urna língua escrita. 

Conclus5es 

Neste trabalho, levantei alguns critérios tanto lingüísti
cos quanto nao-lingüísticos considerados nas propostas dos 
sistemas de escritas para as línguas indígenas. Assumo, como 
ponto final, que a escrita de urna língua indígena terá exito a 
medida que os próprios falantes indígenas a assumam· como 
parte de sua identidade étnica. Por outra parte, o seu sistema 
de escrita terá futuro se estiver correlacionado comas reivin
dicayoes políticas e socioeconomicas das na~0es indígenas; 
reivi_ndicayües puramente lingüístico-culturais sao apenas pa-
nacéias efemeras. · 
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Duas experiencias relacionadas com 
a escrita em línguas indígenas5 

Marília Facó Soares6 

Vou procurar me situar com relayao ao tema com o 
objetivo de produzir um relato que resulte em contribuiyao 
aquelas pessoas que, por diferentes razoes ou caminhos, se 
envolvem com um trabalho ligado a escrita em língua indígena. 
Para poder fazer isso, parto de tres pressupostos. O primeiro 
deles é que a definiyao de ortografias nao está reduzida a 
determinayáo de um conjunto de letras ou sinais gráficos mais 
ou menos vinculados ao sistema fonológico estabelecido para 
urna dada língua. Ao dizer isso, estou afirmando que, no 
estabelecimento de um sistema de grafia, há algo que ultrapas
sa o lingüístico. O segundo pressuposto é que, mesmo de um 
ponto de vista estritamente lingüístico, há questües relativas a 
definiyao de grafia que envolvem mais do que a mera reuniáo 
de um conjunto já definido de letras, conjunto esse que entraria 
na representayao gráfica das palavras; de um ponto de vista 
lingüístico, ligados a questao da representayaO gráfica de urna 
palavra estáo, por exemplo, alguns problemas que, quase nunca 
abordados de maneira explícita em publicayoes sobre o tema, 
existem na prática: problemas relativos a identificayáO, defini-
9ao do que é palavra em urna língua e a determinayáO dos 
elementos constitutivos da palavra ("escreve-se junto ou sepa
rado?"). Ainda ligado a questao da representayaO gráfica das 
fonnas em urna língua está aquilo que conhecemos como sandi 
interno e sandi externo - igualmente um problema no interior 

5. Transcri~o de exposi~ao oral com revisio da expositora. O título é aquele 
originalmente atribuído pela autora. 

6. Lingüista, professora Adjunta do Departamento de Antropologia do Museu 
Nacional/UFRJ (Setor de Lingüística). 
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de urna ótica estritamente lingüística. O terceiro pressuposto 
de que parto é o de que a definiyao de urna grafia nao se dá de 
urna vez por todas para as línguas. Urna tal definiyáo nao se dá 
para as línguas conhecidas, para as mais estudadas, para as 
mais citadas e, <leve-se admitir, urna tal defini9ao nao se dá 
igualmente para as línguas indígenas. Nao se <leve pensar que, 
para essas últimas, urna vez feita urna proposta de grafia -
urna proposta que pode ser coerente de um determinado ponto 
de vista, que pode congregar diferentes profissionais (lingüis
tas, psicolingüistas, antropólogos etc.)-, essa proposta possa 
nao mudar: como em qualquer língua, congelamentos nao tem 
lugar em definiyoes de grafías. Os tres pressupostos colocados 
f alam de urna complexidade no interior do lingüístico e para 
além do lingüístico. E é de posse desses pressupostos que eu 
.gostaria, entáo, de abordar o tema de nossa mesa-redonda , 
"Aspectos técnicos e políticos na definiyao de ortografias de 
línguas indígenas". Abordo esse tema acoplando os tres pres
supostos mencionados a um relato - o relato da minha expe
riencia, isto é, o relato da experiencia de um lingüista com dois 
grupos indígenas e as liga~oes dessa experiencia com a questao 
da escrita em línguas indígenas. Por ser um relato, estarao 
sendo focalizados fatos realmente ocorridos. 

As experiencias em causa envolvem dois grupos: os Tapi
rapé e os Tikuna. A primeira experiencia se deu comos Tapirapé. 
Estritamente pontual e marcada por urna data ( novembro-dezem
bro de 1981 ), essa primeira experiencia esteve ancorada em dois 
propósitos. O primeiro propósito era o de auxiliar os educadores 
nao-Tapirapé, educadores nao-índios que, vivendo há bastante 
tempo entre os Tapirapé, trabalhavam com a alfabetiz.ayao na 
língua Tapirapé.7 Fui para a aldeia Tapirapé com esse propósito, 

7. A língua Tapirapé pertence a família Tupi-Guaraní. 
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em fun~ao de um convite que, feíto na época pelas Irmazinhas de 
Jesus, tinha na sua base justamente o auxílio aos educadores. 
Sendo eu lingüista, claro está que, além do propósito do auxílio, 
tinha eu também um outro propósito, um propósito de pesquisa 
ligado a um projeto em execu~o naquele momento no Museu 
Nacional, no Setor de Lingüística. A inten~ao vinculada a esse 
segundo propósito era o de obter dados novos que fossem rele
vantes para a questao da identifica~ao de classes lexicais em 
línguas Tupi e para urna investiga~ao posterior sobre a ordem dos 
constituintes da senten~a nessas mesmas línguas. A segunda 
experiencia se dá com outro grupo indígena - os Tikuna. De
senvolvida ao longo do tempo, essa segunda experiencia nao é 
pontual. Iniciada em 1983, quando tomei contato pessoalmente 
com o grupo, ela prossegue até os dias de hoje. Embora diferen
ciadas, as duas experiencias apresentam um ponto em comum. 
Que ponto em comum é esse? As duas experiencias envolvem 
mais de um propósito. No caso Tikuna também havia um propó
sito estritamente lingüístico, estritamente científico, e esse pro
pósito relacionado com a pesquisa era o de saber quais eram as 
rela~5es entre sintaxe e f onologia em urna língua que coloca 
problemas interessantes a esse respeito. Além disso, pensei em 
tratar específicamente do saber lingüístico dos talantes Tikuna 
com os quais estivesse trabalhando ou viesse a trabalhar. Na 
época, eu já tinha em mente um trabalho que poderla, vinculado 
a esse outro propósito, ser um trabalho de assessoria lingüística 
ou um projeto vinculado a urna questao de Lingüística Aplicada. 
J á pensava nisso na época, o que de fato veio a se concretizar mais 
tarde, através de um trabalho que permite conjugar as duas faces, 
a da assessoria lingüística e a do projeto de Lingüística Aplicada. 8 

8. Refiro-me aquí ao projeto Dicionarizapio das f ormas lingüísticas em Tikuna 
(UFRJ, SID 370lOlP 040-9), que, sendo um projeto possuidor de urna face 
relacionada com a Lingüística Aplicada, nao excluí a assessoria lingüística. 
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No que diz respeito aos meus propósitos de pesquisa e aos 
resultados alcan~ados a partir deles, nao pretendo que eles ocu
pem nesta apresenta~ao o lugar de maior destaque. Como se 
encontra publicada a maior parte do que fiz em termos da pesquisa 
vinculada aos propósitos que mencionei e como se encontra em 
vias de publica~ao o que ainda nao está publicado (como é o caso 
do meu trabalho sobre a sintaxe Tikuna, que é parte da minha tese 
a ser publicada pela Edito~ da Unicamp ), o que pretendo aquí é 
me referir aos aspectos da pesquisa so mente se eles f orem 
necessários para esclarecer os pontos a serem levantados quanto 
aoque é o outro lado do meu trabalho com línguas indígenas. Esse 
outro lado envolve um contato com questoos que nao sao estrita
mente lingüísticas e que nasceram do meu interesse de fazer 
retomar aos falantes nativos, sob urna outra forma, um conheci
mento cuja origem está no próprio conhecimento intemalizado 
que os talantes possuem de sua língua. Deixo claro, entao, que o 
que ocupa o lugar nessa apresen~ao prévia é esse outro lado do 
meu próprio trabalho, e que é no contexto desse outro lado que 
vou procurar desenvolver o tema da mesa-redonda 

Feíta essa pequena introdu~ao, passo a falar da minha 
experiencia com os Tapirapé e com os Tikuna. Tanto no caso 
Tikuna, quanto no caso Tapirapé, a minha experiencia está 
diretamente ligada a escrita em língua indígena, aí nao estando 
excluída a defini~ao da própria grafía. Nos do is casos sobressai 
um aspecto importante, que é o da iniciativa indígena. Sobre 
isso gostaria de chamar a aten~ao, urna vez que vai ser a tonica 
da apresenta~ao. Com rela~ao a experiencia Tapirapé, a expe
riencia pontual que vi vi Uunto com urna outra pessoa que deve 
ter urna participa~ao no COLE, Tania Clemente de Souza) f oi 
mediada. Nela nao se teve a figura do falante nativo como 
ocupante do primeiro plano: na escola, os professores haviam 
tomado contato com determinados problemas, que eram por 
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eles levantados; urna vez levantados os problemas, o passo 
seguinte era o da busca ao lingüista, que poderia estar encar
nado por A ou B ou C. Aquí a rela~áo principal se dá entre o 
educador e o lingüista, sendo que os falantes nativos funcionam 
apenas como desencadeadores, durante o processo de alfabe
tiza~ao, da existencia de problemas. Em fun~ao desses proble
mas, o educador recorre ao lingüista. Falando de maneira 
esquemática, o que se tem aqui é, de um lado, a educa~ao, e, 
de outro lado, a pesquisa lingüística. Educa~ao e pesquisa 
lingüística correm praticamente em paralelo. Na educa~ao, no 
processo de educa~ao, estáo - no caso Tapirapé - educado
res que nao sao Tapirapé. Eles levantam problemas, estáo a 
cata de solu~oes. Como tem problemas e precisam de solu~oes, 
recorrem ao lingüista. Trata-se de urna rela~ao fechada que se 
dá entre lingüista e educador, e é o educador que chama o 
lingüista para solucionar problemas pontuais, específicos. 
(Representa-se ou nao a oclusao glotal na escrita? Isso vai ou 
nao para a escrita? lsso se escreve junto ou separado?). Nesse 
tipo de experiencia nao se preve que o lingüista tome contato 
diretamente como falante nativo. Ocorre que, intuitivamente, 
recorremos na ocasiao aos f alantes nativos para tentar solucio
nar determinados problemas que, muitas vezes, caracterizados 
como tal pelos educadores, nao o ennn para os falantes. O 
ponto central nesse relato é o fato de pesquisa lingüística e 
educa~ao indígena correrem em paralelo, sem se alimentarem 
mutuamente, a nao ser em fun~ao de urna necessidade de 
ordem prática. Nessa falta de alimenta~ao mútua pude consta
tar - como já disse - um conjunto de dificuldades. Urna 
rela~ao e urna classifica~ao do que eram essas dificuldades no 
caso Tapirapé podem ser encontradas em tres trabalhos. Sem 
precisar me deter muito nisso, cito aquí os tres trabalhos, para 
dar aos possíveis interessados as referencias necessárias. O 
primeiro se chama "Notas sobre a alfabetiza~ao Tapirapé". 
Trata-se de um inédito que, escrito por mim e por Tania 

Clemente, encentra-se arquivado no Setor de Lingüística do 
Museu Nacional. O segundo é "Alfabetiza~ao Tapirapé: refle
xoes sobre urna experiencia", de Tania Clemente e meu, publi
cado nos Cademos de Estudos Lingüísticos, do IEL, nº 4 -
urna publica~ao sobre lingüística indígena e responsabilidade 
social. O terceiro é um trabalho de Y onne Leite, meu e de Tania 
Clemente, chamado "O papel do aluno na alfabetiza~ao de 
grupos indígenas: a realidade psicológica das descri~oes lin
güísticas". Esse último foi publicado em 1985, no Boletim do 
Museu Nacional, Série Antropología, número 53; passou pos
teriormente por urna republica~ao e aparece como artigo no 
livro Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil, coletanea 
editada em 1987 pela Editora da UFRJ/Marco Zero e organi
zada pelo antropólogo Joáo Pacheco de Oliveira Filho, que 
trabalha com os Tikuna. Os tres trabalhos falam em urna ida 
·intuitiva do lingüista até os índios (falantes Tapirapé), para que 
esses pudessem colaborar nas decisoes de problemas que afli
giam os educadores, urna colabora~ao que se revelou vital, 
sobretudo no que diz respeito a questoes difíceis de serem 
imediatamente resolvidas. Por exemplo, todos podem ler, nes
ses trabalhos que mencionei, trechos em que é abordada a 
questao relativa a revisao da grafía de determinados morfemas 
terminados, em Tapirapé, em vogal baixa e nasal labial, [am], 
e nasal alveolar, [an]. Esses morfemas passaram a ser grafados, 
baseados em testes realizados na escola, com vogal a mais o 
til indicando nasalidade, e a seguir ou a labial surda, o p, ou a 
alveolar surda, o t: áp, át. Embora [ap ], [át] nao sejam, no caso, 
as seqüencias pronunciáveis (essas seqüencias sao [ám], [an]), 
grafá-las da maneira sugerida pelos testes significou obter, 
entre outras coisas, "urna solu~ao mais abrangente para mor
femas coma mesma termina~ao na língua, já que a última 
consoante desses morfemas sofre as mesmas altera~5es que a 
última consoante dos morfemas terminados em vogal oral 
seguida de /pi (Vp) e vogal oral seguida de /ti (Vt)".9 Advinda 
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de urna ida aos falantes nativos para tratar de um dos proble
mas, essa soluyao nao foi única. Houve outras soluyoes para 
outros problemas, todos listados e de alguma forma abordados 
nos trabalhos que mencionei. Com a participayao dos falantes 
nativos no processo de decisao, a situayáo inicial que configu
ramos - a situayao em que se tem educayao e pesquisa 
lingüística correndo em paralelo com um encontro, ao final, 
<litado por um acaso surgido de urna necessidade de ordem 
prática - experimenta urna mudanya: ela passa a ser urna 
educa~ao em que se tem, de um lado, educadores nao-índios 
(no caso Tapirapé os educadores caracterizam-se como nao
índios) e, de outro lado, os alunos, que sao falantes nativos. Os 
problemas ainda continuam para os educadores, mas a pesquisa 
lingüística, que corre em paralelo, constrói o acesso ao falante 
nativo; com o falante nativo ela resolve ou aponta para os 
educadores determinadas saídas, possibilidades de soluyao 
que, sob a forma de sugestoes, os educadores reúnem, aceitam 
e incorporam ao seu trabalho. Nesse ponto o esquema muda, 
passando a existir, na parte referente a educayao, um bifurca
mento: ao lado do educador surge o aluno; esse passa a serum 
ator importante no tipo de processo em jogo. A figura do aluno 
aqui aparece como relevante e, de um lado, é a ela que se 
encontra relacionada urna questáo bastante interessante no 
último dos trabalhos que mencionei, qual se ja: a de saber como 
e até ondei>odem as reay5es do aluno, enquanto aprendiz, ser 
aduzidas a favor de urna análise lingüística ou contra ela. Isso 
porque, se antes estávamos partindo do pressuposto de que a 
análise lingüística, ou melhor, a Lingüística possuiria a onipo
rencia da soluyao, da técnica, da teoria, o confronto com os 

9. Cf. Leite, Soares e Souza (1985: 15) (LEITE,Y., SOARES, M.F. e SOUZA, 
T.C. "O papel do aluno na alfabetizat;io de grupos indígenas: a realidade 
psicológica das desai~oos lingüísticas". Boletim do Museu Nacional, Nova 
Série, Antropologia, Rio de Janeiro, nº 53, 1985). 
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dados nao mais sería seguido de maneira imediata, a partir da 
experiencia em foco, pela resoluyao de problemas e pela entre
ga de soluyoes. Constatamos, na experiencia vivida, que o 
percurso poderia ser inverso, que falantes nativos, ao partici
parem dando a sua opiniao, poderiam de alguma forma alimen
tar/realimentar a teoría e o trabalho do lingüista. De outro lado, 
a partir da figura do aluno, que é o falante nativo, ficou claro 
que as suas reayoes em matéria específica de escrita-a escrita 
de sua própria língua - podem nao ir todas na mesma direyao. 
E esse é, no meu entender, o aspecto mais interessante do 
trabalho que realizamos junto aos Tapirapé. 

Nesse caso, por exemplo, houve, em certos momentos, 
preferencia por urna escrita bastante abstrata (urna escrita que, 
na época, agradaría mais a um fonólogo gerativo padrao ), como 
foi o caso dos morfemas terminados em [am] e [an]. Mas houve 
também, em outros momentos, preferencia por urna escrita 
mais concreta, como f oi o caso de variayoes subf onemicas do 
glide anterior, variayoes que receberam naquele momento um 
lugar na escrita, providenciando-se para ela símbolos práticos. 
Quem quiser ter acesso a urna reinterpreta~ao mais atual do 
glide anterior em Tapirapé pode-se dirigir ao último trabalho 
de Y onne Leite, em que é feita urna abordagem no quadro da 
fono logia auto-segmental sobre articulayáo secundária e sílaba 
em Tapirapé.10 No caso do glide anterior, que tem as suas 
realizayües condicionadas pelo contexto, 11 o que é importante 

10. Ver Leite, Y. "Estrutura silábica e articul~ao secundária em Tapirapé". In 
Weti.els, L. (org.) Estudos fonológico.f da.f língua.f indígena.f brasileiras. Rio 
de Janeiro, Editora UFRJ, 1995. 

11 . A se levar em conta Leite ( 1977: 8), os condicionamentos para o glide anterior 
em Tapirapé sAo os seguintes: até a posi~ao tónica. realiza-se como africada 
patato-alveolar surda; em sílaba pós-tonica antecedido de vogal oral sua 
realiza~oo é como glide anterir;em sílaba pós-tonica antecedido de vogal nasal 
ocorre como nasal palatal; em declive silábico antecedido de vogal nasal, 
realiza-se como glide anterior. (Cf. Leite, Y. de. F. Aspectos da fonología e 

41 



notaré que os falantes nativos estavam, em 1981, optando pela 
expressao na escrita de urna varia~ao subfonemica, ou seja, eles 
queriam essa varia~ao na escrita. Nao que dissessem "Eu quero 
isso na escrita", mas as vezes eram muito coerentes e consis
tentes na hora em que escreviam, e nao havia por que impor 
urna única dire~ao de solu9ao. Sem que urna única dire9ao de 
solu~ao tenha sido a tónica no caso Tapirapé, foi constante o 
fato de os alunos serem coerentes na soluc;ao que davam aos 
conjuntos de problemas de escrita que lhes eram apresentados. 
Embora os problemas tivessem sido levantados por educadores 
nao-índios, a experiencia Tapirapé teve a virtude de chamar a 
atenc;ao para um ator, o aluno/falante nativo, que passa a 
motivar as sugestoes de grafia fomecidas pelo lingüista. As 
solu~oes aqui nao sao totalmente técnicas, mas come~am a 
encontrar um outro tipo de respaldo localizado no interior de 
um conjunto de falantes nativos. Bu gostaria agora de fazer 
somente urna observa~ao, antes de fechar o caso Tapirapé, com 
rela~ao as técnicas. As técnicas lingüísticas e as decis5es ainda 
estao nas maos do lingüista, mesmo nessa experiencia; é o 
lingüista que intuitivamente vai e recorre ao falante nativo; nao 
foi urna necessidade do falante nativo que fez com que hou
vesse urna transmissao de técnicas, nem os falantes nativos 
pesaram com sua voz na decisao; fomos nós - lingüistas 
envolvidas - que nos deixamos levar por aquilo que estava 
acontecendo. O contrário poderia igualmente ter ocorrido, se 
nós, no caso, nao tivéssemos tido a sensibilidade necessária. 
No caso, f oi urna decisao nossa a de acatar e respeitar as rea~5es 
dos alunos. 

Passo agoraao caso Tikuna, um caso totalmente diferente, 
nao só devido as características da língua, mas também devido 

morfofonologia Tapirapé. Publica~Cíes avulsas do Museu Nacional. Série 
lingüística Especial, Rio de Janeiro, (8): 1-20.) 
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a situa9ao vivida pelo grupo. Com rela9ao a língua, trata-se de 
urna língua tonal, considerada isolada e para qual já f oram 
constatados cinco níveis de realiza9ao no plano da altura (pitch), 
podendo esse número ser elevado até seis. 12 Os Tikuna consti
tuem o maior grupo indígena do país, com urna popula9ao acima 
de 20.000 indivíduos distribuída pelo Peru, Colombia e Brasil, 
sendo que a maior parte das comunidades Tikuna está situada do 
lado brasileiro. Do ponto de vista desta mesa-redonda, o mais 
importante é que os educadores - os professores - sao Tikuna. 
Além de nao serem pessoas de fora, constituem-se em grupo 
numericamente bastante expressivo, situado em tomo de duzen
tos professores. No meu contato com os Tikuna há, se conside
rada a questao da escrita na própria língua, dois momentos 
principais: um momento em que chego a área e um momento 
bastante posterior, situado mais recentemente. 

Quando chego a área em 1983, com rela~ao a grafia já 
há urna determinada situa~ao. Nesta época já existe a defini~ao 
de urna grafia, adaptada de urna escrita fonemica estabelecida 
pelo Summer para comunidades Tikuna do Peru. O trabalho 

12. Sobre tons e níveis de altura (pitch) em Tikuna, ver Anderson (1959) ("Ticuna 
vowels with special regard to the systems offive tonemes". Série lingüística l. 
PublicQfiies Avulsas do Museu Nacional. Rio de Janeiro), Lowe (1960) 
("Tikuna phonemics". Ms, SIL. Arquivo do Setor de Lingüística. Museu 
Nacional. UFRJ), Montes ( 1987) (Vers une tonologie de la langue Ticuna. 
Mémoire de O.E.A. Departement de Línguistique. Université de París VII), 
Soores ( 1984) ("Traros acústicos das vogais em Tikuna". Cadernos de E.ftudos 

lingüísticos. 7. 157-175. Unicamp, Campinas), Soares (1986) ("Alguns 
processos fonológicos em Tikuna". Caderrws de Estudos Lingüísticos. JO. 
97-138. Unicamp, Campinas). Soares ( 1995a) ("Ritmo y tono en tikuna". Actas 
de /a.<; Segunda.<; Jornada.<; de lingüística Aborigen. Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística. pp. 147- 161), 
Soares ( J 995b) ("Regula~o rítmica e atua~ao do OCP em Tikuna". Conferencia 
proferida em 19 .04.1995 durante o Seminário Internacional de Fonología, 
PUC/RS - Porto Alegre e posteriormente publicada em letra.-. de hoje v. 31, 
nº 2:7-26. Porto Alegre, Pontificia Universidade Católica). 
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do casal Anderson, filiado ao Summer Institute of Linguistics, 
resultou ( após um longo tempo de moradia no lado peruano) 
em urna série de publica~6es voltadas sobretudo para a litera
tura que interessa ao SIL. No estabelecimento de urna grafía 
para a lútgua Tikuna, os Anderson levaram em conta os pre
ceitos de urna análise fonemica combinados a situa~ao lingüís
tica circundante, situa~ao essa dominada pelo espanhol na 
qualidade de lútgua envolvente. Um exemplo da influencia do 
espanhol sobre decis6es relativas a grafía pode ser encontrado 
na representa~ao escrita da oclusao glotal e da africada alveolar 
surda. Para a oclusao glotal os Anderson optaram pela letra x, 
enquanto para a africada alveolar surda a escolha recaiu na 
combina~ao de duas letras, ch Ambas as escolhas jamais 
criarao problemas para um Tikuna que, morando do lado 
peruano, tenha depois que usar a escrita do espanhol. Se nao 
cria problemas do lado peruano, essas mesmas escolhas cria
riam com certeza conflitos do lado brasileiro, tendo em vista a 
escrita do portugues, língua envolvente. Assim, quando chego 
a área (mais precisamente a aldeia Vendaval), lá já está sendo 
feíta a adapta~ao da escrita fonemica estabelecida pelos An
derson. O processo de adapta~ao é conduzido por determinados 
professores Tikuna, inicialmente alfabetizados em portugues. 
Ponto importante a ser frisado, há falantes Tikuna que tiveram 
o seu aprendizado da escrita relacionado com a escola "do 
branco", onde aprenderam a escrever tendo por base a língua 
portuguesa. Urna vez feíto o contato como portugues através 
da escola e urna vez realizado o aprendizado da escrita em 
portugues, esses falantes voltam as suas aldeias, tomam con
tato com a escrita estabelecida para o Tikuna no lado peruano 
e passam a participar, mais tarde, do processo de adapta~ao do 
Tikuna escrito no lado brasileiro. Sao esses falantes Tikuna 
que, na condi~ao de professores e em número ainda pequeno, 
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integram urna lideran~a que ve, entre outras coisas, a educa~ao. 
Logo após a minha chegada a aldeia, houve, em janeiro de 
1983, urna reuniao para tratar da escrita na língua Tikuna. 
Nesse momento, os poucos professores Tikuna participantes 
da reuniao (e originários da aldeia Campo Alegre)13 escutam 
muito a opiniao de urna educadora que na época trabalhava em 
Vendaval, Marina Kahn. Nesse mesmo momento escutam 
igualmente a minha própria opiniao. As adapta~oes sao feítas, 
e tudo deveria seguir em paz, porque se tratava ~penas de 
adapta~ao, nao fosse o fato de que um ano depois os mesmos 
prof essores já apontassem um problema. Nao queriam tecni
camente algo de natureza diferente do que ha viam desejado por 
ocasiao da reuniao que mencionei. Na realidade, queriam 
praticamente a mesma coisa, mas havia urna diferen~a: nesse 
novo momento identificavam o problema e diziam o que 
queriam. O problema residía em urna varia~ao subfonemica, a 
alternancia de [kw] e [<l>w], que, do ponto de vista de urna ótica 
ancorada no "e.struturalismo norte-americano", poderla ser 
considerada urna "varia~ao livre". Do ponto de vista de urna 
representa~ao gráfica, poderla ter sido sugerido a cada um dos 
falantes e professores Tikuna que estavam identificando o 
problema: "olha, escolha urna das duas e use, nao tem impor
tancia". Urna sugestiio como essa esbarraria, porém, em um 
obstáculo: a alternancia em questao provocava intensas discus
soes no interior de determinadas comunidades Tikuna, haven
do os que queriam [kw], a ser representado por cu na escrita, e 
havendo ainda os que queriam [<I>] (fricativa bilabial surda), 
que poderla aparecer na escrita como f. Em fun~ao das intensas 

13. O professor Tilruna de Vendaval era Reinaldo Otaviano do Carmo (Mepawecü), 
que, tendo sua origem ligada a Campo Alegre, havia sido levado pelo capitao 
Pedro Inácio Pinheiro (Ngematücü) para Vendaval com o fim de ajudar no 
processo de educa~oo . 
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discussoes em curso no interior de comunidades Tikuna, f oi ao 
Rio de J aneiro urna comissao constituída de quatro professores, 
dois da aldeia Campo Alegre, um de Vendaval, além do próprio 
capitao de Campo Alegre. Foram ao Rio de Janeiro porque 
queriam saber qual representa~áo era a melhor; precisavam 
voltar para a sua área sabendo como deveria ser a escrita 
correta. Na ocasiáo, cheguei mesmo a ensaiar a fala: "voces 
podem escolher, urna ou outra." Nao pude ir além do ensaio. 
Eles nao gueriam escolher; na realidade queriam que eu esco
lhesse, porque naque le momento nao tinham f or~a junto a 
comunidade como um todo. Lembro-me de ter <lito: "entao 
posso escolher urna?" Nao, eles nao queriam só urna alternan
cia na escrita; queriam as duas. Como, en tao, f oi fe ita a 
escolha? Como pude eu, de alguma forma, levar a coisa até o 
pon to de urna decisáo? Bom, as duas representa~oes f oram para 
a escrita, mas nao de urna forma indistinta. A varia~áo era 
condicionada - penso - de urna maneira nao estritamente 
lingüJstica, mas tive que fabricar um contexto, porque os 
profes sores integrantes da comissao nao queriam o uso aleató
rio de urna ou outra. De acordo com o contexto que fabriquei, 
o f ganhou lugar na escrita em palavras em que a vogal 
imediatamente seguinte é e. Como o número de itens lexicais 
em que isso ocorre é muito reduzido, essa solu~ao agradou 
muito. Isso porque a solu~áo do contexto fabricado teve urna 
virtude: reduziu o número de vezes em que o f aparecería na 
escrita, o que aparentemente contentou aos grupos internos que 
desejavam sua presen~a na escrita e, ainda, aqueles que cria
vam obstáculos a sua ado~ao: os grupos que usavam o f eram 
minoritários, mas queriam ter voz e, conseqüentemente, garan
tir a presen~a na escrita daquilo que os representava; essa 

· presen~a acabou existindo e, de certa forma, nao incomodou a 
maioria porque essa teria garantida na escrita, em termos do 
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contexto fabricado, a maioria das palavras como símbolo pelo 
qual se empenhavam. Nessa primeira situa~ao que vivi em 
rela~ao a existencia de problemas coma escrita entre os Tiku
na, o papel do lingüista funcionou apenas como o de legitima
dor de urna escolha, por imposi~ao dos professores indígenas. 
O lingüista, no caso eu, precisava legitimar algo que falantes 
nativos queriam ver resolvido. Naquele momento, os profes
sores Tikuna nao se sentiam, repito, com for~a política para 
impor urna decisao maior. O relato que fa~o cobre um longo 
período seguinte, em que a grafía está definida e os aconteci
mentos seguem sem problema. E aquí aproveito a oportunidade 
para observar que, nesse longo período de grafía definida, os 
Tikuna, ao utilizarem a escrita em sua língua, cometem muito 
poucos equívocos se o que está em jogo é a utiliza~ao de 
símbolos (o mesmo nao se passando se o que está em questao 
é a representa~ao escrita da palavra). 

O segundo momento principal a que fiz referencia na 
minha experiencia com a escrita entre os Tik:una é, como já foi 
dito, mais recente. Esse segundo momento, que configura urna 
mudan~a na situa~ao Tikuna e que possui reflexos na questao 
da escrita na língua Tikuna, ocorre quando é criada a Organi
za~ao Geral dos Professores Tikuna Bilíngües, a OGPTB. 
Através dessa organiza~ao, os Tik:una tem a possibilidade de 
encaminhar, em nome da organiza~ao, os próprios projetos, 
receber os financiamentos de outras organiza~oes e aplicar 
recursos obtidos. Contando, entre outras coisas, com urna 
presidencia, a OGPTB organiza cursos de educa~ao, nos quais 
entra a língua Tikuna como urna das disciplinas. Esses cursos 
pertencein ao que chamei de segundo momento, sendo que 
neles apare~o de urna forma um pouco minimizada. A partir 
desse segundo momento, o meu trabalho de assessoria lingüís
tica pode ser realizado diretamente durante os cursos, que se 
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tomaram também um lugar possível para o desenvolvimento 
de um lado de meu trabalho voltado para a Lingüística Aplica
da. Esse lado encontra sua face de realizatrao no projeto Dicio
narizafiío das formas em Tikuna, a respeito do qua! fiz aqui 
urna pequena distribuitrao de hand-outs. Embora nao possa me 
deter em detalhes do projeto por razoes de tempo, gostaria de 
chamar a atentrao para o fato de que o dicionário que se 
encontra em elaboratrao constituí urna petra material que nao 
deixa de estar relacionada com questoes de escrita. 14 Esse 
dicionário envolve urna atua9ao dos próprios Tikuna: sao eles 
que coletam, que gravamos textos que constituem as fontes 
para o dicionário. Sao eles ainda que realizam a transcri9ao das 
fitas gravadas na lfugua Tikuna. A minha participayao nesse 
processo se reduz em muitos pontos. Tomo como exemplo a 
transcritrao fonética. Há urna parte da transcritrao fonética -
parte importante, referente a altura - que fica a cargo dos 
professores Tikuna participantes dos cursos. A representa9ao 
fonética da altura é feíta por eles através de urna flauta de Pa. 
Se forem considerados os verbetes vistos nos hand-outs, pode
se verificar que o desenho da flauta é parte integrante da 
entrada de cada verbete. A flauta que se encontra aí desenhada 
corresponde a um tipo de flauta concreta, que nao f oi totalmen
te introduzida de f ora: trata-se de urna flauta para a qual existe 
na língua um ítem lexical (tchecu) e que é construída pelos 
próprios falantes. Até o presente momento, a cada curso, 
grupos de professores constróem suas próprias flautas com a 
finalidade de trabalhar no dicionário. Essas flautas, que já 
f oram anteriormente construí das com cinco tubos, apresentam 
atualmente seis tubos. Os professores sopram na flauta para 

14. No texto do projeto tres palavras sao de vital importancia para a sua 
compreensao: léxico, dicionário e dicionarizat;ao. 
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determinar a representa~ao da melodía de urna palavra, mar
cam depois, no que é o desenho da flauta, os tubos correspon
dentes as alturas f oneticamente realizadas, e, em seguida, os 
tubos desenhados sao alinhados sob as sílabas cujas alturas 
estao representando. Assim, quem se dirigir a um verbete 
como, por exemplo, aure (que está no hand-out) pode ter 
acesso aoque é a pronúncia dessa palavra no ambito da altura. 
Vale registrar que na representatrao das entradas ainda nao se 
ve a representa~ao da dura9ao (o que talvez pudesse vira ser 
feito como alargamento, no desenho, de determinados tubos 
correspondentes a sílabas de maior duratrao ). Quanto ao traba
lho com as formas, nao f oi necessário, para que fosse alcantra
do, que eu desse aulas sobre termipologias pertencentes ao 
domfuio da Lingüística: os professores Tikuna realizam a 
segmentatrao morfológica, nao a partir de urna aula minha 
sobre morfemas e congeneres, mas a partir de explicay6es 
sobre a relayao entre formas, paradigmas. 

Ao abordar a morf ologia durante os cursos, falo de 
"pedatros", de tal modo que os professores possam chegar, eles 
próprios, a ver quais sao os "pedatros" constitutivos de palavras 
da sua língua, possam saber que "pedatros" fazem parte de urna 
mesma palavra ou constituem eles próprios urna palavra inde
pendente. No momento atual, há falantes Tikuna que, <liante 
de f ormay6es regulares, sao capazes de reconhecer ( quando 
possível) o significado de cada "pedayo" e que, ao se defron
tarem com formas cristalizadas, dizem: "nao é possível mais 
dividir". Nos verbetes de cuja construyao participa um grande 
conjunto de falantes também se faz presente a questao dos 
significados. Lida-se aí com questoes de metáfora, homonímia, 
polissemia. Assim, examinado-se aqui o longo verbete para 
aure 'dieta, resguardo', constante do hand-out, será possível 
verificar que, no campo de significayao, aparecem, em primei-

49 



ro lugar, significados relacionados com recomendac;oes refe
rentes a comida e a comportamento, e, em segundo lugar, 
outros significados, 'encoberto', 'casulo'. Nao é difícil, através 
da construc;ao do verbete, constatar a existéncia de urna exten
sao operada em termos da significac;ao, extensao essa que se 
toma visível pela exemplificac;ao fomecida e pela ordem que 
os falantes imprimiram a própria exemplifica~ao- ordem que 
deixa para o final o significado primário. O que se encontra no 
hand-out é ilustrativo de um processo mais amplo - a que 
venho chamando de dicionariza9ao - que, além de tocar em 
muitos pontos cruciais do ponto de vista lingüístico, permite 
penetrar mais profundamente na própria cultura Tikuna. Do 
ponto de vista da escrita da língua, o processo também possui 
amplas repercussoes, porque o processo de dicionariza~ao 
permite igualmente discussoes e decis6es advindas dos falan
tes sobre a forma escrita com que urna palavra dá entrada no 
dicionário. Sao vários os exemplos a respeito disso. Sem poder 
trazer a todos para o espac;o desta breve apresentac;ao, lembro 
aquí a questao da presen9a ou nao na escrita da oclusao glotal: 
de um ponto de vista estritamente lingüístico, a oclusao glotal 
em Tikuna permite questionamentos; questiona-se se ela per
tence ou nao ao sistema fonológico, se ela é apenas um elemen
to introduzido para permitir a rearticula9ao de vogais 
(evitando, assim, o hiato), se ela é um elemento meramente 
demarcatório de fronteira de morfema; de um ponto de vista 
que me parece transceder o lingüístico, lida-se com o fato de 
que conjuntos de falantes Tikuna fazem muita questáo de 
determinadas oclusoes glotais na escrita. No que diz respeito 
ao tratamento lingüístico da oclusáo glotal, posso indicar para 
leitura um artigo meu, "Núcleo e coda. A sílaba em Tikuna". 15 

15. VerSOARES, M.F. "Núcleo e coda. A sílabaem Tikuna". /n : Wetrels, L. {org.) 
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Já com relac;ao aoque transcende o lingüístico, o que posso 
dizer é que o processo segue e que a visualiza9ao da maneira 
como o processo segue pode ser alcanc;ada nas vers6es do 
dicionário que comec;am a circular, para discussoes e reparos, 
no interior da área Tikuna. Gostaria de salientar, ao finalizar 
esta apresentac;áo, que, com relac;ao ao estabelecimento, defi
nic;ao de ortografia de línguas indígenas, a questao nao está 
totalmente fechada. Apoiando-me nos tres pressupostos que 
coloquei no início e nas experiencias que me foram dadas 
viver, diria que a questao em foco nao está definida, nem 
mesmo quando se define o que se pensa ser a melhor soluc;ao 
para um determinado caso. O mais interessante para mim, ao 
considerar o trabalho realizado, é constatar que o que foi fruto 
do acaso com os Tapirapé - e até certo ponto fruto de urna 
certa benevolencia do lingüista, que se dirige intuitivamente 
ao falante nativo para com ele poder colher o que possivelmen
te seria um conjunto de soluc;oes -, hoje em dia, no caso 
Tikuna, já é urna imposic;ao. Como um conjunto significativo 
de f al antes Tikuna pass o u a dominar certas técnicas, sao eles 
próprios capazes de decisoes políticas com rela~ao a escrita da 
língua. Se a língua, afinal de contas, é deles, o meu papel como 
lingüista que assessora é minimizado. Assim, ao passar a eles 
certas noc;oes de como fazer a coisa, eles sao capazes de 

- --- - -
assumir o outro lado e-dizer "Com isso eu nao concordo", "nao 
é isso nao,~essora". Penso que essa seja urna situac;ao nao 
apenas diferenté, mas melhor. Ela mostra um outro momento, 
momento que permite superar um momento anterior, aquele 
em que se tem apenas um educador ou um lingüista decidindo 
o que é melhor para a escrita de línguas, das quais muitas vezes 

Estudos fonológicos das língua.f indígenas brasileiras. Rio de Janeiro, Editora 
UFRJ, 1995. 
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nao sao nem falantes. Atualmente possuo urna cren~a pessoal 
(que poderei vir futuramente a mudar, o que acho difícil). 
Penso que, oeste momento, a questao dos aspectos técnicos e 
dos aspectos políticos, inclusive a questao da concilia~ao des
ses aspectos, sai muito, deve sair, das maos do lingüista. Nao 
digo de urna maneira total, mas, paulatinamente, isso deve 
passar para as maos de quem de direito. 
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TEXTO E LEITURA ·NA ESCOLA INDÍGENA 1 

Tradifdo oral, literatura e escrita: um registro 

voltado para a educQfiío indígena 

lntrodu~ao 

Betty Mindlin2 

Gostaria de falar hoje, ou ao menos dar urna notícia, 
sobre um trabalho amplo que venho fazendo em Rondonia 
desde 1979, de documenta~ao dos mitos e da tradi~ao oral 
indígena. Este trabalho está, desde 1991, ligado a um programa 
de f orma~ao de professores indígenas em Rondonia, realizado 

, 
pelo IAMA, Instituto de antropologia e Meio Ambiente. 

1. T e.xto e leilura na escola indígena: escrila e tradifilo oral foi o tema da mesa-redonda 
coordenada por Terezinha Ma:haio Maher (CEL- Unicamp; Puccamp). 

2. Professora visitante do Instituto de Estudos A van~aclos da USP e coordenadora 
do IAMÁ - Instituto de Antropología e Meio Ambiente. 
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O objetivo do núcleo do programa de educa~ao do IAMA 
(sobre o qual só falarei muito pouco nesta apresenta~ao) é 
preparar professores indígenas para atuarem na sociedade brasi
leira, para a defesa de seus interesses e para o exercício da 
cidadania, com o direito a aprender o mesmo que os outros 
brasileiros, e ao mesmo tempo para afirmarem e escolherem os 
seus valores, para repassarem as gera~óes mais novas a tradi~ao, 
a cultura e a língua indígenas. O objetivo é ambicioso, complexo, 
combinando dois sistemas de idéias, o desafio é grande. 

A pesquisa sobre os mitos pretende servir de apoio a este 
programa, pois pode proporcionar as escolas indígenas um 
material baseado na cultura desses povos, escrito inicialmen ~ 
em portugues, mas, com o tempo, usando grava~oes e nart§.o
es orais em vídeo feítas na pesquisa, bem como novas invest1-
ga~5es feítas pelos índios, também nas línguas indígenas. 

Os mi tos como literatura 

É intrigante ler coletaneas de mitos indígenas e a primei
ra sensa~ao é a de perplexidade <liante da variedade de imagens 
inesperadas, surrealistas, aparentemente sem nexo ou enredo. 
Há tantas teorías bastante conhecidas sobre mitos, histórias de 
fadas, arquétipos psicológicos das narra~óes populares, mas os 
mitos parecem desafiar qualquer teoriza~ao. 

O problema principal, tal vez, se ja o desconhecimento da 
língua e das condi~oes de vida dos narradores, do significado 
do seu quotidiano, dos costumes, dos símbolos, do meio, da 
floresta, dos animais, sua alimenta~ao e seus hábitos. Por mais 
belos que sejam, os mitos que chegam até nós vem empobre
cidos pela tradu~ao, sao fragmentos de um todo, sao pequenas 
partes de urna visao do mundo tao distinta da nossa. 
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Deveria ser possível encontrar formas de escrever e apre
sentar os mitos indígenas que transmitissem o deslumbramento 
que é ouvi-los dos narradores no contexto da vida de aldeia, 
quando peda~os das narra~óes em línguas pouco conhecidas vao 
se desvendando aos poucos, como numa história de detetive. 

Quando co~am a fazer sentido e o todo aparece -
quando um trecho contado na língua toma-se mais ou menos 
inteligível, ou surge pela primeira vez urna versao coerente da 
cria~ao do mundo, do aparecimento dos primeiros homens e 
das primeiras mulheres, ou um relato sobre a vida futura - é 
como ouvir Homero sem entender muito bem o grego, mas com 
consciencia da grandeza do que está no imaginário das peque
nas comunidades, ao alcance da descoberta e compreensao por 
alguns poucos privilegiados de fora, aprendizes ali presentes. 

Trata-se de ouvir mitos contados por quem acredita 
neles como a verdadeira história do mundo - o verdadeiro 
saber, nao urna fic~ao ou religiao. E essa forma surpreendente 
é contemporanea nossa, parte de um Brasil em rápida transfor
ma~ao, matéria psíquica semelhante a de mitos gregos, egíp
cios e outros de alguns milenios de idade, tao apreciados por 
psicólogos e estudiosos. Fazem parte da nossa época - como 
tantas outras tradi~óes nao-indígenas nem européias vivíssi
mas no Brasil, as africanas, a cigana, as asiáticas. 

Nesses vislumbres de narra~ao, os mitos evocam grandes 
modelos. Se fosse possível mergulhar no universo indígena -
em suas divisóes tao variadas como pelo menos as das duzentas 
línguas diferentes brasileiras - e trazer a tona vários conjuntos 
culturais, talvez chegássemos a obras tao importantes quanto as 
Mil e uma noites, as Fiabe italiane de ltalo Calvino, o Decame
ron negro de Frobenius, coletaneas de contos de fadas, ou os 
relatos sobre o panteon africano pesquisado e descrito por Lydia 
Cabrera, Pierre Verger, Roger Bastide. 
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Bom seria se os mitos pudessem ser seguidos com o 
mesmo interesse e a mesma paixao que ternos pelos romances. 
Infelizmente, mesmo as estórias mais bem escritas costumam 
ser pouco lidas: as tradu~OeS incompletas quanto a lfugua e ao 
universo afastam os leitores, intimida-os a lógica surrealista, a 
imersao no que parece o irrealismo, um maravilhoso desatina
do, urna vida estranha, distante das personagens urbanas, dos 
dramas modernos. Leitores de livros complexos como Virginia 
Woolf, Proust ou Joyce empacam nos jaguares e antas que sao 
também humanos, nas transforma~oes mágicas, nos focos nar
rativos saltitantes. 

, 
E verdade que, em geral, a qualidade da forma nao é urna 

preocupa~ao fundamental da pesquisa etnológica. Como qua
lidade literária, os livros de mitos tem entre si diferenyas 
grandes, segundo os dons criativos e literários dos compilado
res, sua, compreensao do povo estudado, dos costumes, da 
língua. E difícil, por inúmeras razües, que a obra escrita esteja 
a altura da grandiosidade do que é narrado. 

Apesar disso, já há urna imensidade de trabalhos mag
níficos sobre índios brasileiros ou próximos as fronteiras do 
Brasil, é verdade que em boa parte escritos noutras línguas, 
sem tradu9oes para o portugues. Para lembrar apenas alguns, 
há os mitos Kadiweu escritos por Darcy Ribeiro; o livro feíto 
por dois autores Desana editado por Berta Ribeiro, Antes o 
mundo n<io existia; o Le dit des vrais hommes Kaxinawá, 
escrito por André Marcel D' Ans; urna bela coletanea de histó
rias Kayapó, bem como de outros Je em ingles; mitos Bororo 
nessa mesma col~ao; mitos xinguanos, como os Kalapalo, 
bem traduzidos para o ingles por Ellen Basso, ou Kamaiurá, 
publicados em portugues por Etienne Samain; mitos Waiapi, 
tanto por Dominique Gallois como por Fran~oise Grenand; o 
clássico mas nao acessível livro de Koch-Griinberg, Von Ro-
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raima zum Orinoco, os muitos livros de Nimuendaju, como As 
lendas de criaf<io e destruif<io do mundo [dos Apapokuva
Guarani]; algumas histórias Mehinaku muito curiosas escritas 
por Thomas Gregor no livro Anxious pleasures, e assim por 
diante. Os mitos resumidos ou recontados nos livros de Lévi
Strauss sao urna contínua fonte de encanto. 

A literatura Guaraní, em especial, conta com livros 
muito bonitos, com um clima místico e poético: os de Leon 
Cadogan, Pierre e Hélene Clastres, Nimuendaju, Bartomeu 
Melia, a antología editada por Rubén Saguier, e muitos outros. 

Nos países hispano-americanos, as coletaneas de mitos 
sao bem mais numerosas que aqui, algumas feítas já em língua 
indígena. No Paraguai, há jóias como o Pequeño Decameron 
Nivaclé, de Miguel Chase-Sardi; no Pero, seguindo a tradi9ao 
pré-colombiana, é grande a riqueza de poesía, ~as teatrais, 
depoimentos; um exemplo bonito é a antología de poesía 
Quechua feíta pelos Montoya, Rodrigo, Edwin e Luís, La 
sangre de los cerros. 

Há muitos outros livros que abrem caminhos para for
mas de escrever a tradi~ao indígena. Um deles é um mito Haida 
do Canadá, reescrito no século XX, The raven steals the light 
- um bom símbolo para um come~o de escrita. Outro é urna 
tradu~ao para o ingles de poemas quechua, feíta pelo poeta 
americano Mark Strand (que traduziu mu itas poesías de Carlos 
Drummond de Andrade). Sao muito diferentes da tradu~ao 
brasileira publicada - e por isso mesmo, boa inspira~ao. 

A narra~ao oral e a escrita 

Urna escrita artística, fiel aoque é narrado, parece um 
primeiro passo para urna aprecia~ao que fa~a jus~a aos cria
dores indígenas. 
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Mas a escrita, como a tradu9ao, já é urna injusti9a as 
narra90es, pois perdem as características, o sabor específico da 
linguagem oral, da intera9ao com os ouvintes, da situa9ao de 
aldeia, da gesticula9ao, do teatro, da dramatiza9ao, da voz. A 
narra9ao oral dos mitos supóe um universo cultural comparti
lhado com os ouvintes, que em geral até mesmo já conhecem 
os enredos, transmitidos há gera90es. 

Urna escrita a altura dos narradores teria que recriar esse 
clima - urna escrita a ser feíta por escritores verdadeiros. 

U ma escrita de qualidade como essa só pode ser alcan-
9ada como tempo - feíta, por exemplo, pelos próprios índios, 
quando tiverem o domínio de escrever fic9ao, em portugues e 
na própria língua, quando se sentirem aguilhoados a pesquisar 
ou expressar o seu pensamento religioso, mágico, mítico. 

O que existe agora é urna passagem do oral ao escrito. 
Ainda o domínio da fala é muito maior e possivelmente supe
rior aoque temqs, nós que insistimos na escrita; pois os índios, 
democráticos, valorizam a persuasao, a arte de convencer pela 
palavra, de falar em público. (0 que nao quer dizer que a guerra 
nao se ja escolhida como solu9ao já inicial ~m muitos assuntos). 

Claro que a arte de narrar vai se transformar, ao passar 
para a escrita; mesmo os futuros escritores índios, falantes das 
línguas originais, vao ter problemas parecidos com os nossos, 
ao registrar as n~0es. Nao basta gravar, fielmente, e trans
crever na língua; e depois traduzir, mesn10 da maneira mais 
detalhada. Sempre vai se tratar de urna outra forma de narrar, 
a escrita, com recria9ao inevitável pela pessoa que recolhe. 
Urna recria9ao escrita que exigirá urna nova tradi9ao literária 
nas línguas indígenas, e o domínio das nossas tradi9oes em 
portugues pelos novos autores. 

Muitos trabalhos interessantes tem sido escritos, com
parando a tradi9ao oral comas formas escritas. Um exemplo é 
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o trabalho de Walter Ong, Orality and literacy. Pensar na 
escrita como se estivesse alargando a consciencia dos criado
res, (narradores ou escritores), associada, e nao irremediavel
mente oposta a arte oral, é urna pista. Em nosso mundo, 
convivem formas tecnológicas avan9adas de arte oral e escrita 
sofisticada. Outra pista interessante é dada por psicoterapeutas, 
como James Hillman, que numa crítica a excessiva oralidade 
e espontaneísmo dos processos de psicoterapia, lembra a im
portancia da escrita como forma de alargamento da conscien
cia, na sofistica9ao e elabora9ao artística que a escrita exige. 

De todo modo, a escrita boje faz parte do mundo indí
gena, indispensável aos índios para a defesa dos seus interesses 
e cidadania. Há quem pense que a escrita pode contribuir para 
a destrui9ao da oralidade; mas a escrita, por si só, nao é 
necessariamente um fator contrário. Pode-se pensar na escrita 
como estimulando o interesse por raízes culturais, associada a 
formas de arte orais novas, como teatro, vídeo, rádio. A trans
missao da tradi9ao oral está cada vez mais amea9ada pelas 
transf orma90es e pelos dramas da vida indígena, pela mudan9a 
de valores de gera9oes, nascidas em mundos diversos. 

A particip~áo de lingüistas 

Nacria9ao da escrita nas várias línguas, numa inova9ao 
que salta milenios, é fundamental a participa9ao de lingüistas. 
Gravar e transcrever de forma fonética, o que em geral se faz 
como um primeiro passo, é um desperdício. Quanto mais se 
puder chegar a urna escrita racional, respeitando a estrutura e 
as regras das línguas, mais fácil será a difusao da leitura. 
Princípios de lingüística transmitidos aos índios podem ser 
muito .importantes para o seu caminho como escritores e para 
dar for9a aos estilos característicos de contar, falar e escrever. 
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Escrita e educ~áo 

O trabalho de registro de mitos que venho fazendo em 
Rondonia sofre todas as limitay5es do registro das tradiyoes , 
orais. E um primeiro passo, porém, para conhecer a ficyao e o 
imaginário <lestes grupos - e está sendo feito com a inten~ao 
de envolver os próprios índios na pesquisa e na escrita. 

Há o sonho de ver se escrevem, se f azem o trabalho de 
documenta~ao e aprendizado que é muito mais difícil para 
quem vero de f ora. Por outro lado, para escrever em portugues, 
há urna tradiyao literária que já ternos, que só lentamente vao 
adquirindo, que exige um processo educacional. 

Trata-se de um nova forma de pesquisa, felizmente mais 
freqüente boje que antigamente, feita também pelos próprios 
índios. Coma desestruturayao da vida social indígena, como 
desaparecimento dos velhos nascidos antes do contato, os 
índios com~am a achar importante o registro e a documenta
yáo -· nao apenas o aprendizado oral, já manifestando,. portan
to, urna mudan~a na tradiyáo. 

O trabalho de escrita nas línguas indígenas está ligado, 
assim, ao de educayao, que é muito mais amplo - pois este 
envolve o preparo para a vida na sociedade brasileira, além da 
reafirmayao da cultura original. A escrita, desse modo, aparece 
como afirmayao cultural e da diferenya, e como instrumento 
de defesa de interesses e participayao na cidadania brasileira. 

A escrita difícilmente pode ser feíta isoladamente. Só 
surge com muita gente escrevendo - com um consenso sobre 
a ortografia, e com usos para o material escrito na língua. 

Em muitas das línguas indígenas, em especial em Ron
donia, missionários do Summer Institute of Linguistics e das 
Novas Tribos do Brasil, fundamentalistas, iniciaram processos 
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de escrita e alfabetizayao - mas numa perspectiva de catequi
zayao, conversao e, de modo geral, sem nenhum estudo cien
tífico das línguas, com grandes problemas na técnica das 
escritas (como, por exemplo, a mesma consoante para tres ou 
quatro sons diferentes). 

Produzir nas línguas um material literário, poético, de 
informayao, tecnológico, estimulando inova~oes no vocabulá
rio nas línguas originais, buscando urna ortografía mais próxi
ma do portugues, comum as várias línguas, quando possív~I, e 
adequada as gramáticas - é urna ótica completamente diversa 
da dos missionários. 

Foi assim que a pesquisa literária em Rondonia, e o 
dese jo de estimular os índios a se tomarem artistas e escritores 
nos nossos moldes (além de continuarem no seu papel de 
narradores orais), levou a tentativa de organizar um programa 
de educayao diferenciada, multilíngüe e multicultural, que 
possa aos poucos ser aceito e reconhecido como educayao 
oficial brasileira, incluindo conteúdos próximos aos das nossas 
escolas. Este programa experimental vem se desenvolvendo , 
desde 1992, promovido pelo IAMA - Instituto de Antropo-
logia e Meio Ambiente, - destinado a professores indígenas 
de vários grupos (Gaviao, Zoró, Sumí, Arara, Tupari, Maku
rap, Aruá, Kampé, Jaboti, Ajuru, Arikapu, Kanoe). Inclui, ou 
pretende incluir, conteúdos das escolas brasileiras, como ma
temática, geografía, história - e matérias ligadas a cultura 
indígena e aos problemas vivenciados pelos índios, como 
educayao ambiental, direitos, funcionamento do mercado e da 
sociedade, programas economicos. 

. No momento, as narrayOeS e os mitos só estao sendo 
escritos pelos índios de forma incipiente e rudimentar, tanto 
nas línguas como em portugues - mas alguns jovens come-
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yam a gravar comos mais velhos, a transcrever, a compor, 
enquanto leem e corrigem os textos que fiz em portugues para 

, . 
vanos grupos. 

Curioso observar que, mesmo em portugues, os livros e , 
textos tradicionais impressos despertam o maior interesse. E 
animador pensar que o trabalho de registro, necessário e urgen
te <liante do desmoronamento da vida de aldeia, é importante 
nao apenas para a divulgayao, entre nós, de um universo 
arcaico, mas também para reafirmar a cultura original. As 
gerayoes mais jovens de índios muitas vezes passam ao largo 
dos valores dos pais, e o interesse que nós ternos por eles é um 
estímulo a pesquisa interna. 

Outras fonnas de documenta~ao 

Além da escrita, o teatro, a representayao de mitos e 
tradiy6es, vídeos e filmagens seriam fascinantes como registro 
das formas orais e gestuais que vao se perdendo ou se transfor
mando. Para urna escala indígena, para manter o leque de 
possibilidades artísticas e expressoes da língua, os registros 
visuais podem ser preciosíssimos e contribuir para urna escrita 
posterior, com fidelidade aos textos, com traduy6es apropria
das. Formas visuais e teatrais nao tem sido muito usadas, 
menos ainda pensando na escrita. 

Condi~oes de pesquisa e registro 

Grupos indígenas de contato recente, como os de Ron
donia, tema vantagem de serum terreno inexplorado, tradicio
nal, ainda com urna história curta de influencias externas, 
retratando bastante o que pensavam os narradores quando 
viviam isolados na floresta. Boa parte dos mitos Suruí foi 
gravada em 1981, quando fazia apenas oito anos que viviam 
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no posto da Funai. O grupo contatado mais recentemente, em 
1978, é o dos Zoró. Os Tupari, Makurap, Gaviao tem quarenta 
ou cinqüenta anos de contacto, mas muitos dos narradores 
tomaram-se adultos antes disso. 

As condiyoes de pesquisa, apesar da novidade do uni
verso imaginário, sao muito difíceis - nao apenas por causa 
das grandes distancias e viagens longas. A violencia da regiao, 
as transformayoes economicas, a triste vida de aldeias coloni
zadas, a pobreza e as doenyas fazem com que estejamos muito 
longe da situayao original em que os mitos eram transmitidos 
de urna gerayao a outra. Nao há situay6es normais e freqüentes 
de contar histórias, de realizar rituais de pajelanya - assim 
como a música e o canto, que há dez anos tomavam días e 
noites, vao se tomando mais raros, menos presentes. Silencio 
e novos hábitos culturais, novos interesses pelo consumo e pela 
sociedade urbana, dramas e tragédias sociais vao tomando o 
lugar dos valores antigos. 

As narray6es tem que ser estimuladas, provocadas. Há 
toda urna relayao de confian~a e simpatía recíproca a estabele
cer entre narradores e ou vinte, garantindo os direitos autorais 
individuais e das comunidades. 

Os direitos autorais 

O problema da autoría na escrita dos mitos, que jamais 
foi posto antes, boje passa a ser discutido. A autoría dos mitos 
é dos narradores, mas é também do domínio público das 
comunidades. Por outro lado, há urna autoría na pesquisa dos 
mitos, e na sua escrita em portugues, enquanto os próprios 
índios nao escrevem. O antropólogo deve desenvolver um 
trabalho conjunto comos narradores, com o desejo comum de 
fazer O registro e transmití-lo as outras gerayOeS e a sociedade 
brasileira. 
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P~a a preserva~ao das formas clássicas indígenas, a 
pesquisa é mais que urgente. As mudan~as sao cada vez 
maiores, provavelmente irreversíveis. Muitos índios, até agora 
resistentes as religioes fundamentalistas, come~am a conver
ter-se, tornando-se crentes - um outro fenómeno a estudar, 
um processo semelhante ao que atravessaram os índios norte
americanos no final do século XIX. Dentro de pouco tempo, é 
provável que as narra~oes contenham muita mistura das novas 
religi6es. 

Trilhas para os mitos - exemplos de pesquisa 

Há tres mitos de grupos diferentes, Suruí, Tupari e 
Makurap, que podem ser escolhidos como bons exemplos da 
mitologia de Rondónia, representativos de conjuntos comes
tilos muito distintos, apesar dos temas comuns. 

As tres histórias foram escrit~s de modos diferentes. A 
Sunií, numa escrita fonética da língua, a partir de narra~oes dos 
idosos, traduzida cuidadosamente, com detalhes, com ajuda de 
vários intérpretes. A Tupari foi contada em portugues - a 
escrita procura respeitar muito o estilo do narrador. A Makurap 
foi gravada na língua, foi traduzida, no momento e depois, por 
dois tradutores diferentes, que falavam bem o portugues. Poi 
reescrita com liberdade, procurando usar algumas formas do 
portugues local. 

Seguem-se resumos e comentários sobre alguns poucos 
mitos, na tentativa de dar urna amostra da riqueza da tradi~ao 
na regiao. Escolhi do~s mitos incestuosos, o do fruto lolongá e 
o da mae cachoeira. O terceiro, Makurap, poderla ser visto 
como ~ma fábula das san~oes ao erotismo. 
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Edipos e igua,rias, cores e cobras 

O lolongá é a história da menina impúbere que toca no 
ovo do papa-formiga e engravida, sem entender por que. 
Ainda na sua barriga, o filho por nascer pede para comer 
o fruto lolongá. Quando a menina estásozinha na floresta, 
o nene sai da barriga, na forma de um arco-íris, estirao de 
luz, fica esticado da vagina da mae ao topo da árvore, 
sacode os galhos do lolongá, para que a menina possa 
colher os frutos no chao, e voila ao útero. 
Desconfiados, ao ve-la chegar muitos días seguidos 
carregada de frutos, os parentes da m~a a espreitam; 
um pretenden te da menina corta o fio colorido de luz, 
que vira arco-íris no céu. Um restinho voila ao ventre 
da menina e assim a gravidez prossegue. Ela tem um 
filho que cresce e vira homem logo ao nascer - e ao 
mesmo tempo continua a ser crian~a. 
Este filho planta urna ro~a de milho, que até entao, 
segundo a história, os índios nao conheciam. A exis
tencia do milho fica em segredo, mas um dia um 
macaco-prego rouba uns graos, que todos na aldeia 
passam a cobi~ar. Diante da insistencia dos gulosos, a 
menina conta ao pai que é dona do milho e ele, orgu
lhoso, convida as mulheres da aldeia para visitarem a 
nova r~a. Sao as mulheres solteiras que vao quebrar 
as espigas, fazendo grandes estragos; a r~a é tao 
grande, que se perdem, e passam a gritar por socorro, 
numa voz que parece o som das pombas ou rolas kape, 
nas quais acabam por se transformar. 

Esta história existe, muito parecida, nos outros grupos 
da regiao, Gaviao, Arara e outros, assim como pode ser encon
trada, modificada, em muitos outros índios do Brasil, como 
Kamaiurá (Junqueira, Samain) ou Mehinaku (Gregor). 
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Na versao Suruí, a história tem um sabor especial. O 
lolongá, cujo nome em portugues nao descobri ainda, fruto 
vermelho cheio de sumo, faz lembrar o jardim das delícias de 
Bosch. Mae e filho vao atrás de frutas, de coleta - um dos 
maiores prazeres do mato, como sao os passeios em busca de 
mel, oportunidade para namoros secretos. Ciscar alimentos na 
floresta tem na vida de aldeia um encanto muito grande - sao 
pedacinhos pequenos aqui e ali, mas que satisfazem a gula e a 
fome, importantes como nutri~ao. 

A gravidez virgem encerra a mae e o filho em si mesmos, 
na solidao da floresta. A imagem física de incesto é acentuada 
pelo fálico filho arco-íris. Ao contrário das vers6es de outros 
índios, a menina nao tem medo do filho estranho - teme é a 
descoberta, que afinal acontece. 

O arco-íris é morto mas reaparece no céu, colorido, 
luminoso. Este filho é mágico, nascido de menina impúbere, 
(como nao evocar a Virgem Maria ou Buda nascendo da cintura 
de Maia?), já é homem enquanto nene, como Héracles, como 
Hermes, é o <loador de um dos alimentos mais importantes 
indígenas, os graos vermelhos de milho mole, muito mais 
saboroso que o nosso milho híbrido, assim como obtém gran
des quantidades do fruto vermelho lolongá, dom da floresta. 

A m~a escondía o milho, pois urna das regras de 
alimenta~ao Suruí proibe as mulheres com filho recém-nascido 
de tocar nas fálicas espigas - embora possa pegar os graos 
debulhados. Seu pai e sua mae pensam inicialmente que os 
graos roubados pelo macaco-prego sao brasas, receiam que o 
neto possa se queimar. Nao podem adivinhar que a crian~a já 
é homem, que sua mae já pode entáo tocar na espiga. 

O dom do milho é bem recebido, mas sao as mullieres 
sem hornero, as solteiras, que infringem as regras, quebrando 
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as plantas, gulosas demais, colhendo quantidades maiores do 
que deveriam, e acabam se perdendo na r~a de milho sem fim, 
virando rolas ... 

Está claro que nessa história há um desequilíbrio amo
roso, excesso ou falta, mulheres sem homem, mae e filho como 
um par, urna estrutura que se repete e deixaria Lévi-Strauss 
muito feliz. 

A árvore do lolongá, altíssima, frondosa, poderia ser vista 
como urna árvore mágica, urna árvore da vida - análoga a 
árvore bo dos budistas, a gameleira ou o iroko africano, ou a 
árvore do paraíso, a tenta~ao da ma~a - aqui sem grandes 
castigos. Em todas as mitologías da regiao há árvores semi-sa
gradas: nos Tupari, a árvore do amendoim (pois o amendoim 

· antigamente, segundo esse mito, nao era urna planta rasteira, mas 
sim urna árvore) segurava o céu, também fazendo pensar na 
ma~a e na queda do paraíso. Na árvore Tupari do amendoim é 
que ficam guardadas, dizem, as crian~as que estao por nascer. 
Nos Taulipang, existe urna árvore frutífera que os companheiros 
demiurgos amear;am cortar, como documentou Koch-Giiinberg. 

A versao dos Gaviao, povo também Tupi-Mondé como 
os Suruí, é muito parecida com a Suruí. A dos Arara, que 
falam urna língua Tupi de família Rama-Rama, é mais assus
tadora, menos erótica. A m~a é casada com um homem 
velho, tem outros filhos, engravida sem saber por que, e fica 
apavorada ao descobrir que carrega urna cobra dentro de si, 
que entra e sai do seu útero ao seu bel-prazer. A cobra, num 
dos seus passeios externos, é morta pelo marido da mor;a e 
outros parentes. No dia seguinte, descobrem que de cada 
pedacinho da cobra morta nasceu urna pessoa - é a origem 
dos brancos, dos nao-índios. Estes chamam a mae, que se 
recusa a ir, quebra os presentes recebidos, renega os filhos e 
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depois é morta por eles. (Nos Mehinaku, no mito contado por 
Gregor, os peda~os da cobra, morta pelo irmao da mae, dao 
origem ao povo Suyá; nos Kamaiurá, na versao contada por 
Junqueira, aos Suyá e outros povos). 

Cobra e arco-íris confundem-se nessas mitologías, 
como ocorre nas africanas - lembremos Oxumaré. Na história 
Tupari, o arco-íris é o reflexo da cobra Untaibid, que caminha 
pelo céu para nao alagar aterra, e é parte da ponte que as almas 
devem atravessar para chegar a morada dos mortos. Nas histó
rias Makurap, Botxató também é cobra-ponte e arco-íris. 

, 
E numa outra história Tupari que urna menina também 

engravida sem razao, apenas porque comeu um fruto boiando 
na água - o cajá - que da sua boca pula para o hucho, é 
engolido. Da gravidez nascem muitas cobras, que ela e a mae 
vao guardando, mas soltam para conservar apenas a última, a 
mais bonita, Untaibid - cuja sombra ou reflexo é justamente 
o arco-íris. Também numa história Makurap urna m~a engra
vida ao comer um cajá, mas o pai é o arco-íris. 

Ao mesmo tempo cobra e filho incestuoso, o arco-íris é 
a liga~ao entre a terra e o céu, caminho para o além. 

Cumbucas de mel - Um segundo mito edipiano é o 
Tupari, o de Naoretá, a mae cachoeira. Que imagem pode ser 
mais poética que a de urna mae dedicada que vira cachoeira, 
coma mao presa numa pedra? Trata-se de um lugar geográfico 
que ainda boje pode ser identificado - rocha na terra antiqüís
sima dos Tupari, longe da área que é sua atualmente, para a 
qual foram empurrados ao serem escravizados nos seringais 
brasileiros na década de 1940. 

Naoretá é urna das mulheres do demiurgo Arekuaion, 
tem com ele um filho e urna filha. Ele pref ere a segunda 
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mulher, mais jovem e sem filhos, e quando vai buscar 
mel na floresta, só dá para a preferida. Naoretá, defen
dendo o alimento das crian~as, enfia a mao na cab~a 
de mel e Arekuaion, num acesso de braveza, castiga a 
sua gula, prende o br~o dela na árvore de mel, trans
forma-a em cachoeira e a árvore em pedra, ficando 
sozinho coma mulher desejada. 
Mais tarde os filhos descobrem que a segunda mulher 
nao é sua mae verdadeira, vao em busca de Naoretá e 
a libertam, com ajuda do pica-pau, que tem um macha
do de pedra resistente (ou um bico duro) e estilh~a a 
pedra. O filho de Naoretá, Arikapoa, desde odia em 
que descobriu o desaparecimento da máe, alimenta um 
ódio terrível pelo pai, que só chama de "bicho", com 
desprezo. Pede ao japó, kapó - quase o seu nome -
que fure a cabe~ do pai, pois o encontra um dia com 
a cab~a no colo de Naoretá, que lhe cata os piolhos, 
aparentemente nem um pouco ressentida com a tragé
dia passada, reconciliadíssima com o ex-marido no 
cafuné. O pássaro obedece, tira o miolo de Arekuaion, 
mas a cab~a deste se reconstituí. Ódio, só os filhos 
conservam, sempre hostis ao pai. 

Naoretá nao é mae virgem nem tem filho milagroso, mas 
vira urna personagem mais parecida com esta nos Jaboti -
grupo que vivía nas proximidades dos Tupari e Makurap, de 
língua completamente diferente. 

A mulher Jaboti já tem um filho e vai ter um segundo 
num espa~o de tempo impossível, sem que se escoem, entre o 
nascimento das duas crian~as, os nove meses indispensáveis. 
O pai se julga traído, prende o bra~o da mulher numa árvore 
cheia de mel, e ela acaba tendo o segundo filho sozinha, atada 
como está. Morre e apodrece ao lado do filho recém-nascido, 
de nome Nonombziá, que vira homem desde o primeiro dia de 
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vida. Segundo o mito Jaboti, Nonombziá inventa a anta, leva 
o milho e o feijáo e muitas outras novidades para o seu povo. 

Como na história do Lolongá, na de Naoretá é urna 
iguaria erótica, neste caso o mel, que aproxima mae e filhos -
o prazer arrancado da floresta. (Há urna história romana de 
Cupido coma mao enfiada numa colméia de mel. .. uma forte 
imagem sexual que aqui aparece invertida, a mulher com o 
bra~o preso na forma feminina que é a cumbuca). 

Dese jos férteis- Sao férteis as rela~6es entre máe e filho 
(tal vez porque naocheguem ao incesto de fato, sao sublimadas?): 
o lolongá, o milho e a r09a nos Suruí, o feijáo, a anta, o amendoim 
e o milho nos Jaboti, ro~as imensas criadas apenas por um sopro 
de Arikapoa nos Tupari, e assim por <liante. 

A arte e o incesto, desejado ou realizado, parecem estar 
associados de algum modo nessas histórias. Há outra história 
Tupari ligando a proximidade mae-filho a pintura de corpo. 

A cobra Untaibid era o filho da menina-mo~a que 
engravidara comendo cajá. Tinha muitas habilidades. 
Engolia o rio, para a mae e a avó pegaremos peixes no 
Jeito seco das águas - assim acabava com qualquer 
fome. Mas o melhor é que pintava a mae, engolindo-a 
quase até o pesco~o. como fizera com o rio. Depois a 
mae balan\:ava, e saía toda pintada de jenipapo, que 
antes nao existía, belíssima. Um dia a tia, irma da mae, 
também quis, mas insistiu tanto para ter sempre mais 
um pedacinho do corpo pintado, que acabou devorada 
pelo sobrinho. 

Eis urna imagem de incesto quase realista, urna quase
mae, quase um ato sexual. 
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Na versao Makurap, estranhíssima, é a irma, que des
prezava o marido e é por este transformada em cobra, que 
engole e pinta o irmao; introduz o jenipapo e a pintura de corpo 
entre os índios. 

E, história muito conhecida, nos mitos de todos esses 
povos da regiao e muitos outros, o amor secreto entre irmáo e 
irma é desvendado porque esta pinta o rosto do namorado 
noturno com jenipapo, e de dia percebe de quem se trata. (Um 
mito que já existia na Europa, segundo Frazer ou Campbell, o 
rosto do rapaz pintado com carvao ). 

Será a arte a proibi~ao pintada no corpo, como a tatua
gem, que Clastres compara a tortura, marcas indeléveis, escrita 
e lei visíveis no corpo? 

Erotismo e castigo - A terceira história, bem diferente , 
das outras, é Makurap, a do amante txopokod, espírito. E toda 
urna outra vertente temática, parte de urna antología a ser 
organizada: o eterno conflito entre os sexos. Sao mitos em que 
há grande liberdade de descrever o prazer - e as vezes um 
imaginário sádico - urna soltura que tal vez se de va justamente 
a freqüencia com que o erótico é punido. 

A sexualidade é urna das tonicas dos mitos, e há sobre 
isso trabalhos interessantes feitos no Brasil, como o do Gregor 
ou o de Dalmatoff- o sexo cheio de regras e limita~oes, nao 
a vida livre e paradisíaca do mato que correntemente se ima
gina. Nos Makurap, as histórias sobre amor e sexualidade sao 
inesperadas, dramáticas - ou pelo menos foram essas as 
pegadas nessa fase da investiga~áo. 

Curioso como esse imaginário atribulado aparece num 
grupo pequeno, que parecía em desintegr~ao. Os Makurap nao 
chegam a cem pessoas em área indígena, mais da metade da A.I. 
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Guaporé, outros na A.I. Rio Branco, casados com Aruá, Tupari, 
Kanoe. É o grupo que tem contato há mais tempo em Rondonia, 
que trabalhou escravizado em seringais, que tem habitantes nas 
cidadezinhas ou seringais, que fala bem o portugues e vai per
dendo a língua na gerayao mais jovem - mas com um vigor 
cultural surpreendente, impulso para se reerguerem. 

Histórias de mulher com amante espírito há muitas, 
lembrando literatura japonesa. Outra vez Gregor conta urna; 
há urna história Suruí, urna Tupari, muitas outras. Nenhuma 
parece ter o clima desta versao: o detalhe do sexo feminino que 
se agiganta até ficar descomunal, a ameaya a aldeia de urna 
total escuridao, enquanto o amante-espírito permanecer muti
lado, nao recuperar o brayo com que acariciava a parceira. 

Tr~os comuns 

Gemeos - Um dos temas atraentes na mitología indí
gena de Rondonia é o dos demiurgos, irmaos ou companheiros. 
Encontrados em muitos lugares do mundo - Lévi-Strauss os 
relaciona de maneira fascinante na História de Lince - exis
tem, muito parecidos, nos Tupinambá a época do descobrimen
to, como contam os cronistas (Métraux, A religiáo dos 
Tupinamba'), pai e filho as vezes, em vez de irmaos. Sao 
personagens que ajudam a entender Macunaíma, o herói bra
sileiro sem nenhum caráter, suas facetas contraditórias e seu 
encanto sempre intrigantes. Poderiam contribuir, porexemplo, 
para as curiosas indagayóes de Antonio Callado sobre um 
suposto gemeo e avesso de Macunaíma no romance Amazonas 
de Alfred Doeblin (Folha de S. Paulo, 2 de julho de 1994, 5 
(5). Má-caratice, malandragem, patemidade e salvayao do 
mundo andam meio juntas nessas duas figuras endiabradas, 
donos do dia e do universo. 
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Nao é certo que os demiurgos sejam gemeos, nem mes
mo irmaos; as vezes sao só companheiros, andam juntos. 

Gemeos, aliás, na vida indígena, costumam ser sinal de 
grave transgressao, mais comumente incesto. Os gemeos, ou 
pelo menos um deles, deviam ser mortos ao nascer, em muitos 
povos. A explicayao mais superficial para a proibi~ao é que ter 
gemeos aproxima os homens dos animais, que tem muitos 
filhotes; a mais profunda é dada por mitos, e o assunto em si 
já é bastante reservado. Lévi-Strauss lembra com razao, na 
História de Lince, que os gemeos considerados perigosos ou 
nocivos sao geralmente os que temo mesmo pai; os de pais 
diferentes costumam ser criativos. 

Nos Suruí os criadores sao Palop e Palop Leregü, Nosso 
·Pai e Nosso Pai de Roupa (literalmente Nosso Pai de Pele). 

Como nos mitos Tupi, um é muito mais sábio (nao mais 
sabido) que o outro; é quem dita as regras. Palop Suruí inventa , 
modas nada agradáveis; Palop Leregü reclama. E Palop quem faz 
os animais de ca~a, e determina a cada um o seu comportamento. 

A on~a, por exemplo, há de comer os homens. "V oce vai 
comer meus filhos a noite, quando andar pela floresta!" -
manda Palop, antes que a Onya invente seu canto de despedida 
e parta para o mundo. Palop Leregü reclama: - "Por que 
inventar tanto mal para os nossos filhos?". Palop, descuidado, 
promete que depois tirará essa manía deles, frase engrayada 
que repele muito. 

O mais sábio desencadeia catástrofes, inconveniencias, 
despreocupado; pois depois poderá parar com elas. Faz a 
castanheira crescer, para o irmao cair e se arrebentar- depois 
o ressuscita. 
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Palop Leregü, que faz sempre bobagens, é engolido pela 
traíra, é queimado, cai da castanheira - sempre salvo pelo 
irmao - acaba sendo o guia, o mentor, o padrinho dos nao 
índios, dos colonizadores, dos invasores vindos das cidades -
outro povo, nascido ao mesmo tempo que os índios -, para 
quem leva o algodao, o tecido, a roupa. O mais bobo ficará com 
o mais forte, no ponto cardeal oposto ao de Palop, do lado da 
tecnologia, do vencedor talvez ... 

A ambigüidade e a auséncia de fronteiras claras, nao 
propriamente entre o bem e o mal, mas entre o superior e o 
inferior, marcam os pares de demiurgos. Nos Makurap, en
quanto Nambu é que sabe mesmo, com um sopro, fazer apare
cer a floresta, criar urna mulher - é o outro, Beud, quem vai 
atrás de novidades, procurar água, milho, amendoim. Difícil 
saber quem tem mais caráter. 

Nos Tupari, os dois companheiros criadores, Waledjat 
e Wap, nascidos de urna pedra e nao de mulher, exageram tanto 
o caótico, causam tantos prejuízos aos homens - como os fins 
do mundo, as quedas do céu - que acabam sendo aprisionados 
pela etemidade por um terceiro demiurgo, seu cunhado Are
kuai on, numa pedra-montanha que possivelmente está num 
local determinado, que poderia ser reencontrado pelos índios. 
Nasceram e voltaram a pedra - embora nao a mesma. 

Nos Jaboti, os dois irmaos recebem a humanidade saída de 
debaixo da terra -como viveriam os hornens sem estes dois para 
orientá-los, perguntam os narradores, nessa imensidao de campo? 
Criam tudo, e um deles vai embora com os nao-índios. 

Na mistura dos pares, os dois sao "tricksters", arteiros, 
inventadeiros de moda, um mais poderoso, dono da água boa, do 
sopro criador, fazedor da mulher inteira com vagina, o outro mais 
desastrado, com mulher sem buraco nenhum, bebendo água de 
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sororoca, mas mais aventuroso, buscando a noite, as sementes, 
o estrangeiro, as armas de fogo, as roupas. Os males sao desen
cadeados pelo irmao sábio, que se diverte provocando a desor
dem; as novidades perseguidas pelo irmáo ao mesmo tempo 
desajeitado e sabido, ·que ficará com o "mundo novo" (palavras 
dos narradores Jaboti), coma sociedade complexa da tecnología, 
da doen<;a, do fim da floresta e dos índios. Malandragem e 
brincadeira há nos dois, o caos como princípio criado.r. Mais 
complicado é mantero controle sobre os processos iniciados. 

As pe<;as que um prega no outro nao parecem causar 
desuniao nem guerra entre eles, como nos nossos gemeos 
míticos, Esaú e Jacó, Romulo e Remo. 

Adultério- Um día Palop Leregü namorou a cunhada. 
Foi buscar urna cola para o cabo do machado de Palop, encon
trou-a na maloca, de pernas abertas, e acharam que podiam 
deixar o outro esperando um pouco. Mas Leregü ficou grudado 
na cunhada como os cachorros ao copularem - jogo de 
palavras coma cola? 

Para os índios nao é tao grave namorar a cunhada. Na 
maioria desses povos é permitido, quase urna regra, um hornero 
namorar a mulher do irmáo, as irmas da mulher. Um hornero 
nao tem muito ciúme - ou nao é este o padrao cultural - se 
sua mulher namorar um irmáo seu. Namorar pessoas de paren
tesco mais distante é mais condenável. 

A oportunidade da transgressao de Leregü provavelmente 
já foi urna armadilha de Palop- mas este nao gostou do namoro, 
senao nao os faria grudarem um no outro como Ares e Afrodite 
dentro de urna rede. No entanto, no final acabou com pena, e bate u 
nas costas do casal traidor para soltá-los. Leregü reclamou: 
golpeando o irmao, Palop estará inventando entre os homens a 
moda de baterem. Palop retrucou que pior é essa inven<;ao de 
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Leregü de namorar a mulher do irmao. Mas os dois prosseguem 
as aventuras sem maior confronto. 

Outras pistas - Há urna infinidade de outros enredos 
ou assuntos específicos que podem ajudar a caminhar pelo 
emaranhado mitológico desse conjunto de povos: a voracidade 
das mulheres que viram cabe~as voadoras, a voracidade dos 
homens quando sao ca~adores-panema, os machados de pedra 
de diferentes graus de resistencia, usados para soltar a huma
nidade ou fazer desabar o céu, os mortos que voltam, a origem 
da morte, a cria~ao da humanidade, a vida futura, Palop sujo 
ou Nosso Pai Desprezado (como Jesus renegado e crucificado 
ou Hermes e Zeus mendigos na história de Baucis e Filemon). 
E assim por diante ... As brincadeiras de mergulhar nos mitos 
podem ser multiplicadas. 

Estilos - Cada conjunto, apesar dos tra~os comuns, tem 
um clima muito próprio, como se fossem fic~oes de escritores 
diferentes. 

Nos Tupari, por exemplo, tudo é fantasmagórico, ilusó
rio, lembrando contos japoneses, com o susto das perce~oes 
enganadoras, com muita água, sopro ou vento que é alma, 
bruscas transf orma~oes e apari~5es. 

Nos Suruí, talvez porque o trabalho de tradu~ao seja 
melhor, o quotidiano e o sobrenatural estao muito interligados, 
o espanto é menor, a vida diária e os detalhes das rela~0es 
amorosas e de trabalho se sobressaem em cada mito, aparece 
o movimento das guerras como um desenho animado, a cruel
dade dos ataques inimigos, cenas quase de tortura. A aproxi
ma~ao ao além, aos pajés, é ritualizada, repetitiva, a magia vai 
se dando a conhecer gradualmente, de modo natural. 

Nos Jaboti, porque os mitos ainda sao pouco conhecidos 
e descritos, o surrealismo é aparentemente maior que nos 
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outros grupos, acontecimentos e figuras surgem sem lógica, 
espantosas: espíritos castrados, órgaos sexuais substituídos por 
sapo, o sol derivado de pajés queimados, mitos longuíssimos 
de imagina~ao sem limites. 

Sendas 

É urna aventura literária pensar e analisar o caráter espe
cial, as fei~5es que marcam a mitología de cada povo. Como a 
crítica literária bem-feita, as grandes teorías sobre os mitos sao 
úteis e imprescindíveis para real~ar o prazer do encontro comas 
narra~5es. É sempre urna descoberta estarrecedora verificar, ao 
ouvir os mitos ao vivo, como cabem, como se inserem nos 
quadros de explica~ao, verdadeiras ~as de um mosaico, em 
obras escritas sob perspectivas tao diversas como as de Propp, 
Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Vemant, Jung, Freud, Charles Bet
telheim, Frazer, Campbell, Marie-Louise von Franz- para falar 
de alguns modelos de análise de mitos e contos de fadas. 

Para seguir com aten~ao, memorizar as histórias, mesmo 
inconscientemente usamos as teorías já feítas. Talvez mais as 
explica~oes psicológicas, parte integrante do nosso quotidiano, 
mas também oposi~5es estruturais, a analogia com a natureza, a 
busca do conteúdo social do enredo, e assim por diante. 

O importante, porém, é nao perder a frui~ao espontanea 
do que se ouve - pois as teorías sao mitos em si, outras 
estórias, meta-estórias. Há sempre um equilíbrio instável entre 
perder-se no labirinto dos mitos, que correm o risco de ficar 
incompreendidos, embaralhados, e o medo de estragá-los com 
excesso de explica~oes. É bom que as narrativas possam ser 
bem escritas e contadas, e falem por si mesmas-mas que ha ja 
também fios de Ariadne como roteiros para traze-las até nós. 
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O ensino do portugues pode ser um estímulo 

as línguas indígenas ?3 

Waldemar Ferreira Netto4 

Bem, talvez a minha exposi~ao nao seja tao rica em 
experiencias como a anterior, mas para este encontro eu preparei 
duas comunica~ües, e estava aqui ouvindo e tentando selecionar 
qual das ~uas eu iria falar agora. Eu esta va buscando pegar um 

3. Texto da transcri~o das fitas gravadas, sem revisoo do autor. Título atribuído 
pelos organizadores. 

4. Doutor em Lingüística. Professor na FFLCH. da Universidade de Sao Paulo. 
Assessor do CTI. 
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gancho, e justamente o interessante é esse aspecto da passagem 
de urna sociedade de tradi~ao oral para urna sociedade de tradi
~ao escrita - e que vai ter urna tradi~ao escrita, urna tradi~ao 
literária, que vai come~ar por textos escritos. E isso envolve 
povos Tupi-Guarani. Como a Teka comentou na apresenta~ao, 
eu trabalho com grupos mais propriamente Tupi-Guarani, com 
quem tenho um contato mais próximo do que com os grupo Je, 
como os Timbira, ou com os grupos Aruak. Com os grupos 
Tupi-Guarani tenho um contato mais próximo e consigo enten
der melhor: basicamente os grupos Guaraní ( em Sao Paulo) e 
Waiapi (no Amapá). Bem, essa questao da passagem de um 
grupo de tradi~ao oral para urna tradi~ao com texto escrito, urna 
tradi~ao literária, com a inten~ao de ingressar nesse mundo 
literário, envolve urna questao que me parece difícil de solucio
nar e que tentei equacionar numa experiencia que ti ve, e que já 
relato, que é justamente a questao da autoría. Um texto escrito 
acaba sendo o que? Cristalizado e com autoria definida. Ainda 
que essa autoria seja anonima. Ainda que ninguém saiba quem 
é esse autor, mas todo mundo sabe que existe um autor. Aquele 
texto passa a ter um dono, alguém que disse aquele texto, e ele 
en tao está cristalizado e formalizado daquela man e ira.Para tratar 
dessa questao, eu vou chegar mais próximo agora dos grupos 
Guaraní, e daquele especificamente de Ribeirao Silveira (SP), 
onde trabalhei. Aproveitando, também vou fazer divulga~ao do 
meu trabalho: tenho aqui, nesse último número do boletim Terra 
Indígena, justamente urna pondera~ao que euteñto fazer sobre 
esse processo de transmissao de conhecimento entre Guarani: 
como é que esse processo de transmissao de identidade e trans
missao de suas próprias características étnicas ocorre num deter
minado grupo e como é que ela pode se dispersar, como é que 
vai se dispersando e se perdendo e o grupo come~a a se desagre
gar etnicamente. Quais sao as técnicas, exatamente, que eles rem 
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pra isso. E urna delas justamente, nao é exatamente urna autoria 
coletiva, masé um processo de cria~ao coletiva de textos indi
viduais: nao sei como explicar isso direito, mas é como se cada 
indivíduo criasse seu próprio texto a partir dos textos que ele já 
conhece. Nenhuma novidade nisso, já Bakhtin fala nisso, urna 
por~ao de autores fala disso, mas a questao Guarani é justamente 
a da cria~ao individual, masé urna cria~ao individual Guaraní. 
Nao é urna cria~ao individual em que pode falar de qualquer 
assunto. E depois, a cria~ao individual é naquele momento, 
naquele instante, e ela é válida para aquele instante, para aquele 
momento, como falou o padre Melia. Ela só vale aí, naquela hora. 
Se aquele texto, en tao, for escrito, ele se perde, ele já nao é mais 
aquele texto, porque o que interessava era só naquele momento, 
porque a palavra tem aquele fluir espontaneo e inconsciente. Os 
Guarani nao se tomam falantes conscientes: eles simplesmente 
falam, assim como eles poderiam estar rindo, estar olhando ou 
ouvindo. Se bem que a fala é urna coisa que fluí, como o sangue 
flui quando a gente se corta. Entao a questao da passagem de 
urna sociedade com essa característica para urna tradi~ao literária 
me deixou com dificuldade muito grande, na medida em que eles 
solicitavam - todo tempo em que eu estive entre eles - constan
temente um processo de alfabetiza~ao. Bem, tentei elaborar 
alguma coisa que possibilitasse conjugar essa diferen~a entre a 
tradi~ao literária e a tradi~ao oral. 

A tradi~ao oral Guarani tem essa característica - e os 
W aiapi, me parece também tem essa característica - de que o 
texto falado, ele só pode ser falado naquele momento, naquele 
instante; qualquer documenta~ao dele, e ele deixa de ser ele 
mesmo. Entao, os indivíduos se caracterizam pela sua própria 
maneira de narrar: portanto, eles sao quem sao porque narram 
daquela maneira específica, porque conhecem aqueles deta
lhes, ou porque contam com determinadas entona~oes ou even-
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tualmente com determinadas caracteriza~5es morfológicas que 
fazem (e naturalmente alguns fazem mais incorpora~oes nomi
nais, outros fazem menos; uns usam constru~oes com Sujeito
Verbo-Objeto, outros Objeto-Verbo-Su jeito), isso é bastante 
característico de cada indivíduo nas suas narrativas, e que nao 
permite que isto seja indiferenciado. Esse processo nao pode 
ser homogeneizado: cada indivíduo Guarani tem sua própria 
maneira de narrar e é caracterizada por ela; e eventualmente se 
orgulha de ter urna maneira de narrar semelhante a de um outro 
Guarani qualquer que conhece lá, que conheceu de longe ou 
foi algum antepassado ou alguma coisa assim. 

Entao tentei fazer, seguindo o modelo de alfabetiza~ao 
sem cartilha, tentei promover um processo de alfabetiza~ao na 
área, em que nao havia texto, em que nao havia nada. Durante 
quase um ano, eu ia semanalmente para a área (Ribeirao Silveira 
fica na barra do Una, em Sao Sebastiao ). En tao, fiquei indo 
sistematicamente na área, tentando fazer esse trabalho de alfa
betiza~ao sem cartilha, e ti ve uns resultados bastante interessan
tes. Esse termo que o padre Melia usou, eu chamo de "prontidao" 
(nao sei que nom~ voces dao), vamos chamá-lo de "prontidao". 
Entao fazia primeiro um trabalho grande de prontidao com 
crian~as e mulheres. Eu nao alfabetizava os homens, embora 
fossem eles os mais interessados: eram sempre eles que vinham 
solicitar, mas é difícil trabalhar com homens porque eles tem 
muitas coisas para fazer, tem urna por~ao de outras atividades, e 
eles nao tem aquela paciencia de ficar sentados para serem 
alfabetizados. Eu trabalhava mais com crian~as e maes das 
crian~as (mais propriamente comas maes), e elas entao ficavam 
num ambiente absolutamente informal de educa~ao: eu ficava lá 
conversando coma mae e todas as crian~as em volta, penduradas 
de aqui e ali, juntamente com os papéis; papéis e folhas, todo 
mundo rabiscando, e eu ia tentando fazer os exercícios de 
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prontidao, esses exercícios de prontidao dos mais tradicionais. 
Deu um bom resultado e durante bastante tempo isso aí funcio
nou. Eu ensinava; na verdade eu nao questionava se eu estava 
alfabetizando em portugues ou se estava alfabetizando em Gua
rani. Para mim tanto fazia: a palavra que eu buscava, a palavra 
que geraria aqueta frase, ou aqueta letra que seria para a alfabe
tiza~ao, que darla continuidade ao processo de alfabetiza~ao, 
poderla ser urna palavra em Guaraní, poderia ser urna palavra 
em portugues, nao importava muito: eu pega va qualquer coisa e 
escrevia. Claro, eu seguia urna seqüencia específica de sons. 
Com~ou a dar bons resultados, entretanto esse tipo de alfabeti
za~áo nao deu certo. Depois de um ano que eu já estava lá - e 
apesar de alfabetizar urna boa parte de gente -, isso aí nao é 
escota, nao tem cara de escota, nem tem status de escota; eu 
ensinava nas casas, ficava entre as mulheres e as crian~as, os 
adultos e os homens, rodando por aí, mas isso acabou criando 
um conflito muito grande porque escota é escota: tem que ter 
prédio, lousa, carteira, aquele aparato todo que a gente conhece. 
Entao, é claro, gerou urna por~ao de conflitos com isso e a 
alfabetiza~ao acabou, o processo acabou sendo abortado, depois 
que já tinha formado algumas pessoas, já tinha alfabetizado 
algumas pessoas, mas eu nao consegui o que eu quería, que era 
justamente tentar fazer com que esses grupos, esses indivíduos 
alfabetizados, incorporassem as técnicas de alfabetiza~ao e nao 
a alfabetiza~ao, mas as técnicas de alfabetiza~ao ao seus atos. 
Ou seja, eu queria que as maes aprendessem a alfabetizar. O 
importante é que elas soubessem alfabetizar e entao que conse
guissem passar esse processo para os seus filhos e assim por 
<liante, tentando gerar isso. Mas nao deu tempo de ver se teria 
dado certo porque houve um tumulto com a questao da escola. 
Foi quando ocorreu a passagem da escota da Funai para o 
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Ministério de Educa9ao ( em 1991) e entao acabei tendo que 
abandonar o projeto. 

Entretanto, continuei com algumas experiencias disso 
junto de outros grupos. Tentei ainda reproduzir isso entre os 
grupos Waiapi, que também tem quase esse mesmo processo, 
querem escota. Querem escola, li vros, as coisas acabadas e 
prontas, a maneira das escolas que eles vem que nós estudamos. 
Entao, essa questao da alfabetizayao sem cartilha, foi talvez a 
experiencia mais rica que conseguí obter, que teria dado um 
resultado muito bom - já come~ava a apresentar alguma coisa 
mas, infelizmente eu tive que parar - por já nao ter que me 
preocupar com grafía: eles que escrevessem da maneira que 
eles quisessem, eles saberiam como fazer; se eles quiserem 
escrever com "C", com "K", com "QU,, ou querem pegar 
outras coisas, eles que fiquem a vontade; que escrevessem da 
maneira que achassem mais conveniente. Eu poderla ensinar 
como é que se escreve em portugues, aí sim nao teriam toda 
essa Iiberdade, porque o portugues se escreve do jeito que eu 
dig;, nao do jeito que eles querem; porque o portugues é a 
língua que falo, enquanto que o Guara ni é a língua que f alam, 
e poderiam escrever como eles achassem mais interessante. 
Bem, essa foi urna primeira experiencia que, infelizmente, eu 
nao tive condiyoes de levar a cabo. Entretanto, duas outras 
experiencias de alfabetiza~ao deram-me algum outro tipo de 
respaldo. Eu fui convidado para ser assessor simultaneamente 
de dois grupos: primeiro, dos Waiapi, no Amapá, de língua 
tupi-guaraní, e entre os grupos Timbira, no Maranhao, para 
trabalhar com o ensino da língua portuguesa, isto é, fazer o 
ensino regular de língua portuguesa para professores já alfabe
tizados: professores Waiapi e professores Timbira (era Kraho 
e Gaviao, no Maranhao, e Apinayé). Bem, a princípio me 
convidaram para tentar urna padronizayao das grafias usadas 
nessas línguas; primeiro, da grafia da língua Waiapi. Quando 
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cheguei na área e tentei discutir essas questóes, houve urna 
"grita,, generalizada e realmente - depois em várias reunióes, 
e reunióes com lideranyas de todo tipo - a discussao terminou 
com a decisao de que nao mais se falaria em escrita na língua 
Waiapi naquele curso. Entao, definitivamente estava abolido 
isso. Nao tinha nada que ficar tentando padronizar grafía para 
a língua Waiapi. Isso aí foi amplamente discutido com as 
lideranyas e todos foram unanimes nessa proposiyao. O mesmo 
caso aconteceu com os Timbira: também ficou decidido que 
nao se tentaría nenhuma padroniza~ao, nenhuma discussao, 
proposta de alfabeto e tudo mais.Entao, nao entrava no confli
to. E enquanto a gente é questionado - de urna certa maneira, 
internacionalmente-, a gente é solicitado a promover justa
mente o processo de escrita nas comunidades indígenas, elas 
mesmas - pelo menos nessas com as quais eu trabalhei, pois 
parece que existe diferen9a com as comunidades mencionadas 
pela Betty, comas quais tem trabalhado -, foram radicalmente 
contrárias a qualquer tipo de proposta de escrita nas suas 
línguas maternas. Bem, entao eu nao tive outra opyao senao 
abandonar essa proposta. Entretanto, algumas coisas acontece
ram que me disseram que talvez fosse um caminho possível; 
ou seja, a própria escola, séria, urna esco]a bastante rigorosa e 
que realmente ensine aos alunos a língua portuguesa. Na língua 
portuguesa, entao, tentei fazer um ensino bastante rigoroso e 
detalhado com eles, tanto com os Waiapi como comos Timbi
ra, ensinar a língua portuguesa, matemática, geografia-; entao 
a gente fez livros de mapas Waiapi, de histórias contadas por 
eles, histórias contadas por mim, e um livro de leitura que é 
bastante curioso, um livro de que eles mais gostavam: a gente 
fez urna poryao de materiais, e por acaso eu tinha esse livro 
aquí da Ana Maria Machado e Claudius, No imenso mar azul; 
é um livro que particularmente eu nao gosto, mas fez um 
sucesso extraordinário entre os Waiapi e realmente deu um 
incentivo bastante grande a leitura. Esse processo de leitura e 
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esse processo de treinamento de leitura sistemático, repetido 
diariamente em várias ocasioes, acabou tendo urna repercussao 
que nao espera va. Eu só trabalhei com eles na língua portugue
sa, nunca toquei no assunto da língua Waiapi- a nao ser, nas 
aulas, como lingüista, eu peyo informay5es - e eles vinham 
várias vezes com textos escritos numa grafía, em alfabeto 
romano, escritos em Waiapi, as vezes escritos, em outros 
oportunidades, em Kraho, outros em Apinayé; quer dizer, o 
ensino da língua portuguesa acabou provocando urna ortogra
fía, um estímulo ao uso da língua. A língua portuguesa nao 
substituiu, nao ofereceu nenhum risco ao uso da língua indíge
na, e ao contrário, parece ter estimulado a produyao de textos 
nas línguas com os W aiapi e nas línguas Timbira. 

Eu tenho isso como urna posiyao que foi, mais ou menos, 
o mesmo processo que tentei instaurar entre os Guaraní, e que 
parece ter dado algum resultado, e justamente o ensino do 
portugues acaba se projetando como um ensino de metalingua
gem, um ensino de técnicas para eles abordarem a sua própria 
língua, sem que eu tivesse que promover esse tipo de traba
lho.Tentei fazer um relato rápido das minhas experiencias. E, 
deixa só comentar um detalhe, ontem na televisao o Paulo 
Sérgio Pinheiro estava dando urna entrevista no canal 2, e o 
Matinas Suzuki, um entrevistador, falou urna coisa bastante 
interessante que vai bem ao encontro do que propos o Meliá, 
que "boje quem ensina é a televisao" - palavras do Matinas 
Suzuki. Um dado bastante interessante bojeé a proposta de 
ensino a distancia, para a qual fui convidado, pois penso ser 
importante promover esse tipo de trabalho de ensino a distancia 
nas áreas indígenas. E em algumas Secretarias de Educayao já 
há preocupayao com isso. 
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BILINGÜISMO E ESCRITA1 

Bartomeu Melia, sj.2 

Entre as mu itas formas e figuras com que se apresen ta o , 
bilingüismo, há urna que desperta interesse especial. E o bilin-
güismo em que urna das duas línguas conta com urna larga 
tradiyao escrita, enquanto a outra f oi tradicionalmente ágrafa. 
Este é o caso que gostaria de tratar aquí, no exemplo do singular 
e tao controvertido bilingüismo guarani-castelhano no Paraguai. 

Fazer a história da escrita das duas línguas que entraram 
em contato no Paraguai servirá, sem dúvida, para recuperar a 

1. Conferencia proferida no 1 ff' COLE, realii.adoem Campinas. em julho de 1995. 
Tradu~ao de Beatriz Marchesini e revisao de W. D' Angetis. 

2. Doutor em Ciencias Religiosas (Universidade de Strasbourg), professor na 
Universidad Católica de Assunción, Diretor do CEPAG (Asunción, Paraguai). 
Autor, entre outros, de: "Educa~o indígena e alfabeti~io" (SP, Loyola, 1979), 
"El Guaraní: experiencia religiosa" (Asunción, Ceaduc-Cepag, 1991), "La 
lengua Guaraní del Paraguay" (Madrid, Ed. Mapfre. 1992), ''El Guaraní 
conquistado y reducido" (Asunción, Ceaduc, 1993) e "Elogio de la lengua 
Guaraní: contextos para una educación bilfngüe en el Paraguay" .(Asunción, 
Cepag, 1995). 
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memória de duas sociedades que compartilharam espa~os co
muns, ao mesmo tempo em que mantiveram estatutos próprios 
de comunica~ao através dos séculos. Na realidade, o bilingüis
mo, mais que o estado de duas línguas, é urna rela~ao entre 
duas línguas. Em tal rela~ao, a escrita - ou nao-escrita - é 
um fator detenninante. 

O que foi a escrita no Paraguai? E, nesta circunstancia, 
como se deu a leitura de textos em urna e outra língua? 

A escrita sob suspeita 

Há na América urna história curiosa que se refere ao 
papel escrito. Os fatos - lendas?-que foram compilados por 
antigos cronistas e historiadores de América, como Pedro 
Mártir de Anglerí~ e Francisco López de Gomara, sobre o 
temor reverencial dos indígenas diante desses recém-chegados 
que "faziam falar o papel" sao famosos. 

Quase tao temível e tao terrível como as armas de fogo 
que feriam e matavam a distancia, foi visto, nao sem razao, o 
papel escrito, que levava e lan~ava palavras de vida-morte a 
distancias ainda maiores. O papel escrito era instrumento de 
grandes poderes que vinham de muito longe, através de vozes 
nunca escutadas, mas que eram vistas no desenho do papel. 

Segundo um testemunho de 1614, na época em que os 
jesuítas estavam fundando Redu~5es, 3 no Paraguai, os Guaraní 
desconfiavam daqueles homens que passavam um bom tempo 
lendo seus breviários. "Semearam por todo o Paraná-escreve 

3. Reducción, Reducciones - Durante a coloni~io da América do SuJ, povoados 
indígenas convenidos ao Cristianismo. As Redu~ mais conhecidas sao as das 
miss0es jesuíl$ do Paraguai e, no B™il, ~dos Sete Povos, RS. (N.T.) 
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o jesuíta - que éramos espioes e falsos sacerdotes, e que 
trazíamos a morte nos livros" (CA 11: 24). As próprias imagens 
eram também olhadas com desconfian~a, como se nelas hou
vesse urna fixa~ao indevida da realidade já morta. 

Conta também a crónica jesuítica que um jovem guaraní, 
ao ver que "o padre rezava pelo livro que tinha nas maos, 
acreditou que o tupa kuatia, que é como chamam o livro ou papel, 
descobria sua trai~ao; porque acreditam que, quando veem que 
nos comunicamos por cartas, el as nos f alam e nos revelam o que 
está oculto e adivinham o que está por vir"(CA II: 337). 

As anota~5es e diários de campo dos etnógrafos que 
puderam viver experiencias de prime iros contatos com socieda
des indígenas registram rea~oes semelhantes. Os neolog·ismos 
criados pelos próprios indígenas para expressar a novidade do 
papel escrito sao reveladores. Os Guaraní chamaram kuatia a 
letra, termo que designa também o desenho e a pintura com que 
se enfeitam os homens: ava ikuatia pyra, que, ao enfeitar o 
papel, se torna escrita. Os Guarani-Chiriguanos chamaram o 
papel de tüpa pire - pele divina ou "feiticeira" (xamanica). 

Para designar a letra, os Yanomami usam a palavra 
kanasi, que quer dizer "vestígio, c·adáver, restos, sinal e indí
cio". De fato, a escrita poderá ser tudo isso: o cadáver de urna 
palavra marta; os restos e desperdícios de vocábulos vazios, 
mas também o vestígio da memória, o indício de vida futura, 
um sinal de luta. 

Nao será estranho, portanto, que perante tal magia terrí
vel do papel, os "donos da palavra" insistam na sabedoria 
analfabeta e proclamem o primado da palavra dita com sua 
verdade presente no que está vivo e no fugaz, tao mais presente 
quanto permane~a no tesouro da memória. Nao é demasiado 
temerário querer dar a essa palavra viva a fixidez de um tempo 

91 



p 

sem tempo, múmia e monumento simultaneamente? Nao tem 
cada livro, inclusive em seu aspecto exterior, a forma de um 
pequen o caixao, no qual se guardam os ossos da palavra? 

Nas selvas de Ka'aguasú, um Guarani-Mbyá, o sábio 
Pablo Vera, confidenciava a outro sábio, León Cadogán, o 
atalho da sabedoria: "para aprender essas coisas, deverás per
manecer um ano comigo na selva ... deixarás de ler, pois a 
sabedoria dos papéis te impedirá compreender a sabedoria que 
recebemos, que vem Dos de Acima" (ver Melia 1995: 107). 

Augusto Roa Bastos, no próprio ato de escrever, pergun
ta-se repetidamente como escrever um texto que nao seja um 
ato mais de escrita, inscrito na "fatalidade da linguagem escri
ta" (Yo El Supremo: 467). E ele mesmo se dá um tipo de 
resposta: "Partir da realidade ... , escutar e ouvir' antes os sons 
de um discurso oral ainda nao-formulado, mas já presente nos 
acordes da memória" ( 1968: 129-130). 

Porque, na realidade, o que vem antes é a palavra. A 
escrita só poderia justificar-se como reden~ao do dizer e devo
lu~ao a esse espa~o-tempo da "tradi~ao oral. .. que é a única 
linguagem que nao se pode saquear, roubar, repetir, plagiar, 
copiar" (Yo El Supremo: 64). 

Roa Bastos, o escritor, desenvolveu até o paroxismo 
doentio a má consciencia da escrita. Isso porque quando urna 
cultura se comunica somente através dos livros, ou outras 
linguagens cifradas de tipo análogo, estaría muito próxima de 
perder seu autentico logos. 

"Coisas duradouras: memória. Coisas de pouca impor
tancia: escrita.", diz um provérbio dos Tuareg do norte da 
, 
Africa (cit. por Cárdona 1990: 152). 
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E necessário reconhecer que as línguas e culturas onde -

para o bem ou para o mal - nao penetrou a escrita conservaram 
outra "ecología", na qual vive e se move a comunica~ao. 

A conquista da letra 

Que a escrita chegue a urna língua nao é algo inevitável 
nem fatídico. Há línguas que viveram - e morreram - sem 
ter conhecido esse recurso. Porém o certo é que, quando chega, 
sua entrada e implanta~ao nao poderao já prescindir do fenO
meno histórico que a traz pela mao. 

No caso de que nos ocupamos, da escrita do Guarani, o 
(ato nao pode abstrair da chave - e do segredo - com que 
entrou. Há escrita em Guarani porque houve "castelhanos" que 
a criaram. A rela~ao com outra língua - provisoriamente, 
poderíamos f alar de um contexto de bilingüismo mais ou 
menos difuso - marcará de modo continuo, ainda que com 
inflexoes diferentes, a escrita. 

O bilingüismo afetará definitivamente a escrita das lín
guas do Paraguai. 

O certo é que a magia da escrita rapidamente se converte 
em fascina~ao. Simultaneamente a conversao, houve a alfabe
tiza~ao dos Guarani. As escolas de ler e escrever, de contar e 
de cantar, eram o mais importante da Redu~ao, como organi
za~ao sociopolítica e como processo cultural. O padre Diego 
de Torres Bollo, em sua Instrucción de 161 O, seguindo dispo
si~ües da legisla~ao espanhola, ordenava que "no espiritual, 
estabe.la~am prontamente a Escola infantil, na qual será ensi
nada a Doutrina ... Também se lhes ensinará a ler e escrever, 
contar e tocar instrumentos musicais". 
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Nao se trata de fazer aqui a história da escola nas 
Redu~ao (cf. Furlong 1962: 465-475; Melia 1995 a: 20-24), 
mas podem-se resumir algumas de suas características. Tudo 
indica que a alfabetiza~ao fez-se, desde um primeiro momento, 
em Guaraní. As primeiras escolas acolheram um número exor
bitante de meninos e meninas. Eram mais de 200 no povoado 
de San Ignacio Guasú, tao logo fundado; e 900 crian~as -
número quase inacreditável - em Santo Tomé, em 1652 (CA 
11: 35). Com o tempo, esse tipo de escola massiva foi deixado 
de lado por motivos didáticos, provavelmente, mas também 
por um certo espírito elitista. 

"Os mais hábeis e menos rudes, ou de gente do ofício, 
sejam escolhidos para as escolase para coroinhas, que é um oficio 
muito apreciado por eles. Há escalas de ler em sua língua, em 
espanhol e em latim; e de escrever em letra cursiva e de forma ... 
Esses índios das escalas sao os que, quando adultos, govemaráo 
o povoado", escrevia Cardiel por volta de 1756 (1900: 278). 

Saber escrever, ao menos como amanuense e como secre
tário, constituía urna habilidade que confería prestígío, ainda que 
·nao necessariamente poder. Sem dúvida houve numerosos lei
tores e escritores, em um sentido quase mecanico, nas Redu~ües, 
e disso dao fé as cópias manuscritas e as inumeráveis cartas em 
Guaraní que se conservam nos arquivos e museus. 

Os índios Guaraní, verdadeíros senhores da palavra em 
sua sociedade tradicional, e que chegaram a ter bom domínio da 
letra, vieram a ser também escritores, nao só escriváes. A edu
ca~ao Hterária promovida nas Redu~6es despertou interesse na 
leitura e suscitou bons artesaos da escrita. O padre José Manuel 
Peramas, que pode ser considerado o primeiro historiador da 
literatura indígena em Guarani, relembra isso. Vale a pena citar 
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por inteiro esta passagem publicada por Furlong em Misiones y 
sus pueblos de Guaraníes (Buenos Aires, 1962): 

"Como os guaran is nao entenderam os li vros em castelha
no, os jesuítas puseram-se a escrever livros em guaraní e, com 
efeíto, compuseram muitíssimos, dos quaís nao poucos foram 
impressos. Os índios os liam com avidez (avide legebant)." 

Infelizmente, ternos mais notícias sobre a existencia de 
várias obras literárias indígenas do que textos conservados. 

Escritores coloniais em Guaraní 

Porém, o maior caudal da literatura Guaraní escrita pelos 
índios é composto por urna série de escritos de caráter político
administrativo que ainda dormem nos arquivos, folheados por 
historiadores, mas quase nada aproveitados por desconhecimen
to do idioma. Sao documentos emanados, em sua maioria, dos 
Cabidos4 indígenas das Redu~f>es, urna institui~ao típicamente 
colonial, mas que, ao estar constituída exclusivamente por indí
genas, produz um tipo de escrito sumamente curioso, tanto pela 
ingenuidade de sua forma como pela autenticidade de seus 
conteúdos. Como já havia notado Marcos A. Morínigo, em um 
estudo sobre alguns desses documentos (1946: 29-37; 1990: 
141-156), "seu interesse lingüístico é extraordinário, urna vez 
que com eles pode-se conhecer a língua missioneira tal como 
esta se manteve durante o século XVIll". Masé também extraor
dinário seu interesse histórico por um duplo motivo: pelos 
acontecimentos a que se referem e também porque, em tais 
escritos, retlete-se um notável sentido cótico da realidade, a qual 
julgam com mais visáo política que as autoridades coloniais da 

4. Assembléia dos "principais"de um povoado. 
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, 
época. E a história colonial que se encontra julgada desde urna 
perspectiva indígena; os Guaraní escrevem assim outra história. 

O inesperado da escrita guara ni f oi que ela acabo u 
servindo também para a transmissao de mensagens e notícias 
entre os próprios índios. Isso exasperava as autoridades mili
tares espanholas que viam no fato urna pro va de rebeldía e 
clandestinidade. 

Humildade, raiva, ironía e coragem determinada estao 
magistralmente refletidas na carta do povo de San Luis, na qual 
protestam contra a expulsao e partida de seus "queridos pa
dres", decretada por Carlos 111. 

"Deus te guarde a ti que és nosso pai, te dizemos nós, 
o Cabido e todos os caciques, comos índios e índias e 
crian~as do povoado de San Luis. 

O Corregedor Santiago Pindó e D. Pantaleón Cayuarí, 
como amor que nos professam, escreveram-nos pedin
do certos pássaros que desejam enviemos ao Rei. Sen
timos muito nao poder enviá-los, porque tais pássaros 
vivem nas selvas onde Deus os criou, e fogem voando 
de nós, de modo que nao conseguimos alcan~á-los. 
Sem que isso seja obstáculo, somos súditos de Deus e 
de nosso Reí ... 

Além disso, nós nao somos escravos e tampouco gos
tamos dos costumes dos espanhóis, que trabalham cada 
um para si, em lugar de ajudar-se uns aos outros em 
sua f aina diária. 

( ... ) 
De San Luis, a 28 de Fevereiro de 1768. 
Teus pobres filhos, a saber, o povo e Cabido inteiro. 
(Seguem as assinaturas)" (Hernández 1908: 367-369). 
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Valeria a pena fazer um corpus dessas e de outras cartas 
dessa época, que revelariam a conquista da escrita por um povo 
que um dia foi conquistado pela escrita, e agora queria usá-la 
como instrumento de libera~ao em novas situa~0es de opressao. 

Essas notas indicam que a escrita Guarani na segunda 
metade do século XVIIl era um fenomeno cultural bastante 
arraigado na vida civil dos povoados missioneiros. Acordos e 
acontecimentos documentavam-se oficialmente nesse idioma 
Guaraní. Quanto possa ter havido de ilusao e desmedido ata na 
empresa, ficaria demonstrado pelo fato de que esse Guaraní 
chamado jesuítico nao perdurou. Assim como o dialeto dos Tapes 
ou o dos Paranáes, ágrafos, o Guaraní da Redu~ao jesuítica, 
literário, foi urna variedade lingüística que desaparecen. 

Alfabeto castelhano e escrita guarani 

Que a escrita modifica a comunica~ao e a própria socie
dade que incorpora esse sistema particular de signos é um 
fenomeno que tem sido objeto de nao poucas reflexoes e 
ensaios. Nao estou em condi~0es de aprofundar-me no tema, 
mas apenas de aceitá-lo como ponto de partida. 

Quao pouco se escreveu em castelhano no Paraguai 
durante a colonia, indica-o o volume relativamente escasso de 
documentos que nos restam da época. E se nao restam obras 
propriamente literárias, nao é tanto porque se perderam, mas 
porque nunca existiram. 

Que rela~Oes manteve a escrita da língua Guaraní com 
a escrita em castelhano? 

A literatura em Guaraní e sua escrita desenvolveu-se em 
· grande parte a margem da língua castelhana, que tanto custou 

a arraigar-se no Paraguai. O projeto bilíngüe de Montoya nao 
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" 
ocorreu na prática. No Paraguai colonial, a língua Guarani era 
a língua própria, nao apenas materna, da imensa maioria. 

No entanto, de urna maneira um tanto sub-reptícia, a 
escrita guaraní tornava-se perigosamente tributária do ca_ste
lhano em vários aspectos. Seus grafemas e suas normas orto
gráficas f oram tomadas do castelhano, ou romance, como se 

" costumava dizer. E difícil imaginar o que teria ocorrido se seus 
primeiros redutores a escrita tivessem optado por outra tradi
~ao gráfica, como a árabe ou a hebraica, para nao dizer a 
chinesa ou coreana. 

Alfabeto latino e guaraní f ormam um casamento bilín
güe cujos la~os de uniao nao desapareceram até boje. Junto 
com esse fenómeno, mas sem confundir-se com ele, está o 
problema do valor fonológico dado a cada grafema, ou letra, 
para que nos entendamos mais facilmente. Apesarde ter havido 
um notável ara de aproxima~ao e de correspondencia entre os 
do is sistemas gráficos, algumas discrepancias na f onologia de 
ambas as línguas eram excessivamente evidentes para nao ser 
notadas. Sempre situados <liante do espelho da língua castelha
na, os primeiros redutores a escrita só explicarao o valor de 
certos fonemas "distantes e estranhos" ao paradigma, como 
sao, por exemplo, os nasais e a singular vogal i central, chama
da tradicionalmente i gutural (hoje representada geralmente 
como grafema y). E ainda o grafema h com seu valor aspirado, 
o que nao era difícil de captar por um escritor-leitor procedente 
do sistema ortográfico romance. Montoya nao se preocupa 
sequer em explicar seu valor. Ao se supor que a escrita da 
língua e sua leitura se fazem por quem já conhece a língua ou 
tem a possibilidade de escutá-la diretamente, essas poucas 
indica~oes sao suficientes para "entender e ser entendido", 
como dirá o padre Alonso d' Aragona nos primeiros parágrafos 
de sua Breve introducción para aprender la lengua guaraní 
(editado por B. Melia, en Amerindia, n. 4, París 1979). 
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A consoante oclusiva glotal - glotal stop-, fonema 
importante do Guaraní, nao f oi registrada nem na obra de 
Montoya, nem na de Restivo, nem nos outros textos literários 
da época colonial. Com os anos viria a ser representada pelo 
h, por assimila~ao com o caráter do h espanhol, que, ainda que 
mudo, indica um corte especial da voz em muitos casos. 

" E muito interessante a história das sucessivas grafias 
do Guaraní. (Ver González Torres, Dionisio M., Sobre la 
grafía del guaraní; revisión bibliográfica desde el siglo XVI. 
Assun~ao 1989). 

Sao os poetas populares - tal vez poderíamos chamá-los 
"folcloristas"-, quem, desde o início deste século XX, reinven
taram a ortografía do guaraní- paraguaio, com urna lógica caste
lhanizante ainda mais explícita que na época colonial. 

De resto, é neste século que a escrita dos folcloristas -
praticamente os únicos que escrevem e publicam - documen
ta amplamente o fenómeno do que se costuma denominar 
guaranijopara, urna espécie de língua pidgin, muito misturada 
como castelhano, nao apenas no nível do léxico, como também 
no do sintático e da estrutura do discurso. 

Até que ponto essa escrita de duas línguas em um mesmo 
texto registra um fenómeno lingüístico já em uso ou serve para 
incentivá-lo é algo que espera um estudo mais detalhado e 
específico. 

A escrita também possibilitou urna série de textos, cujo 
caráter bilíngüe é por vezes desconsiderado. Sao as gramáticas 
do idioma Guaraní, escritas em castelhano. Muitas dessas gra
máticas. tiveram como autores, de acordo com o que parece urna 
tradi~ao dos tempos coloniais, estrangeiros que escrevem para 
estrangeiros. Quem aprendeu o Guaraní já adulto o ensina a outro 
que se sup5e está no mesmo processo de aprendizagem. 
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O padre Antonio Guasch é um exemplo paradigmático 
desse modo de fazer gramática, com várias edi~5es do El 
idioma guaraní, e do Diccionario castellano-guaraní y guara
ní-castellano. Educado dentro da grande tradi~ao dos filólogos 
alemaes aplicada a línguas clássicas, como o latim e o grego, 
Guasch é sem dúvida o mais completo gramático da üngua 
guarani paraguaia. Entretanto, a originalidade de Guasch resi
de no fato de ter sido pioneiro na publica~ao, como comple
mento de sua gramática, de urna antología bastante substancial 
de textos em prosa, e nao apenas de poesia, como se vinha 
fazendo tradicionalmente neste século. 

A sociedade dos leitores ausentes 

Apesar de ter sido urna língua muito escrita e que possui 
séculos de escritura, o Guaraní continua sendo considerada 
uriia língua ágrafa. E é tratada como tal. Sua escrita nao con ta 
como escrita; nao configura um "documento". 

Devemos atribuir isso ao suposto bilingüismo? O bilin
güismo apóia a escrita em ambas línguas ou trabalha contra 
umadelas? 

No caso paraguaio, o bilingüismo, restrito a um setor 
relativamente minoritário da sociedade, contribuiu poderosa
mente para afastar a escrita da maioria do povo, acentuando a 
situa~ao diglóssica. A medida que se é mais bilíngüe, menos 
se escreve em urna das línguas. E concomitantemente, se bem 
que nao mecanicamente, se desestimula a leitura em tal língua. 
O bilingüismo diglóssico nao enfraquece automaticamente a 
variedade lingüística "baixa", mas penso que de fato conspira 
contra sua escrita e sua leitura. 
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As tentativas de construir urna "literatura" guarani sao, na 
realidade, patéticas e esf or~adas, mas também desesperadoras. 

Está muito generalizada no Paraguai a opiniao de que é 
muito difícil escrever em Guaraní, tarefa que estaría reservada 
a uns poucos profissionais e "cultores" da língua. A leitura 
estaría ao alcance de um maior número de pessoas, que a toma 
mais como exercício de reconhecimento e de fidelidade a urna 
língua amada, que como recurso informativo ou meio de 
em~ao estética. 

Ainda que o volume da literatura em Guaraní nao se ja táo 
grande, se se calcula o número de títulos anuais, o número de 
exemplares e o total de páginas publicados sao consideráveis. 

De qualquer maneira, podemos falar mais de urna socie
dade de escritores guaranís do que de leitores de Guarani. 
De ve-se entender essa afirma~ao nao no sentido de que há mais 
escritores reais que leitores potenciais, mas no sentido de que 
a identidade e a atividade dos primeiros está mais definida e é 
mais constante que a dos segundos. 

Urna sociedade de escrita nao é necessariamente urna 
sociedade de leitura. E se bem que o leitor necessite de um 
escritor - produtor - de textos, o contrário nao é verdadeiro: 
o escritor nao postula necessariamente o leitor. Chega-se, 
assim, a situa~ao paradoxal de teruma sociedade de escrita sem 
ter urna correspondente sociedade de leitura. Já nao estamos 
com urna língua ágrafa, mas seguimos estando com urna língua 
analfabeta. Existe a escrita, porém quase nao há leitores. 

O que significa entáo a escrita nessa sociedade? Prova
velmente é antes de mais nada urna referencia a urna possibi
lidade, afirmada mas nao praticada. 

A escrita é reservada aos artesaos da palavra, elogiados 
eventualmente pela perfei~ao de seu produto, mas escassamen-

101 



" 

te remunerados economicamente. A escrita é urna distrayao ou 
urna funyao; "desocupados" ou funcionários seriam seus artí
fices típicos. 

O teatro das letras 

Ainda assim, os escritores do Guarani - muito mais que 
os do castelhano - sao os atores na encenayao em que a língua 
é representada. A escrita é oeste caso urna representayao da 
língua; eu diria urna representayao teatral. Estamos no "teatro 
das letras". Há povos que adotam a escrita para sua representayao 
externa, ainda que nao a necessitem para a comunic~ao interna. 

A escrita caligráfica dos Guaranis oitocentistas foi urna 
roupagem digna de que se reveste a língua Guarani . . Nao 
poderia ser "selvagem" a língua que vem escrita em tao belas 
letras. . 

Em urna sociedade hierárquica - e os Estados sao 
essencialmente hierárquicos -, a letra é sinal de hierarquia. 
Mas segue existindo urna dificuldade quase insuperável para 
fazer do Guarani urna língua "oficial". /\. declara9ao que consta 
da nova Constitui9áo Nacional do Paraguai (1992), art. 140, de 
que "sao idiomas oficiais o castelhano e o Guarani" pode, a 
longo prazo, criar um sentimento de frustra9ao nos usuários do 
Guarani, se se condiciona excessivamente a "oficialidade" a 
visibilidade e ao exercício da escrita. 

A escrita instaura dentro de urna sociedade a fun9áo do , 
escriba, ou escritor. E neste personagem do escritor que se 
esconde a ambigüidade da palavra escrita, representante da 
fidelidade ou trai9ao a palavra. Sua máxima cria9ao seria nao 
apenas dizer, a si mesmo, seus interesses, vontades e propósi-
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tos, mas criar e fazer vi ver no papel a língua que fala um povo, 
em nova e determinada forma. 

A "li9ao de escrita", singular capítulo de Tristes trópi
cos, de Claude Lévi-Strauss, destaca de forma assustadora que 
a escrita se con verte em instrumento de poder pessoal. De letra 
vem "letrado", figura temida e odiada pelo povo, pelo caráter , 
secreto e oculto de seu poder de escrever. E o letrado que usa 
a letra para manipular a informayáo, fazer transferencia de 
títulos e tergiversar os fatos . 

Quem escreve e para quem escreve? é ainda a questao 
mais pertinente quando se trata de julgar urna situayao diglós
sica como a que se vive no Paraguai. 

A liherafdO pela palavra 

Em um bilingüismo radical, em q1.le as duas línguas em 
contato conservam também suficiente liberdade e autonomía, 
urna delas pode encontrar no próprio estatuto de língua ágrafa 
urna exigencia sempre renovada de oralidade que, ao fim, 
resulte em fator de criatividade comunicativa sem os efeitos 
danosos da submissáo a (má) vontade dos escribas. 

Urna língua nao é mais forte por ser mais escrita, ainda 
que é verdade que certas línguas escritas estao fortemente 
unidas aos impérios do poder. A rnorte de algumas línguas nao 
foi provocada pela falta de escrita, mas por outras razües. 
Entretanto, sao muitas as línguas ágrafas que estáo mostrando 
urna vitalidade que desafia os centralismos mais envolventes. 
As línguas mantero-se vivas porque rem motivos bastante 
alheios ao ofício da escrita para viver. 

Com tudo isso nao advogo necessariamente contra a 
escrita nem fayo o elogio dos analfabetos, mas desejo sair do 
círculo fatídico de ter que nos entregar ao poder pela escrita. 
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Um povo que um dia opta por escrever seus mitos, as 
belas palavras de suas origens - palavras originais -, nao 
estará provavelmente em melhores condi~6es de te-los sempre 
presentes na memória do que nos tempos em que os mitos eram 
palavra recriada nas circunstancias mais ordinárias da vida. Há 
inclusive indícios de que o povo que escreve seus mitos é um 
povo que sente sua morte próxima, ao menos a morte do modo 
de vida originado no mito; a morte da palavra em que se dizem 
suas origens como memória de futuro. O mito, quando nao é 
falado, deixa na realidade de ser mito; volta a se-lo quando 
entra de novo na palavra viva de urna comunidade. 

Gostaria de terminar voltando outra vez aos Guaranís. 
No momento, seria muito perigoso verter o discurso religioso 
Guaraní nos moldes da escrita. O Guaraní paraguaio nao 
apresen ta os mesmos problemas, já que é a língua indígena de 
urna sociedade nao indígena, que se distanciou notavelmente 
de suas raízes míticas. 

Toda a for~a de urna sociedade eleve estar voltada, sim, 
as condi~5es de possibilidade de urna língua falada, sem res
tri~6es nem perdas a sua liberdade; e isso é o que a escrita, por 
si só, ainda nao parece poder of erecer as línguas indígenas. 

Urna língua indígena é falada quando a sociedade indí
gena tem suas terras e seu modo de viver, sua economia e sua 
organiza~ao política. 

Com~ar pela língua falada e chegar a língua falada; eis 
aí o círculo perfeito. Augusto Roa Bastos o dizia em um "meta
forismo": "Partir da realidade .. ., escutar e ouvir antes os sons de 
um discurso oral ainda nao-formulado, mas já presente nos 
acordes da memória". E também: "A letra subordina-se ao espírito, 
a escrita a oralidade". (Ver Melia, Elogio, pp. 108-100.) 
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A FORMA<;ÁO DO PROffiSSOR INDÍGENA 1 

· Uma experiencia de autoria -Acre2 

Vera Olinda Sene? 

Vou contar um pouco da nossa experiencia com forma
~ªº de professores índios no projeto do Acre, e minha contri
bui~ao vai se dar muito mais oeste aspecto de como a gente 
está fazendo essa forma~ao, do que numa discussao mais 
filosófica da forma~ao do que e para que. 

O projeto de educa~ao índígena no qual trabalho tem o 
nome de Urna experiencia de autoría dos índios do Acre, e 

1. A formOf&> do proft.fsor indígena foi tema da mesa-redonda coordenada por 
Juracilda Veiga (doutoranda IFCH-Unicamp), contando coma participa~ao de 
Vera Olinda Sena, Kimiye Tommasino e Silvia Oliveira. 

2. Título atribuído pelos organizadores. Texto de transcri~ao das titas gravadas, 
sem revisio da expositora. 

3. Professora de lfngua portuguesa, assessora do projeto de educa~io da Comissio 
Pró-fndio, do Acre, desde 1985. Atualmente trabalha com fonna~io de 
professores indígenas na área de alfabetizarrAo. 
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nasceu no ano de 1983, época em que o movimento social 
indígena se fortalecia e ganhava um novo folego rumo as suas 
conquistas políticas. Porque, até entao, a intenyao do Estado 
brasileiro e a própria política do Estado brasileiro eram, muito 
claras numa linha integracionista que resultava numa situa~ao 
de subordina~ao e explora~ao das populay5es indígenas. 

A origem dele f oi um curso de tres meses para 21 
professores índios. Só depois desse curso, só depois dessa ~ao 
de formayao, é que foram criadas e implantadas escolas em 
aldeias na floresta indígena do Acre. 

O nosso projeto tem sua linha de formayao constituída a 
. . . . . . , 

partir de do1s campos pnnc1pa1s: o pnme1ro campo e urna 
formayao que tem um suporte mais marcado nos valores, na 
identidade e no próprio convívio com a natureza. Essa atua~ao 
está no campo das atitudes. O que nós ternos feito no projeto, 
nesse sentido, é motivar o processo de pesquisa, como o levan
tamento de línguas, registros escritos de mitos, de cantigas, 
coisas dessa natureza. Esse processo de pesquisa tem como 
perspectiva a manutenyao e a revitaliza~ao cultural e lingüística. 
Ele se dá na motivayao mesmo dessas ay6es. Os professores 
indígenas, mais do que nós, é que sao os principais responsáveis 
por essa parte da forma~ao. Nas suas relay6es sociais, no coti
diano da aldeia, eles e os parentes é que sao os principais 
responsáveis por essa formayao. No segundo campo, a forma~ao 
se dá através de um ensino que requeruma media~ao mais verbal, 
isto é, um desenvolvimento de competencias que estao ligadas 
ao letramento. Essas competencias, por sua vez, ampliam as 
capacidades tanto cognitivas como lingüísticas, e dao acesso e 
domínio a novos tipos de saberes. E esses saberes sao impres
cindíveis na situayao de con tato. Esse domínio de novos tipos de 
saber vao desde a leitura de um texto de jornal ao domínio e 
compreensao de urna linguagem de informática, se isso f or de 
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interesse indígena. O grande eixo da formayao de professores no 
nosso projeto é isso, sao esses dois campos, e o grande investi
mento desse projeto é a formayao do professor índio. 

Esse trabalho de f ormayáo indígena, dentro de um pro
jeto de educayáo, se dá a partir de quatro vertentes principais: 

1 ªos cursos de forma~ao de professores; 
2ª a confec~ao e publica~ao de materiais didáticos; 
3ª as viagens de assessoria as escolas; 
4ª a constru~ao de um currículo para a forma~ao de 
profes sores. 

Vou tratar um pouco de cada urna dessas vertentes e 
depois ler algumas falas de professores índios que podem 
ajudar muito na compreensao de como se dá essa forma~ao em 
nosso projeto. 

O que é, en tao, o curso de forma~ao? Quero deixar claro 
que essa forma~ao sempre se dá na perspectiva interativa entre 
professores índios e nao-índios. Os cursos de formayáo acon
tecem anualmente e sao espa~os em que os professores índios 
se reúnem, e nessa intera~ao índio/nao-índio, e também na 
intera~áo índio/índio - porque o nosso projeto envolve nove 
etnias diferentes trabalhando e que se encontram nesse espa~o 
de forma~áo - acontece principalmente a traca de procedimen
tos metodológicos. Mas antes da aquisi~ao de novos conheci
mentos, existe também um ponto muito importante nesse 
espa~o de curso de forma~ao, que é a valoriza~ao da identidade 
étnica. lsso quer dizer que a valoriza~áo da identidade indígena 
se dá tanto no nível individual como no coletivo: sao vários 
professores indígenas trocando experiencias, conversando. 
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A 

Vou ilustrar com um fato. Em 1983, eu e mais dois 
, 

antropólogos da Comissao Pró-Indio chegamos na área indí-
gena Poyanawa, no interior do Acre, e perguntamos para 
alguns índios que encontramos na estrada, já na área indígena, 
onde é que moravam os tais índios Poyanawa. Estávamos ali 
pela primeira vez procurando os índios Poyanawa, e eles nos 
disseram: "nao, a gente nao sabe. A gente nao conhece nenhum 
índio aqui". lsso depois reverteu. Os cursos de forma~ao pos
sibilitaram urna recupera~ao do valor dessa identidade, que 
boje é muito forte. Entre os Poyanawa a escola passou a ser 
responsabilidade das professoras índias desse grupo, que tam
bém motivaram a recupera~ao das dan~as tradicionais e a 
pesquisa na língua indígena. E já fizeram um primeiro li vro 
escrito em língua indígena. 

Essa valoriza~ao da identidade se dá tanto no nível 
individual como no coletivo. Sao índios conversando com 
outros índios, grupos trocando idéias com outros grupos, pes-, 
soas de grupos com pessoas de outros grupos. E nessa intera~ao 
que se dá essa valoriza~ao do coletivo: um sabendo do proble
ma da área do outro, problemas de terras, de educa~ao, de 
saúde; situa~ao de mortalidade; situa~ao de revitaliza~ao cul
tural e lingüística; enfim, urna valoriza~ao étnica numa pers
pectiva também coletiva. 

Nesses cursos de forma~ao há também espa~o para expe-, 
riencias variadas. E um tipo de forma~ao em um outro campo de 
experiencias que nao só o academico, nao só vinculada a aqui
si~ao da leitura e da escrita. Essas experiencias variadas e esses 
intercambios permitem vislumbrar, nessa extensao escolar, no
vas oportunidades para as aldeias. Por exemplo, se depois de um 
período de quarenta e cinco días de curso há vinte professores 
que tem interesse e que tem disponibilidade, eles permanecem 
em Rio Branco para vivenciarem outras experiencias ligadas a 
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capacita~ao, como por exemplo, nas técnicas de couro vegetal. 
·No campo do desenvolvimento auto-sustentável (e isso está 
agrupado na área de ciencias), esses trabalhos, como sao cursos 
de extensao, estao voltados para a recupera~ao do solo, para o 
aproveitamento de capoeiras, para o treinamento de desenvolvi
mento da apicultura e também estao voltados para a rela~ao com 
outras escotas nao-índias. No curso do ano passado, nós tivemos 
em Campinas tres professores das etnias Manxinéri e Kaxinawá, 
que passaram um período no Capide, que é um centro ligado a 
agricultura organica. Esses tres professores ficaram por mais de um 
mes nesse centro, e depois estiveram em Campinas, no IEL-Uni
camp, comas professoras Tereza e Marilda, que sao consultoras do 
nosso projeto, e deram aulas aqui em outras escólas nao-indígenas. 
Esse intercambio, nessa perspectiva de extensao escolar, atualiza e 
· segue as novas discussües que estao na ordem do dia, que poderao 
ajudar na constru~ao da escola indígena. 

Quanto aos materiais didáticos, que é também urna das 
vertentes da f orma~ao dos professores índios, a produ~ao dos 
saberes e conhecimentos dos cursos é organizada ou sistema
tizada em forma de livro e os professores voltam para a aldeia 
levando essa produ~ao com eles. Aquilo que o professor está 
elegendo para o programa de ensino na aldeia dele, isso é 
sistematizado em livro didático e é devolvido para as aldeias. 
Esses materiais didáticos funcionam também como instrumen
to avaliativo, pelo fato de terem sido produzidos e sistematiza
dos a partir sobretudo das produ~oes de curso, embora eles 
também sejam . produzidos, em parte, nas aldeias. E muitas 
vezes acontece que o professor faz material didático em curso, 
depois volta com esse material para a aldeia e na hora em que 
ele vai usá-lo com seus alunos, percebe que muitas coisas nao 
servem, ou que nao deu certo, ou que existe alguma falha. 
Entao, ele tem também esse caráter avaliativo. 
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Vou ilustrar o que digo com urna carta que recebemos 
do professor Katukina de nome Benjamín Xeré. Ele fez o 
curso no come~o do ano e nesse período fez o material 
didático em língua indígena e levou para trabalhar na escola. 
Em julho nós conversamos e ele falou: "olha, eu fiz outro 
material porque aquele esta va muito difícil". E mandou esta 
carta que vou ler. 

Querida amiga professora 
Como te falei no telefone, a outra cartilha Katukina. 
aquela que fiz no 12º curso, ela ficou muito difícil para 
os alunos. Por isso, eu fiz urna outra com os meus 
alunos. Eu estou mandando para a CPI-Acre, e espero 
trabalhar com ela no mes de agosto. Coma cartilha que 
fiz no curso eu estou trabalhando só com os alunos 
adiantados. 
Um abr~o para voces da CPI e f~am um bom trabalho 
com a minha cartilha. E estou mandando o nome de 
quem ajudou. 

Quer dizer, isso explicita bem esse caráter avaliativo que 
tem também esses materiais didáticos na forma~ao do profes
sor, na forma~ao docente dele, principalmente. 

Além dos materiais didáticos, fazemos as viagens de 
assessoria, igualmente vinculadas a a~ao de f orma~ao. Ao 
fazermos o planejamento anual incluímos o calendário de 
viagens de cada assessor. Sao viagens de no mínimo dez dias, 
até cinco meses. Nessas viagens é que vemos o que é aprovei
tado, o que é copiado ou recriado no trabalho do professor. 
Como ele está se apropriando e socializando a produ~ao dos , 
cursos de forma~ao. E urna oportunidade também para perce-
bermos como é que a escola vai sendo construída, como é que 
os prof essores índios vao construindo o seu pro jeto de escola 
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e de forma~ao; como é que vao desenhando na sua prática de 
sala de aula esse projeto de escola e de forma9ao. 

Essas viagens sao também a oportunidade que a gente 
tem de viver, ouvir e entender os vários fóruns das aldeias 
indígenas: como é que as pessoas participam dessa escolariza
~ao, desse projeto escolar. Como é que as pessoas estao inter
vindo na forma~ao do professor. Outra coisa importante 
também, na linha de forma~ao docente, sao as ajudas que a 
gente presta nessas viagens de assessoria, em rela9ao a meto
dologia, ao conteúdo de interesse e ao processo de avaliayao. 

O currículo de f ormayao também é urna outra vertente 
do nosso projeto e essa idéia de currículo de forma9ao, essa 
noyao de currículo, é entendida como processo. O currículo 
nao está completamente sistematizado até hoje, mas ele vai , 
sendo construído no processo. E constru~ao do desenvolvi-
mento contínuo. Esse currículo se renova a cada ano, em cada 
situa9ao de curso, a depender das necessidades históricas dos 
professores índios, e também dos programas de ensino que 
criam e solicitam. Sao muitas demandas que se renovam em 
situa~oes variadas de interayao entre professores índios e nao
índios, alunos, agentes de saúde etc. 

Na história do projeto do Acre essa renova~ao vem 
sendo demandada pelos professores índios em situa~oes edu
cativas diversas. Em 1983, no primeiro curso de formayao, o 
enfoque foi portugues e matemática, pela rela~ao de explora
~ªº mesmo em que se encontravam, ligada a comercializa9ao 
dos produtos e controle dos territórios. No segundo curso 
estavam motivados a reflexao das línguas indígenas, sobretudo 
a escrita; a normatiza~ao mesmo das línguas. Veio em seguida 
o ensino de geografía, de ciencias, de história. Sao enfoques 
que acompanham a dinamica do movimento social indígena, 
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suas renova~é>es e transfonna~é>es e fazem a forma~ao de voz 
e autoria dos índios professores. 

Essa forma~ao tem também um desdobramento oficial, 
que é a rela~ao com Secretaria de Educa~ao, Funai, MEC etc. 
Junto a Secretaria, conseguimos fazer o primeiro concurso 
público diferenciado para contrata~ao de professores, em que 
a elabora~ao das provas/exames, a aplica~ao e a corre~ao, 
foram feitas pela CPI/Ac. Foram provas bilíngües. Ternos 
também um documento de currículo aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educa~ao que é um passo para regulariz.ar a 
escolariza~ao dos professores. Teremos ainda que organizar 
um outro documento comos ciclos de estudos das disciplinas 
com que trabalham, e com os conteúdos já estudados nos 
cursos do projeto, de 1983 até boje, para que seja finalizada 
essa regulariza~ao escolar, bem como suas progress0es fun-, 
cionais. E exigencia antiga dos professores, que sempre nos 
perguntam: "eu tenho dez cursos, em qual série eu estou? Já 
estudei assuntos de qual série? Como fica minha situa~ao na 
secretaria? Em qual categoria eu estou, letra BI, B2 ou C?" 
Isto sao progressoes ligadas a forma~ao. 

A delicadeza da forma~ao do professor índio está nas 
inquieta~oes, na busca das interpreta~oes de como mais acer
tadamente poderemos oferecer e receber conhecimentos 
como grupo tao diverso, com tantas diferen~as intelectuais, 
práticas, afetivas. Sao muitos mundos juntos, resistindo. 
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Diretrizes para a política de educafiio escolar 
indígena no Par-aná: algumas considerafoes preliminares 

Kimiye Tommasino4 

Introdu~ao 

A história dos povos indígenas do Paraná engendrou 
urna diversidade de realidades particulares ao longo de mais 
de duzentos anos de contato, se tomarmos o ano de 1770 
como o início da efetiva conquista das terras indígenas. Se 
contarmos as experiencias dos índios nas redu~oes jesuíticas 
teremos quase quatrocentos anos. A educa~ao formal foi 
instituída tanto nas redu~0es jesuíticas quanto nas escolas dos 
· aldeamentos do período imperial. Nas redu~0es sabemos que 
eram traduzidos textos em língua indígena e os missionários 
aprendiam a falar a língua dos grupos reduzidos, que nao 
eram apenas de índios Guaraní, conforme o livro de Montoya 
(1985:167). Nos aldeamentos do século XIX os professores, 
todos brancos, nao tinham nenhuma preocupa~ao em forne
cer urna educa~ao bilíngüe e muito menos intercultural: a 
política indigenista era e continua sendo assimilacionista (do 
ponto de vista cultural) e integracionista (do ponto de vista 
economico). 

Nos colégios das redu~oes, onde os missionários ensi
navam as crian<;as e os adolescentes índios a ler e escrever, 
ensinava-se também a tocar instrumentos musicais e atividades 
profissionais como de carpinteiros, ferreiros, alfaiates, tecel0es, 
sapateiros e outras. Pode-se dizer que a educa~ao que se 
f omecia aos jovens índios nas redu~5es era integral. Além 

4. Antropóloga. Professora do CLCH da Universidade Estadual de Londrina, PR. 
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disso, o ensino era ministrado na língua dos nativos5 (Montoya 
1985: 167-168) Mesmo havendo interpreta~5es positivas sobre 
a obra dos jesuítas, é preciso sempre reconhecer que tanto eles 
quanto os demais representantes das sociedades dominantes 
traziam em si um potencial destrutivo, porque o objetivo era 
claramente o de impor um modo de vida cristao e padrües da 
cultura ocidental. Falar a Jíngua dos índios e conhecer aspectos 
de sua cultura eram apenas meios para se obter sucesso na 
missao evangelizadora que cumpriam. 

Boje vive no Paraná urna popula~ao indígena de mais 
de oito mil pessoas. A grande maioria pertence a etnia Kain
gang, aproximadamente 78%. Em seguida, pela ordem 
decrescente, ternos os Guaraní, com 21 %, e os Xetá, com 
menos de 1 %. Os Xetá, entretanto, nao constituem urna 
comunidade própria, por viverem separados entre si desde 
que foram retirados de seu território (município de Cruzeiro 
D'Oeste) quando eram ainda crian~as. Boje os Xetá vivem 
em reservas indígenas com outros grupos étnicos e casaram
se, por for~a das circunstancias, com pessoas de outra etnia, 
indígena ou branca. O censo populacional mostraos números 
e a distribui~ao da popula~ao indígena do Paraná. 

O quadro geral fornecido pelos órgaos oficiais (Fu
nai/NEI-SEED), no entanto, escondem especificidades que 
sao importantes quando se pretende adequar a escola a cada 
comunidade, respeitando o que preceitua a nova Lei de Dire
trizes e Bases - LDB. Urna das dificuldades é conseguir 
dados censitários específicos por etnia, seja pela falta de 
preocupa~ao das próprias institui~6es responsáveis em tomar 

5. É interessante apontar que os missionários também ensinavam al unos de origem 
africana e também dominavam a língua destes. (Montoya 1985: 168) 
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PO STO INDf GENA MUNICIPIO POPULACÁO ETNIAS 

Laraniinha Santa Amélia 172 Guarani 

Pinhalzinho Tomazina 083 Guarani 

Sáo Jerónimo Sao Jerónimo da Serra 300 Kain2an2 

Aoucarana Londrina 540 Kaingang 

Oueimadas Ortigueira 360 Kain2an2 

lvaí Manuel Ribas 809 Kain2ang 

Fax in al Candido de Abreu 405 Kairnrnng 

Guaraouava Guaraouava 385 Kain2an2 

Rio das Cobras Laranjeiras do Sul 746 Kaingang/ 
Guarani 

Mangueirinha Mangueirinha 1443 Kaingang/ 
Guaraní 

Palmas Palmas 180 Kain2an2 

Ocoí Sao Mi2uel I2uacu 272 Guaraní 

Inácio Martins Inácio Martins 079 Guaraní 

Mococa Orti2ueira 065 Kain2an2 

Ilha da Cotin2a Parana2uá 105 Guarani 

Barao de Antonina Sao Jerónimo da Serra 300 Kaingang/ 
Guarani 

Fontes: Museu Paranaense, Funai, NEl-SEED/1994. 

a etnia como dado importante, se ja pelas dificuldades ineren
tes a própria realidade empírica, ocultando especificidades 
locais tais como: 

a) mesmo nos postos onde aparece apenas urna etnia, na 
verdade há sempre algumas familias de outra etnia 
indígena e algumas familias nao-índias. Por exemplo, 
no Posto Apucarana, além dos Kaingang há um Guara-
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ni, cinco Carijó e 17 brancas, indicando algumas 
dificuldades para os filhos destas farru1ias que fre-

.. ta 1 6 quen m as esco as; 

b) há boje muitos mesti~os de índios de várias etnias e , 
também com brancas. E o caso do Posto Sao Jerónimo 
que, além dos Kaingang e Guarani, ainda conta com 
mesti~os de Kaingang com Guarani, Kaingang com 
branco, Guarani com branca, Xetá com branca; 

e) onde se le Guarani no quadro censitário apresentado, 
sabe-se que, em Laranjinha, Pinhalzinho e Sao Jeró
nimo trata-se dos subgrupos Nhandeva e Kayoá; na 
Ilha da Catinga, em Rio das Cobras e Mangueirinha 
sao do subgrupo Mbyá; em Ocoí sao A vá-Guarani e 
em Inácio Martins nao encontramos nenhuma fonte 
informativa sobre o subgrupo ao qual pertencem. 
Como nao há pesquisas aprofundadas sobre cada um 
dos pastos, certamente encontraremos muitas outras 
particularidades que nos permitirao compreender me
lhor as regras de ad~ao/incorpora~ao de outros, pro
du~ao de alteridades, regras de descendencia e outras, 
elaboradas pelos próprios índios <liante da di versida
de étnica existente em cada comunidade. 

Esse quadro mostra a complexidade a ser enfrentada 
quando se pensa em desenvolver projetos de educa~ao indíge
na seguindo o que determinam a Constitui~ao e a nova LDB. 

6. Reftro-me, aqui, a dificuldades tais como o fato das la¡ séries utilizarem. 
predominantemente. a língua Kaingang. 
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A educa~ao indígena na regiao do Tibagi - século XX 

Segundo os relatórios sobre as escalas dos aldeamentos 
da regiao do Tibagi (área da minha pesquisa), tanto em Sao 
Pedro de Alcantara quanto em Sao Jerónimo, as escolas aten
diam crian~as indígenas e nacionais, estas filhas dos funcioná
rios que trabalhavam nos aldeamentos e na colonia militar e de 
moradores dos arredores. 

O relatório da Povoa~ao Indígena de Sao Jerónimo, de 
1923, por exemplo, relata que a escota "General Rondon" 
(localizada na sede da povoa~ao) funcionou regularmente du
rante todo o ano, com a freqüencia média de 16 alunas entre 
janeiro e mar~o, sendo cinco índios e 11 nacionais; de mar~o 
a outubro teve freqüencia média de 13 alunos, sendo cinco 
índios e oito nacionais. De janeiro a mar~o a escala teve urna 
profes sora que depois f oi substituí da por outra. As crian~as 
indígenas moravam distante da escola e recebiam urna refei~ao 
diariamente. 

No núcleo denominado "Dr. Rodolf o de Miranda" a 
escola também funcionou regularmente todo o ano: de janeiro 
a outubro teve 12 alunos, sendo cinco nacionais e sete índios; 
de outubro a dezembro teve 17 alunas, sendo nove índios e oito 
nacionais. Nesse ano sucederam-se dois professores. Também 
eram fomecidas refei~0es para as crian~as indígenas. 

No núcleo "Capitao Osório" a escola funcionou ininter
ruptamente durante todo o ano, tendo a média de freqüencia de 
11 alunas, sendo sete índios e quatro nacionais; de outubro a 
dezembro a freqüencia caiu para nove alunos, sendo cinco 
índios e quatro nacionais. As crian~as· também recebiam urna 
refei~ao diária. 
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No relatório de 1926, da mesma povoa~ao, há informa
~oes mais detalhadas e interessantes, que mostram aspectos 
que ainda boje se verificam nas áreas indígenas. U-se por 
exemplo que: 

... , podeis perfeitamente verificar que, os alunos índios 
domiciliados na Llnha Colonial Indígena "José Bonifácio" 
compareceram as aulas durante este ano até o mes de 
outubro, declarando os mesmos, que nao voltariam mais a 
Escola, visto nao quererem aprender, de nada servindo os 
meus conselhos e os da profeswra, que diariamente com 
carinho lhes dava, roostrando aos mesroos, as vantagens 
que eles (índios escolares), hao de usufruir. 
( ... ) 
Novamente vos pondero, que diante da resolu~ao destes 
índios escolares, de nenhuma fonna quererem freqüentar 
as aulas, julgo esta despesa, manuten~ao da prof essora, 
completamente supérflua. (Relatório SPI, 1926: 29) 

O Relatório f ala, a inda, sobre a escolado Pos to Indígena 
Tibagy, que nao funcionou por falta de professor, e da escola 
"Dr. Rodolfo de Miranda", que funcionou apenas dez meses, 
porque o professor pediu demissao. 

Se compararmos a situa~ao atual da educa~ao nas reser
vas indígenas, os problemas sao bastante semelhantes aos que 
tem ocorrido durante todo este século: falta de professores, 
"desinteresse" e desistencia das crian~as indígenas de freqüen
tarem as aulas, precariedade de condi~6es materiais, repeten
cia. Concordo que es ses f atores sao reais, no en tanto eles nao 
sao auto-explicativos. Nao há nenhuma discussao com rela~ao 
as verdadeiras razoes do abandono ou baixo rendimento dos 
al unos índios, f atores que, no meu entendimento, referem-se 
as quest6es relacionadas com a natureza da educa~ao e do 
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modelo pedagógico implantados nas áreas indígenas. E isso 
por urna razao simples: toda a política indigenista está direcio
nada para a integra~ao do índio ao sistema nacional e, para isso, 
prop6em-se projetos socioeconomico-culturais seguindo o 
mesmo modelo integracionista do século XVI. 

Por outro lado, a educa~ao bilíngüe implantada em 1970 
pela Funai, pela Igreja Evangélica de Confissao Luterana e pela 
Missao do Cristianismo Decidido-MCD, esta última vinculada 
ao Sununer Institute of Linguistics-SIL,7 guarda o mesmo 
caráter "civilizatório", com um agravante: o objetivo final da 
escola nao é a conquista da autonomía socioeconomico-cultu
ral de cada povo e nao está comprometida com a recupera~ao 
de sua memória histórica, nem com a reafirma~ao da identida
de étnica dos grupos envolvidos ou no estudo e valoriza~ao da 
própria língua e etnoconhecimentos, como preve o MEC. O 
bilingüismo dos missionários está voltado para o domínio da 
língua indígena como forma de se territorializarem no universo 
do outro e, "de dentro", levarem aos indígenas o acesso a 
Bíblia, traduzida em língua nativa. Todos sabemos o que 
significou e significa a conquista espiritual. No sentido em que 
estamos mostrando, o bilingüismo nas escolas indígenas do sul 
do Brasil guarda suas raízes históricas na política de "civiliza
~ao" dos índios que foi implantada no século XVI. Romper 
com essas raízes parece ser o grande desafio para os atuais 
Núcleos de Educa~ao Indígena (NEis) que estao se consolidan
do em vários estados. 

O artigo "Pensando as escolas dos povos indígenas no 
Brasil: o movimento dos professores indígenas do Amazonas, 
Roraima e Acre", de Márcio Ferreira da Silva e Marta Maria 

7. Os primeiros monitores a implantarem a educa~io bilíngüe no Paraná foram 
preparados por este convenio, na escola "Clara Camario", que fwicionava no 
Posto Guarita, no Rio Grande do Sul. 

119 



" 

Azevedo, que comp0e o livro A temática indígena na escola 
(MEC/MARI/Unesco 1995), expressa muito bem nossa preo
cupa~áo porque nos ajuda a caracterizar as raízes da educa~ao 
indígena no Paraná e porque coloca a natureza da educa~ao 
bilíngüe instituída pelo SIL, pela MCD e pela Igreja Evangé
lica de Confissao Luterana no Brasil, através do convenio com 
a Funai, na f orma~ao dos monitores bilíngües na escola "Clara 
Camarao", já referida anteriormente. Dizem os autores que: 

Com a chegada do Summer Institute of Linguistics ao 
Brasil em 1956, o quadro se transformou apenas em seus 
aspectos mais superficiais e visíveis. Caracterizado pelo 
emprego de metodologías e técnicas distintas das que se 
desenvolviam até entao, o 'novo' projeto nao escondia, 
como todos os seus predecessores, os mesmos objetivos 
civilii.atórios finais. ( ... ) ... ,o modelo de educat;ao indí
gena desenvolvido pelo S.I.L. fez muitos aliados e arau
tos nas universidades brasileiras. 
Os objetivos do S.l.L., ... ,nunca foram diferentes dos de 
qualquer missao tradicional: a conversao dos gentíos e a 
salv~o de suas almas. ( ... ) Neste quadro as línguas 
indígenas passaram a representar meios de 'educa~ao' 
desses povos a partir de valores e conceitos "civilizados". 
(op. cit., p. 151) 

Nesse sentido, Silva e Azevedo afirmam que o monitor 
bilíngüe fonnado pelo SIL, quando convertido, acaba se tornan
do "um personagem essencialmente problemático e ambíguo" (op. 
cit., p. 151 ), porque trata-se de um professor indígena "domesticado 
e subalterno". Este modelo de escota bilingüe passou a ser prepon
derante nos meios indigenistas na década de 1970, incluindo o 
Paraná e o restante das áreas dos estados do sul. 
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Analisarei alguns pontos para problematizar a questao, 
iniciando pelo item 3.6 das Diretrizes para a Política Nacional 
de Educa~ao Escolar Indígena, do MEC, que trata dos princí
pios gerais da escota indígena: ela deve ser específica e dife
renciada, intercultural e bilíngüe. 

Grupioni ( 1991: 109) identifica, entre os pontos positi
vos da nova LDB, o seguinte: 

( ... ) Assegurou também as comunidades indígenas, no 
ensino fundamental, o uso de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem, abrindo esp~o 
para que a escola deixe de ser um instrumento de 
imposi~o de valores e práticas da sociedade envol
vente, e fom~a os elementos necessários para urna 
rel~ao autentica com outros segmentos da sociedade 
brasileira. Nema língua indígena, nem os processos 
próprios de aprendizagem de cada comunidade indí
gena, devem competir com a escola formal, mas ser 
a base na qual ela deve ser edificada. (grifos meus) 

A pergunta entao se direciona para o modelo de escota que 
existe atualmente: ela foi edificada sobre o conhecimento dos 
processos próprios de aprendiwgemde cada comunidade indígena? 
Se sim, isto significa afirmar que todos, professores, indigenistas e 
demais membros técnicos de nível superior conhecem a realidade 
substantiva e singular de c.ada urna das comunidades indígenas? 

Urna importante pesquisa feita em 1984 por Silvia L. B. 
Braggio, junto as escolas Kaingang de Guarapuava, apontava 
as principais características e limita~óes do processo escolar 
formal, evidenciando que os índios nao estavam aprendendo a 
usar a língua escrita funcionalmente fora do ambiente escolar 
e, conseqüentemente, os brancos desempenhavam fun~5es que 
deveriam ser dos índios. 
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A análise dos materiais de alfabetiza~ao mostrava que: 
a língua é fragmentada em sílabas, palavras e sentenyas isola
das sem nenhum contexto; a forma precede a fun~ao; a sel~ao 
de textos nao é orientada para o conteúdo; forma e decodifica
~ªº tem primazia sobre o conteúdo; as "histórias" nao tem 
nenhuma relevancia sociocultural; informayoes nao sao balan
ceadas com informa~ües explícitas e implícitas; nao há orga
niza~ao do texto com desenvolvimento de personagens, locais, 
temas etc.; a língua é controlada e artificial. 

Entre outras conseqüencias no processo de instruyao, 
Braggio detectou problemas de compreensao, descontinuidade 
entre escola e ambiente familiar e, conseqüentemente, descon
textualiza~ao na transferencia das crianyas de suas farru1ias para 
a escola; a falta de coesao nos ''textos" dificulta a compreensao, 
porque nao se aplicam estratégias cognitivas (inferencias e predi
yOes). Em vista de tal quadro, Braggio sugeriu quatro propostas: 

a) o uso da combinayao da abordagem sociopsicolingüís
tica de alfabetizayao (através das atividades por elas 
geradas) coma filosofía de Paulo Freire (no que diz 
respeito ao papel do diálogo e da conscientizayao); 

. 
b) inclusao dos usos e fun~ües da língua escrita encon-

trados na comunidade como atividades iniciais no 
processo de alfabetiza~ao; 

c) iniciar o ensino do portugues como língua escrita no 
1 ºsemestre do pré juntamente como Kaingang, como 
sugerido por Feitelson; e 

d) implementa~ao/prepara~ao de um programa para a 
comunidade adulta, com cria~ao de materiais escritos 
desenvolvidos dentro da comunidade por autores lo
cais, como tem sido sugerido por Wendell, num con-
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texto mais adequado para que o desenvolvimento da 
escrita se efetive, dando origem a um processo de 
alfabetiza~ao para os adultos mais genuíno e de acor
do com as necessidades que eles tenham da língua 
escrita. (Braggio 1989: 161-176) 

Analisando as condiyües que os professores enfrentam 
boje nas escolas, nao parece haver diferen~a em relayao aos 
que já existiam em 1984. Pode-se dizer que alguns textos 
"históricos" produzidos pelos professores locais através da 
memória dos velhos tem trazido melhora do material. Mas 
ainda predominam textos (também produzidos pelos professo
res) descritivos, acríticos e descontextualizados, porque nao se 
instituiu de fato a nova LDB. Nema pesquisa de Santos feíta 
em 1975 sobre as escolas indígenas do sul do Brasil nem a 
pesquisa de Braggio e suas sugestües foram levadas em conta 
quando da implanta~ao do NEI-PR. As pesquisas de ambos 
continuam pertinentes e atuais e sao contribui~oes que nao 
podem ser ignoradas. 

Nao há produ~ao de textos e documentos de reflexao 
teórico-metodológica das experiencias das equipes coordena
doras dos projetos, tanto do NEI-PR quanto do Grupo Mig de 
Londrina. Visitando as escolas das reservas reconhecemos que 
há grande empenho dos professores em suas atividades, mas 
as deficiencias de material didático e de orienta~ao teórico-me
todológica sao colocadas por todos. Segundo alguns depoi
mentos colhidos, durante os cursos e reuniües (tanto em 
Curitiba quanto em Londrina) sao debatidos os problemas e 
encaminhadas orienta~ües, mas quando os. professores retor
nam para as áreas os problemas que enfrentam sao os mesmos 
de sempre: falta de material, falta de condi~oes mínimas de 
trabalho, sobrecarga de tarefas dos mesmos, que acabam nao 
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podendo desenvolver suas atividades. Enfim, há urna distancia 
muito grande entre as discussües e a realidade das escolas. 

Ao que todo indica, o modelo que ainda vigora de fato 
parece apontar para dificuldades localizadas fora das comuni
dades e seus professores. Onde estarao entao localizados os 
pontos de estrangulamento? 

Nas Diretrizes para a Política Nacional de Educa~ao 
Escolar Indígena (MEC/SEF/DPEF, 1994), o item IV (Normas 
e Diretrizes) afirma que 

um dos aspectos relevantes para a defini~ao do currí
culo de urna escola é o conhecimento da prática cul
tural do grupo a que a escota se destina, já que essas 
práticas é que definem determinadas estratégias de 
Qflío e padróes de interafiio entre as pessoas, que siio 
determinantes no processo de desenvolvimento do in
divíduo. Isto requer uma intensa experiencia em desen
volvimento curricular e também métodos de investigQfiio 
e pesquisa para compreender as prálicas culturais do 
grupo. Daí a necessidade da formafiio de uma equipe 
multidisciplinar constituída por antropólogos, lingüistas 
e educadores, entre outros, de maneira a garantir que o 
processo de ensino-aprendiwgem se insira num contexto 
mais amplo do que um processo paralelo e dissociado de 
outras instancias de apreensiio e compreensiio da reali
datle. (grifos meus - op. cit., p. 14) 

Exatamente preocupados com urna verdadeira mudan~a 
na educa~ao indígena, Márcio Ferreira da Silva e Marta Maria 
Azevedo sustentam que: 

... , assessores e técnicos em educafiio escolar indígena 
niio podem prescindir de lifóes fundamentais de teoria. 
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antropológica e de etnologia sul-americana. Caso 
contrário, os programas de edu~ao escolar indígena 
poderao ser pautados por urna ideo logia de indianidade 
genérica, onde n~oes como organi~oes sociais, cos
tumes, crern;as e tradi~OeS dos povos indígenas sao 
desprovidas de um sentido mais profundo e tomadas 
como detalhes pitorescos. (grifos meus - Silva e 
Azevedo 1995: 158) 

O projeto ora em andamento no Paraná nao foi edificado 
sobre um conhecimento das realidades históricas e cultwrais 
específicas das comunidades envolvidas e nem com embasamen
to em conhecimentos teóricos fo mecidos pela antropologia. 

Analisando os relatórios dos encontros e cursos promo
vidos em Londrina e Curitiba verificamos que apenas foram 
organizados cursos para os professores. Nao há registro de 
qualquer preocupa~ao com a forma~ao e capacita~ao das equi
pes multidisciplinares. O fato do pro jeto de Londrina - en
v o l vendo docentes da Universidade Estadual de 
Londrina-DEL e urna pedagoga da Funai -ter sido elaborado 
de "cima" e prescindir do conhecimento antropológico/etnoló
gico aponta para um modelo de educa~ao que repete, em sua 
essencia, o já existente anteriormente. 

Ref or~ando este ponto de vista, nenhum questiona
mento se faz as políticas indigenistas e ao papel da MCD, que 
continua ativamente orientando alguns monitores que se con
verteram e que paralelamente fazem um trabalho de evange
liza~ao. Levando-se em conta que os objetivos da missao sao 
antagonicos aos da escola indígena, tal como estao previstos 
na no:va LDB, e considerando que essa missao tem assento 
no NEI-PR como urna ONG que desenvolve projetos de 
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educayao indígena, considero imprescindível o enfrentamen
to desta questao.8 

Outra instituiyao que tem assento no NEl-PR é a Funai. 
No sul do Brasil a Funai e a MCD implantaram a educa~ao 
bilíngüe e, portanto, somaram esfor~os e juntas tem trabalhado 
desde 1970. Quando se fundou o NEI-PR, em abril de 1992, 
todas as instituiyoes que já trabalhavam nas áreas foram con
vocadas. Nao se partiu de urna crítica das implicay5es ideoló
gicas do modelo entao vigente, e também nao se operou 
nenhuma desconstru~ao desse modelo. Tanto é verdade que 
nao se assistiu a nenhum conflito entre os diferentes interesses 
em jogo: a Funai e a MCD continuam atuando da mesma 
maneira que antes. A constru~ao dos novos prédios escolares 
seguiu o modelo da escola nacional; a escola continua funcio
nando dissociada da comunidade, com exc~ao da escola do 
Posto Barao de Antonina, da qual falarei mais adiante. No 
Posto Apucarana a atua~ao da MCD já promoveu urna cisao 
na comunidade, que hoje se divide entre os "crentes" de um 
lado e os "naÓ-crentes"9 de outro. Seguindo os preceitos da 
MCD, nenhum dos professores (todos sao convertidos) pode 
dan~ar nos bailes ou jogar futebol, atividades que sao boje as 
formas sociais de integra~ao comunitária. A pergunta enfilo é 
a seguinte: estes professores estao comprometidos com os 
objetivos da nova escola indígena proposta na LDB? Como 
estao conciliando interesses tao divergentes? 

8. Com isso quero direr que: a) os representantes da MCD devem participar do 
NEI; e b) como conseqüencia, apresen~ de diferentes seitasligrejas passa a ser 
constitutiva da problemática da educa~oo indígena, a ser discutida internamente. 

9. Os nao-crentes sao classificados pejorativamente pelos indigenistas como 
"bebados", caracterizando simultaneamente a aprova~o da presen~ da missao 
na área indígena e tornando-a aliada nos seus objetivos disciplinadores, 
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Como conseqüencia de tudo o que foi dito produziu-se 
urna estrutura hierarquizada do NEI-PR que reproduz o modelo 
das institui~oes dos brancos. Os professores sao subordinados 
a urna burocracia gigantesca: se antes tinham apenas a Funai, 
a qual deviam submissao, agora sao dependentes da Funai, do 
MEC, da Secretaria Estadual de Educayao e da UEL. 

Meu entendimento da nova LDB e também das realida
des indígenas leva-me as seguintes observa~oes: 

a) a educayao indígena na regiao de Londrina, embora 
bilíngüe, nao é intercultural; 

b) no Posto Apucarana os profes sores indígenas sao 
convertidos a MCD e recebem, semestralmente, no 
período das férias escolares, "cursos" oferecidos pela 
missao no Posto Rio das Cobras, caracterizando urna 
orienta~ao "pedagógica" paralela a oferecida pelo NEI; 

c) todas as comunidades enfrentam todos os problemas 
antigos: nao há material suficiente; tem de improvisar 
da forma como podem, usando material que conse
guem com esfor~o próprio; há falta de recursos hu
manos; sao os professores que acabam pagando o 
onus pelos fracassos obtidos; 

d) é possí vel afirmar que em todas as áreas há grande 
empenho e interesse dos professores, caciques e che
fes de Posto. No entanto, há um distanciamento e urna 
dissocia~ao entre os diferentes níveis da realidade, 
porque o modelo segue de perto a hierarquía estabe
lecida pelo indigenismo oficial. A escola continua 
distante da comunidade, o próprio professor branco 
enfrenta dificuldades de interagir com a comunidade 
e quando o faz é como urna autoridade, portanto, 
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dentro da hierarquia que configura um habitus crista
lizado na sociedade nacional; 

e) o Posto Barao de Antonina apresen ta-se como um 
caso a ser considerado com especial aten~ao: a comu
nidade e a escola sempre estiveram integradas. Os 
professores, o chef e do Pos to, o cacique e o presidente 
do Conselho Indígena de Londrina fonnam urna só 
equipe de trabalho, em prol dos objetivos gerais e 
particulares e, conseqüentemente, a escola extrapola 
os seus limites para dentro da vida coletiva e vice-ver
sa. Pode-se dizer que pelo fato do controle da educa
~ao e de outras atividades estarem nas maos da 
comunidade garante-se que a educa~ao ocorra como 
está prevista na nova LDB. É possível citar alguns 
exemplos claros dessa afirma~ao: 

• em 1992 pedi a urna mulher da comunidade que 
fizesse as comidas Kaingang a base de milho, para 
que eu pudesse documentar (o meu interesse, en
quanto pesquisadora, era registrar um costume in
dígena). Combinamos que quando eu pudesse 
organizar equipamento e técnicos para a grava~ao 
do vídeo avisaría com antecedencia, para que ela 
pudesse deixar o milho de molho durante alguns 
dias e assim podermos gravar o preparo do emi, que 
é um bolo de milho azedo. Durante o período que 
demorou para irmos fazer a gra va~ao, a comunida
de apropriou-se dessa idéia e acabou preparando 
urna festa comunitária, que eles chamaram de "festa 
do emi''. Quando lá cheguei, com duas cameras e 
dois operadores, deparei-me com toda a comunida
de preparada para a gra va~ao da festa. Fizeram, 
além do emí, men-hú; compraram peixe para assar 
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na brasa e cabe~a de porco para cozinhar; colheram 
várias plantas silvestres comestíveis. Além disso, 
os alunos participaram de todo o processo, que foi 
concluí do com reda~oes sobre a festa. 

• outro exemplo foi a excursao pela mata existente na 
reserva. Um Kaingang ensinou as crian~as a reconhe
cerem a mata e, entre os diversos conhecimentos 
ensinados, as crian~as conheceram um cipó que for
nece água fresca e potável, para utilizarem no caso de 
sentirem sede onde nao houver um riacho por perto. 
Pelas ~6es das crian~as fica patente o quanto 
ficaram estimuladas por esse novo/velho conheci-
mento Kaingang. · 

• um terceiro exemplo que posso citar é o envolvi
mento dos profes sores em todas as atividades da 
comunidade que extrapolam o ambito da escola. 
Há, claramente, urna integra~ao escola-comunida
de, e isso tem, como conseqüencia, a redu~ao quase 
total de desistencia dos alunos. 

Ora, se nas escotas os professores e a comunidade estao 
empenhados séria e sinceramente na educa~~º indígena, é 
preciso analisar criticamente o real caráter do modelo de 
educa~ao indígena. E é nesse ponto que gostaria de fazer 
algumas observa~6es. 

Acredito que boa parte das dificuldades boje enfrentadas 
pelos professores esteja direta ou indiretamente relacionada 
com a falta de pesquisa, que deveria ser fe ita pela equipe 
multidisciplinar que coordena os atuais projetos no Paraná. 
Nao há nenhuma produ·~ao específica dessa equipe, seja de 
reflexao teórico-metodológica, seja de pesquisa sobre a prática 
cultural dos diferentes grupos étnicos. 
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Urna vez nao havendo produ~ao sobre as especificida
des socioculturais de cada comunidade, aponta-se necessa
riamente para o fato de que o modelo de educa~áo ainda 
praticado no estado nao está edificado sobre os próprios 
processos de aprendizagem de cada comunidade indígena, 
como preve a nova LDB. 

Dentro do raciocínio exposto, o ponto de estrangula
mento existente na educa~ao indígena paranaense parece estar 
localizado na equipe multidisciplinar e nas suas fun~0es, assim 
como na estrutura e no funcionamento das diferentes catego
rías profissionais. Para que se modifique esta estrutura e inver
ta-se o modelo vigente será necessário urna opera~ao que 
requer: 

1. capacita~áo das equipes multidisciplinares; organiza
~ªº de seminários internos a partir da leitura de toda 
a bibliografía existente sobre os diferentes grupos 
étnicos nas áreas de história, antropología, lingüísti
ca, etnociencia e outras; 

2. pesquisa de campo sob responsabilidade da equipe 
técnica multidisciplinar, tendo em vista apreender as 
especificidades culturais e históricas das comunida
des indígenas. Aquí a minha experiencia como pes
quis.adora pode ser urna referencia para a equipe: só 
comecei a aprender sobre o modo de ser dos Kaingang 
quando eles resolveram pass.ar-me seus.-conhe~imen
tos sobre a sua história e seu modo de ser. Mas, ao 
mesmo tempo que me ensinavam, solicitavam expli
ca~0es sobre os direitos indígenas e outros pontos 
importantes sobre a política indigenista e foi nessa 
troca que pude desenvolver minha pesquisa; 
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3. de acordo com a proposta de Grupioni, a nova LDB 
propüe que os programas e pesquisas para oferta da 
educ~ao escolar devem ser "formulados com audiencia 
das comunidades envolvidas", mas, "ao invés de audi.en
cia, melhor seria a reda~ao formulada. pelas próprias 
comunidades, pois aí garantir-se-ia a autoría dos proces
sos de educa~ao escolar, que é fundamental para que a 
escolasejade fato integrada a cultura indígena". (Grupio
ni 1991: 11 O) Aquí entramos numa outra questáo impor
tante e que está contemplada neste evento: a autonomía 
das es.colas indígenas. Se for possível viabilizar este tipo 
de escola, solucionar-se-á também a concreti~ao do 
objetivo fundamental da educa~o indígena: o respeito a 
especificidade cultural de cada comunidade, a sua diver
sidade interétnica e ao seu momento histórico; 

4. um outro ponto importante na nova LDB é sobre o 
caráter da es.cola como "espa~o de transmissáo do 
conhecimento formal historicamente construído. Nao 
se trata, portanto, da reprodu~áo do cotidiano que o 
educando vive fora da institui~áo. O processo de 
educa~ao prop6e, · na verdade, a transf onna~áo do 
conhecimento que o indivíduo traz de sua experiencia 
no dia-a-dia que servirá de referencial para aquisi~áo 
de novos conhecimentos. ( ... )a es.cola é o local privi
legiado de apropriaftio siste,máticq e organizada dos 
conhecimentos necessário~ .a f onna~á.Q do cidadáo. 
( ... ) é necessário proceder-$e a uma selefiio e µde-

' quafiio dos saberes. Assim, eles seriio selecionados 
e organiiados sob aforma. tJ,e saber escolar". (grifos 
meus - Diretrizes para a política nacional de educa-. . . . 

~áo escolar indígena, 1994: 1.4) 

l • • • • 
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Seguindo a orienta~ao aí exposta, fica evidenciada a 
necessidade de urna equipe multidisciplinar que efetue tanto a 
pesquisa sistemática dos conhecimentos de cada comunidade 
envolvida quanto a transforma~ao dos mesmos em forma de 
saber escolar, ou seja, em conhecimento formal. 

Pela minha observa~ao de campo, a parte dos professo
res vem sendo feita de forma bastante interessante e profícua, 
mas esse material nao tem sido processado pela equipe multi
disciplinar. Isto representa muitas coisas: de um lado, confun
de-se o ·senso comum dos diferentes povos como conhecimento 
formal e, de outro, entende-se o espa~o da escola como sendo 
do mesmo tipo que o da comu~idade. 

Há que se descobrir a lógica oculta contida nesses sabe
res populares e desvelar as estruturas lógicas que fundamentam 
as práticas cotidianas. Isto exige o domínio de metodologías e 
teorias científicas das ciencias exatas_, naturais e sociais. Daí a 
n~cessidade de um tipo de integra~ao baseada na reciprocidade 
entre as diferentes categorias profissionais envolvidas no pro
cesso: diferentemente do que acontece em nossa sociedade, o 
processo deverá produzir nao especialistas diferenciados uns 
dos outros, mas um grl,lpo enriquecido pel<;>s saberes sornados 
e desenvolvidos numa rela~ao de troc~. 

O primeiro passo para·se elaborar o projeto será o conhe
cimento da especificidade· sociocultural e histórica de cada re
serva ou aldeia onde está implantada a escala. Is to significa dizer 
q~e se deve·ter amao·uma pesquisa historicamente contextuali
zada do pro_cesso sociocultural dos grupos indígenas entre si e 

... .... { . \ 

com. os segmentos nacionais, para a compreensao das diversas 
sitoa~oos particulares de cada· subgrupo· indígena. Além da his
tória mais geral é preciso levar em córita as es¡)ecificidades locais 
da experiencia indígena, como é o caso dos diferentes grupos 
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locais da sociedade Kaingang da hacia do Tibagi. Os Kaingang 
de Ortigueira, Sao Jeronimo da Serra e Londrina formam urna 
sociedade, estao ligados por la~os de parentesco e, mesmo com 
a fragmenta~ao de seu território, continuam mantendQ seus la~os 
de solidariedade e afetividade, que sao realimentados através de 
visitas recíprocas dos parentes e de visitas coletÍvas quando vao 
jogar futebol ou participar de festas. No entanto, observando 
cada urna das diferentes reservas - duas em Ortigueira, duas 
em Sao Jeronimo da Serra e urna em Londrina-· , percebem-se 
algumas diferen~as: em Ortigueira e Londrina todos usam a 
língua Kaingang como meio de comunica~ao interna; em Sao 
Jeronimo da Serra predomina o portugues. Em Sao Jeronimo 
da Serra o número de casamentos interétnicos é grande, seja 
entre etnias indígenas ou com brancas, ao contrário do que 
.ocorre em Londrina e Ortigueira. Em Londrina e Ortigueira 
só vivem Kaingang, enquanto em Sao Jeronimo da Serra 
vivem várias etnias na mesma reserva, incluindo um Xetá e 
seus descendentes. 

Por outro lado, a própria condi~áo particular de cada 
grupo expressa um processo singular de respostas a situa~áo 
de contato. É preciso~ eñtao, compreender esse processo, si
multane~mente histói-ico e cultural. Essa compreensao deve ser 
produzida coletivamente, porque embora os professores indí
genas f a~am parte ·da comunidade, seu conhecimento se con
figúra como senso comum daquela sociedade. Esse material 
deve ser transformado; isto é, interpretado antropologicamen
te~ materializando urna produ~ao intelectual coletiva. Assim, 
cada informa~ao pode e deve ser profundamente· analisada: o 
desinter-esse dos alunos, o abandono da escala,_ a repetencia, 
as dificuldades dos alunas etc., sao termos genéricos e,.-portan
to, nao sao auto-explicativos. Para além dessas conseqüencias 
há quest5es que necessitam respostas: qual a natureza.da escala 
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que se está oferecendo as criancyas indígenas? De que forma 
estao sendo conciliados interesses de instituicyoes cujos objeti
vos sao antagonicos entre si? Nao estaría na hora de cada 
membro das equipes posicionarem-se em relacyao a estas ques
toes? Há momentos em que nao há como parecer "neutro" 
diante de questoes que constituem os fundamentos da escola 
indígena. 

Analisando os relatórios do Grupo Mig e do NEI-PR, 
verifica-se haver urna grande preocupacyao com cursos para 
prof essores e discussoes dos problemas enfrentados pelas es
colas. Nao há nenhum curso ou seminário interno para o 
aperfeic;oamento das equipes multidisciplinares, que sao as 
responsáveis pela educac;ao indígena. Nao há também referen
cia a qualquer discussao sobre a ingerencia da ideologia reli
giosa do SIL, que atravessa e subverte os objetivos da 
educayao, de acordo como que preve a nova LDB. Nao há, 
também, nenhuma avaliacyao crítica·sobre a atuac;ao da Funai, 
nao apenas na educayao mas nas demais ayoes do indigenismo 
oficial, que continuam assimilacionistas. 

Em 1992, nesta mesma universidade, esti ve numa mesa
redonda 10 onde se debatiam a educayao ~ a diversidade cultural 
e fiz urna leitura ba~tante otimista em relayao as possibilidades 
da educac;ao _indígena no Paraná. O otimismo baseava-se no 
fato das comunidades indígenas estarem reivjndicando urna 
educayao realmente comprometida com ~us reais interesses. 
A minha avaliayao, quase tres anos depois, me. leva a conside
rar que a educayao indígena conforme propoe a nova LDB 
ajnda nao f oi consolidada. E o problema nao está localizado na 
esfera dos professores e comunidades indígenas. 

10. SemináriO'Temático: ~duca~áoediferencia~oo cultural. Faculdade de Educ~o 
da Unicamp. 18 e 19 de novembro de 1992. 
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A institucionalizac;ao da educac;ao indígena reproduziu 
a verticalidade, que é o padrao da sociedade nacional. Mas 
como bem lembram Silva e Azevedo, há que se encarar o 
dilema principal da questao educacional, que se refere as 
possibilidades de urna escola indígena autonoma. 

Especificidade e diferencia~ao sao atributos necessá
rios para urna escola indígena adequada, mas nao sao 
condi~oes suficientes para urna escota indígena autó
noma: é necessário ainda assegurar o direito dos povos 
indígenas a associarem verdadeiramente as suas esco
tas aos seus projetos de presente e futuro. Em outras 
palavras, é preciso assegurar que os povos indígenas 
tenham o controle efetivo de suas escotas. (Silva e 
Azevedo 1995: 160-161) 

Fayo minhas as palavras de Silva e Azevedo. Os indíge
nas continuam lutándo para conquistar a escola que querem: 
que tenha a cara deles, que tenha o jeito deles e que seja deles. 

Finalmente, ao trac;ar o perfil da educayao indígena no 
Paraná, pretendo contribuir, de forma crítica porém construti
va, apontando caminhos para a sua real implantac;ao. 
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LIMITES E POSSIBILIDADES DE AUTONOMIA 

DE ESCOLAS INDÍGENAS 1 

Condi~oes para autonomia das escotas indígenas2 

Raquel Teixeira3 

Gostaria de come~ar com a defini~ao de Aurélio da 
palavra autonomia. Segundo o Aurélio, autonomia é o direito 
oufaculdade de se reger por leis próprias. 

Ao analisarmos, portanto, os limites e as possibilidades 
de autonomía das escotas indígenas <levemos analisar os dife
rentes campos de exercício dessa autonomía, ou seja, dessa 

1. Limite.f e po.uibilidades de autollomia de e.feo/as indígenas foi tema da 
mesa-redonda c90rdenada por Marymárcia Guedes (Unesp - Araraquara). As 
exposi~c>es de Raquel Teixeira, Marta Azevedo e Marymárcia Guedes foram 
transcritas das fitas gravadas. 

2. Título atribuído pelos organizadores. Sem revisAo da expositora. 
3. Doutora em Lingüística. Professora titular da Universidade Federal de Goiás. 

Conselheira da ANPOLL e da ABRALIN, representa esta última no Comite de 
Educa~ao Escolar Indígena do MEC. É coordenadora do programa de educa~o 
indígena do estado de Tocantins. 
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f aculdade de se reger por le is próprias. Esses campos de 
exercícios sao de tres ordens: o campo didático-pedagógico, o 
campo administrativo-financeiro e o campo institucional. 
Quanto a primeira, ou se ja, autonomía didático-pedagógica, há 
hoje um relativo consenso quanto a necessidade de defini~ao 
de ritmos, conteúdos e metodologías apropriados a cultura e 
outras características peculiares de sociedades indígenas dife
renciadas. A própria Constitui<;ao Brasileira garante aos índios, 
no seu artigo 21 O, a utiliza<;ao de suas "línguas e seus processos 
próprios de aprendizagem do ensino escolar", o que implica 
desenvolver currículos, programas, processos de avalia~ao, 
material didático e calendário escolar diferenciados e adequa
dos a cada comunidade indígena. 

Embora consensual e embora constitucional, isso na prá
tica tem causado conflitos violentos como resto da legisla~ao 
vigente que nao reconhece as especificidades de cada grupo. A 
partir do Decreto 26, de 1991, em _que o MEC passou a ser o 
órgao responsável pela coordena<;ao das a~0es referentes a edu
ca~ao escolar indígena, atribui~ao até entao exclusiva da Funai, 
experiencias antes tidas como alternativas passaram a ser oficiais 
e, portanto, abrigadas a atender algumas exigencias que entram 
em choque com os processos próprios dessas comunidades. 

A situa<;ao atualmente é mais ou menos caótica. Eu viro, 
na semana passada, do Maranhao, onde todas as escalas indí
genas ainda sao da Funai, o que legalmente nao existe mais. O 
Estado de Tocantins, por exemplo, fez urna o~ao por estadua
lizar todas as escolas indígenas. No Mato Grosso do Sul e em 
outros estados, algumas escolas sao municipais, de modo que 
essa situa~ao nao é homogenea. 

O espa~o entre os limites e as possibilidades da escola 
indígena parece-me cheio de conflito e de contradi~0es. A 
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escola nao é e nem poderia ser um espa~o homogeneo onde se 
reproduz a cultura da classe dominante. Ela é um lugar perma
nente de conflito lingüístico e intercultural. A escola indígena 
nao ignora, nem pode ignorar, o caráter histórico das rela~Oes 
de domina~ao entre a sociedade nacional e as sociedades 
indígenas. E talvez, neste aspecto, ela se oponha a escola 
nao-indígena até mais do que nos aspectos tradicionalmente 
apontados, tais como oralidade ou como processo de transmis
sao de conhecimento, por exemplo. 

Além da oposi~ao, escola indígena e escola nao-indíge
na, que define e caracteriza a especificidade dos povos indíge
nas frente aos nao-índios, há de se considerar sua diversidade 
interna: lingüística, histórica e cultural. 

Da condi~ao de diferentes línguas, diferentes culturas, 
diferentes graus de inser~ao na sociedade nacional e regional, 
diferentes níveis de bilingüismo etc., derivam práticas curricu
lares distintas na sele~ao dos conteúdos, na forma de transmis
sao, na fluencia, na corre~ao dos textos etc. Incorporar essa 
diversidade dentro de urna unidade que se chama escola indí
gena é o grande desafio. Talvez escota indígena seja mesmo 
urna entidade abstrata, como eu achoque a Marta Azevedo já 
apontou em Brasília no ano passado, e talvez tenhamos que 
f alar em escola K.raho, escola Karajá, escola Kaingang etc. Mas 
aí também corremos o risco de urna especializa~ao excessiva 
que impediria a defini~ao de urna política válida para os vários 
grupos étnicos. Um tratamento nao-generalizado, porque de
masiado específico, caso a caso, grupo étnico a grupo étnico, 
por exemplo, corre o risco de marginalizar o próprio processo 
e a popul~ao envolvida. Urna política nacional nao pode ser 
o resultado de um somatório de experiencias, que, por ausencia 
de conteúdos específicos e programáticos mais ou menos co
muns e comparáveis, tomaria artificial e falsa a defini~ao de 
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suas linhas e fundamentay6es mestras. Peguemos o currículo, 
por exemplo. O currículo indígena é urna permanente contra
diyao entre o "currículo oficial" - nao o currículo oficial 
proposto pelas Secretarias, Demecs e Conselhos Estaduais de 
Educayao, mas o currículo proposto nos próprios cursos de 
formayao de professores indígenas, um currículo construído 
coletivamente, com alto grau de participayao e aberto a modi
ficayoes e contribuiyoes trazidas a partir das aulas e das práticas 
do professor na aldeia -, e o currículo real, aquele que é 
construído pelos diferentes professores em suas escolas, quan
do em interayao com sua comunidade, e sob influencia de 
contextos desiguais. 

Para assegurar a necessária autonomía pedagógica, o 
estado de Tocantins está tentando urna experiencia, até entao 
inédita no Brasil. Criou um sistema específico de educayao 
escolar indígena dentro do sistema de educayao do estado, com 
concurso diferenciado e carreira de magistério também espe
cífica e diferenciada. A legislayao é fruto de urna lei aprovada 
pela Assembléia Legislativa e que garante aos índios a prerro
gativa de serem os professores em suas aldeias, além de garan
tir isonomia salarial. 

Urna legisla~ao desse tipo pelo menos impede o que 
aconteceu recentemente no Mato Grosso. Num concurso nao-di
ferenciado, professores índios que obtiveram resultados melho
res que professores nao-índios foram transferidos para escolas 
nao-indígenas; enquanto que os professores nao-índios, com 
resultados mais fracos no concurso, foram lotados em escola 
indígena. Ou seja, ternos índios qualificados dando aula para 
nao-índios e nao-índios nao qualificados dando aula para índios. 

,, 
Nota-se aquí claramente urna discriminayao. E como se 

para os legisladores, escola indígena pudesse ser de qualidade 
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mais baixa. Afinal, e aqui nao sou eu que digo, vou retratar, 
refletir um estereótipo- índio niio aprende direito mesmo, nao 
é?. Escota diferenciada muitas vezes - e esse é um equívoco 
grave - tem sido equacionada com escota de baixa qualidade. 
Diferenciada, no entanto, significa exatamente: diferente, inde
pendente de maior ou menor qualidade. Diferenciada, no Tocan
tins, por exemplo, significa que o candidato deve fazer urna 
prova de língua portuguesa e de língua indígena. Por isso ele é 
diferente dos outros concursos: ele exige urna prova de língua 
indígena. Significa que o candidato para poder se inscrever no 
concurso precisa ser indicado pela comunidade indígena. Nao 
basta ter os documentos legais de identidade e CPF. E a comu
nidade, por sua vez, o escolhe com base em critérios do tipo: o 
professor nao pode beber; ou o professor deve gostar de crianya 
- critérios definidos por eles mesmos. 

Diferenciado significa reconhecer que nao é possível 
avaliar as habilidades cognitivas fora do contexto cultural, 
significa maior qualidade, urna vez que além de conhecimentos 
tradicionais de sua cultura, os índios devem ter acesso, em 
decorrencia do princípio da interculturalidade, aos conheci
mentos próprios da cultura nao-indígena. 

O domínio de dois mundos de etnoconhecimentos nao é 
incompatível. Aliás, o acesso a um número maiorde estratégias 
intelectUais devidamente contextualizadas dá muito maior ca
pacidade de enfrentar situay5es novas, de modelar adequada
mente a situayao real para se chegar a urna possível soluyao ou 
curso de ayao. 

Como lembra Ubiratan D' Ambrósio, nós, que ternos o 
portugues como língua materna, difícilmente teríamos acesso 
ao ambiente academico internacional sem saber ingles .. No 
entanto, ninguém jamais nos ensinou que <levemos esquecer o 
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portugues porque é urna língua inferior ao ingles. No entanto, 
isso é feito comos povos indígenas. Sua língua é definida como 
primitiva. Sua religiao é urna crendice. Suas dan~as e seus 
rituais sao folclore. Sua ciencia e medicina sao supersti~5es. 
Sua matemática é imprecisa. 

Nao se discute aqui a pertinencia, aliás, a necessidade 
de se ensinar aos índios a língua, a matemática, a medicina e a 
agricultura do branco. Isso é inevitável na estrutura de mundo 
que ternos hoje. 

O que se pode, e o que se <leve fazer, é proteger a 
dignidade e a criati vidade dos grupos minoritários, minimizan
do os danos irreversíveis que se podem causar a urna cultura, 
a um povo ou a um indivíduo se o processo f or conduzido 
levianamente. 

Da mesma forma que nao teríamos acesso ao mundo 
academico internacional sem ingles, o índio nao terá acesso a 
sociedade moderna sem o portugues, no Brasil. E eles tem 
direito a isso e desejam isso. 

Historicamente, a visao de mundo dos povos indígenas 
tem sido apresentada como contraria a diferentes concep~óes de 
progresso e desenvolvimento. Os povos indígenas rem sido 
sistematicamente apresentados como sinonimo de atraso e igno
rancia. No entanto, segundo Rigoberta Menchu, premio Nobel 
da Paz de 1982 e porta-voz de um grande número de indígenas, 
preservarao de uma heranra cultural niio se opoe aos avanros 
científicos e inovaroes tecnológicas. Ao contrário, a comunida
de indígena pode e deve apropriar-se desses avanros e inova
roes, entendendo-os como heranfa da rara humana. 

A minha opiniao pessoal é que a autonomia pedagógica 
só será possível quando se tiver urna instancia com poder 
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normativo e executivo, nao apenas consultivo como é atual
mente o Comite de Educa~ao Escolar Indígena do MEC. Isso 
nos leva a outro aspecto da autonomía, ou seja, autonomía 
administrativa-financeira e institucional para a qual também 
achoque deve haver urna instancia normativa. 

A maior dificuldade para implanta~ao da autonomía me 
parece decorrer da indefini~ao sobre as rela~óes Estado-popu
la~óes indígenas e as conseqüentes disputas de competencia 
que levam, ora a a~óes contraditórias da Funai e de outras 
administra~5es federais, estaduais e municipais, ora a ina~ao, 
ou nao-a~ao. 

Há hoje dois Projetos de Lei tramitando no Congresso 
Nacional que dizem respeito a educa~ao indígena. U m deles é a , 
LDB e outro é o Estatuto do Indio. O projeto da LDB aprovado 

. A 

no Senado, o Substitutivo Angela Amín, é um texto que contem-
pla um conjunto de dispositivos gerais que asseguram o direito 
a urna educa~ao específica nao integradora e que respeita a 
diversidade cultural no Brasil. A tramita~ao desse texto esbarra 
hoje com outro texto, de autoría dos senadores Darcy Ribeiro e 
Mário Bacelar, que embora nao fa~a referencia a educa~ao 
indígena além de repetir o artigo 210 da Constitui~ao Federal, 
incorporou hoje emendas da deputada Benedita da Silva, enca
minhadas pelo Cimi, e do senador Ademir Andrade, encaminha
das pelo MEC, por orienta~ao do Comite de Educa~ao Escolar 
Indígena do MEC. Há contradi~ao entre os dois textos, e dentro 
deles mesmos, sobre o nível em que deve se situar a escola 
indígena: se no nível municipal, como <leve ser o ensino funda
mental, se no nível estadual ou federal. O texto da LDB, por 
exemplo, prega a execu~ao em nível estadual e municipal. Já o 
Estatuto, embora apresente incongruencias internamente, prega 
a federaliza~ao, integrando as escotas indígenas ao sistema de 
ensino da Uniao e subordinando-asaos Distritos Educacionais. 
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Conforme diz o próprio Luiz Grupioni, em um texto 
apresentado recentemente na · SBPC, a grande questao em 
debate é qual o modelo de educa~ao indígena que estamos 
buscando, e aquí ele nao se refere aos princípios, sobre os quais 
há um relativo consenso, mas sim a um modelo de gerencia
mento da educa~ao indígena. Embora ainda existam problemas 
de base para serem resolvidos, como essa defini~ao cobrada 
acima, nao há dúvida de que há, também, possibilidades reais 
de se tentar maior nível de autonomía, e essas tem que ver com 
urna série de fatores dos quais citarei alguns: 

- O próprio despertar de urna nova consciencia e 
organiza~ao dos próprios povos indígenas, nos últi
mos anos, tem nos mostrado a emergencia de lideran
~as indígenas f ortes e de movimentos no vos. 

- O outro fator é o ambiente internacional e, limitada
mente, o nacional, favoráveis a preserva~ao de línguas 
e culturas minoritarias. Há recursos financeiros e cien
tíficos mobilizáveis em nível internacional e bilateral. 

- Um outro fator seria o domínio científico e pedagógico 
do processo de educa~ao de minorias no Brasil e no 
exterior, com práticas qe eficácia já comprovada. Expe
riencias sérias, duráveis e generalizadas. Existem hoje 
no Brasil documentos de orienta~ao sobre o assunto. Há 
urna maior sensibilidade e engajamento por parte das 
universidades. Há possibilidade de acesso a recursos 
federais o~amentários ligados a programas. E há o 
co~o de institucionaliza~ao em níveis federal e esta
dual de um sistema de educa~ao escolar indígena dis
pondo de organiza~ao específica e especializada. 
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Apesar dos fatores mencionados acima, esse processo 
tem limites de natureza variada por parte dos próprios índios, 
por parte da sociedade e por parte do poder público. 

Da parte dos próprios índios, há um fraco reconhecimen
to do in te res se de urna educa~ao escolar formal, ou se ja, 
educa~ao ainda nao é assunto prioritário. A questao da terra 
continua sendo a coisa mais importante e acertadamente. 

A própria educa~ao bilíngüe intercultural nao é reconhe
cida por todos os índios como a ideal, sendo olhada ainda com 
desconfian~a por alguns. Creio que nesse domínio o que se 
de ve fazer é assegurar a possibilidade de acesso a um direito e 
nao a obriga~ao imposta de um dever. 

Da parte da sociedade brasileira o que acontece é que 
essa sociedade considera margin.al ou mesmo falso o problema 
das popula~ües indígenas. A questao indígena é coisa reserva
da a intelectuais, religiosos ou esquerdistas. 

Da parte do.poder público encontramos ainda atitudes 
e comportamentos identicos aos dos primeiros colonos ou, 
no mínimo, tao ambíguos quanto o comportamento das auto
ridades da burocracia colonial. Encontramos atitude ora de 
indiferen~a ora de ignorancia de como abordar e tratar o 
problema da educa~ao indígena, mesmo quando há boa von
tade real. 

Na verdade, os avan~os dos últimos anos tem sido fruto 
de situa~ües como essa, ou seja, a prática cotidiana das aldeias 
servindo de realimento para reflexao e eventos academicos. 
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Aut-0nomia da escola indígena e projeto de sociedade4 

Marta Maria Azevedo5 

Creio que é a primeira vez que se está realmente tratan
do, específicamente, do tema autonomía e escolas indígenas 
no Brasil. O tema sempre foi tratado de maneira tangencial em 

. , . 
nossos sem1nanos e congressos. 

Quando se fala de autonomía, trata-se basicamente da 
rela~ao do Estado com essas sociedades, com esses povos 
indígenas. Entao, muitas das.-coisas que serao levantadas, 
talvez sejam os mesmos problemas com vis6es diferentes. 

A escola enquanto institui~ao é e sempre foi urna insti
tui~ao colonial, civilizatória. Sempre foi usada, tanto no Brasil 
quanto em outros países, para colonizar, para civilizar. É urna 
institui~ao ocidentál, é da cultura ocidental, cria indivíduos. A 
escola nao é urna institui~ao que atende, por exemplo, a famí
lia, ou grupos sociais, ou comunidades, ou clas. A escola atende 
urna classe de indivíduos. E é na escola que come~a a c·ria~ao 

dessa idéia de "indivíduo", que é o individualismo, urna idéia 
central na nossa cultura, mas que nao é urna idéia central nas 
culturas indígenas. Isso é super importante porque muitas 
vezes a gente f ala em escola na língua indígena, fa la em 
trabalhar as culturas nativas nas escolas, mas esquece desse 
ponto muito importante. Eu já disse em outras oportunidades 
( em Brasília, inclusive) que achoque urna das quest6es impor
tantes que a gente está esquecendo de trabalhar nas escolas 
indígenas é a questao da avalia~ao. A avalia~ao sempre toca 
nesse ponto do individualismo, da individualiza~ao da pessoa, 

4 . Título atribuído pelos organizadores. Sem revisao da expositora. 
5. Doutoranda em Ciencias Socias (Unicamp). Membro do MARI - Grupo de 

Educa~iio Indígena, USP. 
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dentro de urna comunidade que nao é nada individualista. 
Entao, se o irmao mais velho vai para a r~a como irmao mais 
novo e lá podem ter urna coopera~ao, ou se o genro vai 
trabalhar como sogro, enfim, se fora da escola existe toda urna 
rela~ao de coopera~ao, de ajuda mútua, dentro da escola o 
aluno tem que se virar sozinho, a av~lia~ao vai ser só dele. E 
quando existe urna ajuda entre um aluno e outro, mesmo que 
sejam irmaos, isso é vedado pela escola. Por que? Porque ela 
justamente vai criar essa figura do indivíduo. 

A escola é sempre pensada em fun~ao de um projeto 
societário. Quer dizer, é sempre pensada em fun~ao de um 
projeto de sociedade. A escola cria quadros para a nossa socie
dade; cria quadros para o nosso mercado de trabalho. Entao, 
quando o Sesi, o Senai vem com propostas de cursos técnicos, o 
que significa isso? Significa que o Estado ou setores da sociedade 
estao pensando nessa sociedade, pensando na economia, na 
qualidade de vida ou na vida das pessoas dessa sociedade e, em 
fun~ao disso, pensam um determinado tipo de escola. 

A escola é urna institui~ao que sempre pensa no futuro, 
porque ela trabalha com as crian~as. Entao ela sempre pensa' o 
que se quer fazer desse povo no futuro. Assim, sequero formar, 
por exemplo, técnicos agrícolas, entao eu vou colocar urna 
escola para formar técnicos agrícolas. A escola está sempre 
voltada para um certo projeto de futuro. 

Quando a gente fala em autonomia de escolas indígenas, 
a prime ira coisa em que se tem que pensar é isso: o pro jeto de 
futuro ao qual a escola está subordinada é o projeto de futuro 
de cada povo indígena. Por isso eu sempre falo o que a Raquel 
mencionou, que a escola indígena é urna coisa abstrata. Porque 
o projeto de futuro é específico. Cada povo tem o seu próprio 
projeto de futuro. Se os Kayapó nao querem urna escola 

149 



seriada, bilingüe ou, enfim, que ensine o Kayapó na escola, 
esse é o projeto de futuro deles. Por isso, eu penso que em 
primeiro lugar a escola deve estar subordinada a esse projeto 
de futuro de cada povo. Aí ela vai com~ar a ser realmente 
autónoma. 

Parece-me que estamos sempre pensando em escola 
com um projeto de futuro nosso; um projeto de sociedade que 
a gente tem. E sem tentarconhecer primeiro o projeto de futuro, 
o projeto de sociedade que cada povo indígena tem em mente 
para si próprio. 

Do ponto de vista dos povos indígenas, no Brasil, eu acho 
que a primeira coisa que a gente tem que lembrar - porque a 
gente sabe-é que sao povos ocupados. Quer dizer, sao povos 
cu jos territórios foram ocupados. A necessidade de demarcar o 
território indígena existe por isso: porque eles foram ocupados 
por um Estado brasileiro. E tem que demarcar um pedayo de 
território porque senao eles vao ser invadidos cada vez mais. 
Entao, sao povos que estao sob urna determinada dominayao. 
Quando tema necessidade de aprender o portugues, é da mesma 
forma que a gente tem a necessidade de aprender o ingles e, 
muitas vezes, também o frances, porque a gente também sofre 
um certo colonialismo cultural, intelectual. Entao se a gente tem 
de aprender ingles, da mesma forma, tem que aprender o portu
gues, porque o portugues é a língua do colonizador. 

Tem-se sempre que lembrar isso para nao deixar ficar 
parecendo que existe urna relayao de igualdade, de reciprocidade 
e que isso nao existe. lsso existe sim e a escola é um instrumento 
que vem do colonizador. Mas a gente também sempre fala em 
escola libertadora. Parte-se do pressuposto de que ela pode 
também ser urna escola libertadora. Ora, o próprio nome já diz: 
quando se fala de urna escola libertadora~ é porque a pessoa 
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estava presa antes, e entao a escola vai libertar. O modelo de 
escola libertadora, que é do Paulo Freire, e que muitas vezes a 
gente fala para os povos indígenas, é justamente por causa disso: 
porque a gente considera os povos indígenas também povos 
excluídos, também marginalizados, também oprimidos. 

Do ponto de vista da autonomía, nao se pode pensar 
numa escola realmente autónoma, sem pensar urna relayao de 
autonomía das sociedades indígenas com o Estado brasileiro. 
A relayao das escolas indígenas com o Estado passa por urna 
coisa maior que é a rela~ao desses povos com o Estado. A 
política indígena no Brasil, apesar de já ter avanyado muito, 
ainda está muito aquém de chegar numa rela~ao que passa pelo 
estatuto da autonomía. Em primeiro lugar, o Estado brasileiro 
precisa pensar numa política que seja específica com cada 
pavo. Embora nao seja nada prático e talvez nem seja realmen
te factível, enquanto utopía é isso que se tem que ter como 
meta. Tem-se que pensar· que cada povo pode ter um pro jeto 
de futuro próprio, diferenciado, e pode ter urna escola própria, 
diferenciada, e nao precisa ser seriada, e a outra vai ser seriada, 
e assim por diante. E o Estado vai ter que dar conta disso sim. 
Quer dizer, tem-se que partir desse princípio, pelo menos. 

Quanto a essa questao da rela~ao do Estado com as 
sociedades indígenas passando pelo estatuto da autonomía, o 
que está acontecendo boje em día é justamente um passo para 
trás. A gente está sabendo dessa coisa da redemarca~ao das 
terras indígenas; provavelmente mais de 60 % dos territórios 
vao ter que ser revistos por causa do tal do "contraditório". E 
nessa vai de roldao toda a questao da escola, da saúde etc .. 

Eu estava pensando nessa questao da relayao do Estado 
com os povos indígenas no Brasil e em urna revista encontrei 
um artigo super interessante sobre os lnuits, esquimós que 
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vivem nos territórios do noroeste do Canadá. Recentemente foi 
aprovada a cria~ao de um território com govemo próprio só 
para os Inuits, como se fosse um outro território, quer dizer, 
nao vai ser um Estado independente. Eles estao fazendo disso 
um processo e a diferen~a é que os Inuits vao fazer parte do 
Canadá trocando a tecnologia que eles tem, a sabedoria que 
eles tem com rela~ao a esse território, que é de 340.000 km2, 
e o govemo do Canadá. Eles estao tentando ter urna rela~ao 
com os Inuits em termos de autonomia. Quando se fata em 
autonomia, o grande medo dos políticos é expresso assim: "Ah, 
nao, voces estao querendo criar Estados dentro do Estado." ,, 
Nao é isso. E urna rela~ao de autonomía: urna rela~ao de 
sociedades diferentes, mas em pé de igualdade. Na mesma 
revista tem urna reportagem sobre os índios no Brasil, chamada 
"Os filhos da natureza". Entao é aquela velha história: aproxi
ma os índios da "natureza" ... Enquanto cidadaos brasileiros, a 
mentalidade que ainda reina é a de nao entender ainda os povos 
indígenas como povo diferentes, mas nao desiguais.Eles sao 
sujeitos diferentes da gente, mas nao sao melhores ou piores. 
Enquanto mentalidade geral da sociedade brasileira nao se 
consegue entender os povos indígenas enquanto um patrimO
nio cultural do Brasil, enquanto detentores de conhecimento. 
Pala-se, muitas vezes, que eles tem direito de acesso aos nossos 
conhecimentos, as tecnologías etc. Mas isso poderia se dar 
numa rela~ao de troca, porque os povos indígenas tem enormes 
conhecimentos tecnológicos, teóricos, científicos. A rela~ao de 
autonomia poderia passar por urna rela~ao de troca de conhe
cimento. Isso enquanto exemplo dessa questao de autonomia. 

Com rela~ao a esta questao da f<;>rma~ao de indivíduos, 
urna outra coisa que a escola fabrica é a divisao social do 
trabalho. Ou seja, a gente entra na escola para que? 
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,, 
E comum ouvir-se que a gente entra na escola para ser 

"alguma coisa" na vida, para ser algum profissional, para ter 
algum papel na sociedade. A escola produz especíalistas, pro
duz profissionais, sempre em fun~ao de um projeto de futuro, 
em fun~ao de um mercado de trabalho. Acredito que urge a 
gente pensar, junto comos povos indígenas, qual é esse mer
cado de trabalho entre os povos indígenas. Porque a gente ve 
boje em dia, no Brasil todo, a forma~ao de quadros indígenas 
que acabam se situando no me·rcado de trabalho nao-índio. 
Porque a escola continua produzindo quadros, ela continua 
sendo implantada com modelos acríticos e continua produzin
do quadros para o mercado de trabalho nao-índio. No Rio 
Negro, por exemplo, on~e eu trabalho, eles estao exportando 
professores e enfermeiras. Enquanto que o Rio Negro está 
precisando urgentemente de projetos agrícolas, ou ·pensar um 
pouco em tecnologias alternativas com rela~ao ao meio am
biente, e a escola produz quadros para Manaus. Assim, existe 
urna imigra~ao enonne dos índios para a cidade de Manaus. A 
mesma coisa acontece em Roraima. No projeto do Centro de 
Pesquisa do Ailton Krenak, atra vés do qual os fndios estudaram 
biologia, advocacia, enfim, várias profissoes, os índios volta
ram depois para as áreas e queriam um emprego - quem 
estuda, depois quer um emprego - e nao tinha emprego nas 
aldeias, é óbvio. Por isso tem-se que pensar coma c~a mais 
no futuro e nao no passado. Antes de mais nada, tem-se que 
pensar em criar esses mercados de trabalho, porque senáo o 
que vai acontecer é que vai existir urna fuga em massa dos 
índios que saírem dessas escolas. 

Pensando na escola indígena enquanto escola pública, o 
grande problema é que a gente tem que come~ar a pensar em 
criar urna outra figura jurídica para as escolas indígenas. O 
pessoal do comite de Educa~ao Indígena do MEC já vem 
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discutindo, e realmente isso é urna coisa super importante, 
porque a figura jurídica "escola pública" nao cabe: as escolas 
indígenas tem que f azer a maior ginástica para conseguir 
aprovar um regimento. Tem-se que co~ar a pensar em urna 
outra figura jurídica, onde o poder nas escolas se ja realmente 
das comunidades indígenas. Onde o modelo de administra~ao 
das escolas nao seja um modelo hierarquizado nosso. Nao 
precisa ter, por exemplo, um diretor, um vice-diretor, um 
secretário, aquele modelo verticalizado. Porque esse modelo é 
completamente ideológico e nao tem nada a ver, muitas vezes, 
com a organiza~áo social e política dessas comunidades. 

Nao adianta nada falar-se em "escota indígena que res
peita a cultura", e querer impor um modelo de administra~áo 
que nao tem nada a ver coma cultura deles, que é a organiza~ao 
social e política. 

E, por último, quero levantar a questáo justamente da 
escota. indígena. Aquela coisa do "índio", da identidade gené
rica "ítidio". Antes de serem "índios", esses povos sao Xikrin, 
Kraho, Makuxi, Kaingang, Terena etc., para depois serem 
"índios". Só que, para nós, eles primeiro sao "índios", para 
depois serem diversos entre si. Ternos de parar de ·colocá-los 
todos em urna file ira chamada "índio", e ver que entre eles há 
diferen~as, sao povos completamente diferentes entre si. E que 
essa identidade genérica "indígena" é urna n~ao colonialista, 
urna n~áo ideológica que foi construída por nós. E por isso eu 
penso que o Estado tem que come~ar também a trabalhar 
partindo desse ponto de vista. 

Só a partir da problematiza~ao e enfrentamento destas 
questóes, e de come~ar a.promover reunioes junto com esses 
povos para pensá-las, é que nós brasileiros vamos ter os povos 
indígenas como parceiros diferentes, mas nao desiguais, na 
constru_~ao de um Brasil plural. 
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Limites e possibilidades da autonomia de escolas indígenas 

Wilmar R. D'Angelis6 

Esse texto pretende ser provocativo. Se puder instigar, 
tanto melhor. 

E abro com um aviso: nenhuma das afirma~óes que aqui 
serao feítas deve ser tomada como generalizadora, exatamente 
pelas coloca~oes que aqui já se fizeram de que as sociedades 
indígenas sao diferentes, vi vendo situa~óes diferentes até den
tro de um mesmo povo indígena. Nao se tome pois, cada 
afirma~ao, como sendo urna proposta para todas as sociedades 
e escolas indígenas. Estarei levantando questóes que se aplicam 
a muitas situa~C>es de pavos indígenas. 

1. Autonomia política e .financeira em relafao ao Esta
do, aos missionários e aos indigenistas - Quantos casos 
poderíamos mencionar, no Brasil, de escolas indígenas criadas 
por iniciativa de um povo ou comunidade indígena, e organi
zadas de fato sob seu controle? E quero incluir aquí, como um 
elemento fundamental desse controle, a posse efetiva dos re
cursos mantenedores da escola. 

Sei que pod~f!l- acusar-me de utópico, ao apontar ass~m 
para urna perspectiva de autonomía que nao se realiza "sequer 
na escola nao-indígena" no Brasil. 01:1 seja, na escola dos 
"brancos", dos "portugueses", dos "fog" (como dizem os Kain
gang), q\lase nunca é a comunidade que _controla ~s recursos 
que a mantero. Sem centrar ou resumir tudo. o que entendo por 
"autonomia'~ apenas a questao financeira, quero no entanto, 
desde já, clarear dois aspectos de minha perspe,ctiva: l .. "con
trole dos recursos" para mim quer. diz~r o gerenciamento 

6. L~ e indigenista. Profesoor no Departamen10 de Lingüística, IEL-Unkamp. 
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discutindo, e realmente isso é urna coisa super importante, 
porque a figura jurídica "escola pública" nao cabe: as escalas 
indígenas tem que fazer a maior ginástica para conseguir 
aprovar um regimento. Tem-se que com~ar a pe~sar em urna 
outra figura jurídica, onde o poder nas escalas se ja realmente 
das comunidades indígenas. Onde o modelo de administra~ao 
das escalas nao seja um modelo hierarquizado nosso. Nao 
precisa ter, por exemplo, um diretor, um vice-diretor, um 
secretário, aquele modelo verticalizado. Porque esse modelo é 
completamente ideológico e nao tem nada a ver, muitas vezes, 
com a organiza~ao social e política dessas comunidades. 

. Nao adianta nada falar-se em "escola indígena que res
peita a cultura", e querer impor um modelo de administra~ao 
que nao tem nada a ver coma cultura deles, que é a organiza~ao 
social e política. 

E, por último, quera levantar a questao justamente da 
ese ola indígena. Aqueta coisa do "índio", da identidade gené
rica "índio". Antes de serem "índios", esses povos sao Xikrin, 
Kraho, Makuxi, Kaingang, Terena etc., para depois serem 
"índios". Só que, para nós, eles primeiro sao "índios", para 
depois serem diversos entre si. Ternos de parar de colocá-los 
todos em urna fileira chamada "índio", e ver que entre eles há 
diferen~as, sao povos completamente diferentes entre si. E que 
essa identidade genérica "indígena" é urna n~ao colonialista, 
urna n~ao ideológica que foi construída por nós. E por isso eu 
pe~so que o Estado tem que come~ar também a trabalhar 
partindo desse ponto de vista. 

Só a partir da problematiza~ao e enfrentamento destas 
questóes, e de come~ar a.promover reunióes junto com esses 
povos para pensá-las, é que nós brasileirps vamos ter os povos 
indígenas como parceiros diferentes, mas nao desiguais, na 
constru~ao de um Brasil plural. 
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Limites e possibilidades da autonomia de escalas indígenas 

Wilmar R. D 'Angelis6 

Esse texto pretende ser provocativo. Se puder instigar, 
tanto melhor. 

E abro com um aviso: nenhuma das afirma~óes que aqui 
serao feítas deve ser tomada como generalizadora, exatamente 
pelas coloca~óes que aqui já se fizeram de que as sociedades 
indígenas sao diferentes, vivendo situa96es diferentes até den
tro de um mesmo povo indígena. Nao se tome pois, cada 
afirma~ao, como sendo urna proposta para todas as sociedades 
e escolas indígenas. Estarei levantando questoes que se aplicam 
a muitas situa~ües de povos indígenas. 

1. Autonomía política e finance ira em relariio ao Esta
do, aos missionários e aos indigenistas - Quantos casos 
poderíamos mencionar, no Brasil, de escolas indígenas criadas 
por iniciativa de um povo ou comunidade indígena, e organi
zadas de fato sob seu controle? E quero incluir aqui, como um 
elemento fundamental desse controle, a posse efetiva dos re
cursos mantenedores dá escola. 

Sei que podym acusar-me de utópico, a_o apontar ass~m 
para urna perspectiva de autonomía que nao se reali41 "sequer 
na escota nao-indígena" no Brasil. Ol:l seja, na escota dos 
"brancos", dos "portugueses", dos "fog'~ (como dize111 os Kain
gang), ql}ase nunca é a comunidade que .controla os recursos 
que a manrem. Sem centrar ou resumir tudo_ o que entendo por 
"autonomia" apenas a q~estao financeira, quero no entanto, 

. -
desde já, clarear dois aspectos de minha perspectiva: l._ "con-
trole dos recursos" para mim quer dizer o gerenciamento 

6. L~ e indigenista. Profeswr no Departamento de Lingüística, IEL - Unicamp. 
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efetivo, o poder de decisao real, que poderíamos traduzir nurna 
fórmula como o poder de assinar o cheque, ainda que a origem 
dos recursos seja urna entidade ou o Estado, desde que o 
f omecedor dos recursos nao use do poder de indicar ou vetar 
nomes, ou orientar e vetar iniciativas; 2. o fato de que "á escola 
nao-indígena é, em geral, ruim ou dominada," nao pode nunca 
ser alegado como justificativa para as limitaroes dos projetos 
de escola em comunidades indígenas. As razoes simples para 
isso sao duas: primeiro, é do nosso vício etnocentrico dizer que 
"se nema nossa escola (dos' brancos') consegue ser assim, que 
dirá a dos índios?" Se, por um lado, aceitamos isso passiva
mente, O sentido de Urna tal afirmayaO é que "os Índios nao 
podem pretender ser mais do que os 'brancos'". Entendo que 
as vezes coisas assim sao ditas para enfatizar que os povos 
indígenas sao urna minoria mais do que dominada dentro do 
território brasileiro. Nesse caso, justamente, aplica-se a segun
da das razoes que mencionei e que é: os povos indígenas sao 
sociedades submetidas e dorru,nadas pelo Estado e pela socie
dade brasileira. ~orno tal! Sendo assim, siio eles os que mais 
necessitam construir um projeto político de autonomia, e que 
deve incluir, necessariamente, a educayao. de suas novas gera
\:Oes. (E, num paren tese, gostaria de enfatizar o fato de que a 

'domina~ao sobre os povos indígenas nao é um ato apénas do 
Estado brasileiro, mas da própria sociedade civil brasileira, 
através de muitas entidades, instituiyües e ONGs. É verdade 
que em urna perspectiva althusseriana, todas elas poderiam ser 
incluídas entre os "aparelhos ideológicos" do Estado, ainda qu~ 
SUa ayaO nao seja meramente ideológica e, mais CuflOSO, ainda 
que seu discurso · ideológico pareya · contradizer o do Estado, 
sua prática de fato· corrobora oµ soma-se aquelas do Estado 
para a submissao das sociedades ·indígenas). · lnsistirei ainda 
nisso: como colonizados, dominados e submetidos, os povos 
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indígenas precisam formular seus próprios projetos de libera
fiio - se me permitem resgatar um termo que nos foi muito 
caro há duas décadas, e que absolutamente em nada se relacio
na com o liberalismo ou neo-liberalismo, a nao ser por oposi-
9ao -, precisam afirmar em práticas efetivas - políticas, 
economicas, lingüísticas, educacionais - sua identidade e seu 
orgulho étnico, precisam - como diria Albert Memmi num 
texto clássico da década de 19507 

- afirmar-se com paixtio! 
"U ma escola" - isto é, um pro jeto educacional - controlada 
por institui\:oes ou organiza95es que, de urna forma ou oiltra, 
vinculam-se ao Estado brasileiro, nao passará de um estágio de 
afirmayao de um etnicismo facilmente manipulável por inte
resses políticos que raramente coincidirao com os reais inte
résses das populay5es indígenas. A histófia recente da América 
Latina tem mostrado claros exemplos disso. Por sua vez, "urna 
escola" que floresya sob o controle de urna instituiyao ou 
organizayao que esteja vinculada a algum projeto de transfor
mayao do Estado corre o risco de nao passar da · "crise da 
adolescencia": as institui9oes se autopreservam, se burocrati
zam e se amoldam aos poucos ao próprio Estado que comba
tem, e nao suportam a "recusa do pai", ou seja, o momento da 
"rebeldia" em que o movimento indígena bu~a romper com 
tpdo e qualquer controle e, apesar de tqdps os ri~cos de erros, 

~ . . - .. 
trilhar seu .próprio caminho. , . 

E, como falei de movimento indígena, é bom.mertcionar 
ainda urna terceira possibilidade: a de "urna escola" controlada 
diretamente por urna organizayao indígena. Existem, de fato, 
no Brasil, várias que boje sao apontadas como exemplos disso. 

.. .. : ' - .. 
. . ... .._ ·. ~ ~~._.. \)~~ \,~! 

. 7. Retrato do colonizadp precedido. pelo retratt~ do colonfza4o_r . . T,~a~1u~o de 
Roland Corbisier e .Mariza Pinto Coelho. Rio. de Janeiro, Paz e: Terra. 1977 - ,,.. . . . . ). ~ . : .. \ .. ' 
(primeira edi~io francesa: '1957). 
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A questao que se coloca, nesses casos, é mais profunda e mais 
ampla, dizendo respeito a toda chamada questiio indígena no 
Brasil: a dos limites e possibilidades do próprio movimento 
indígena, que a meu ver, está todo ele ainda bastante tutelado 
em nosso país!8 

Por fim, é bom ter em mente o alerta que vero da análise 
do discurso: de quem é a voz que se ouve quando se diz que 
se "ouve o índio"? Ou seja, quando se '~ouve o índio" nao se 
pode faze-lo da perspectiva absolutamente ingenua que nao 
toma em conta: a) a situa~ao - o contexto histórico-socio
político - em que a fala do índio acontece; b) a situa~ao e a 
história específica do próprio "porta-voz", isto é, daquele ou 
daqueles a quem se atribuí poder ou direito de representa~ao 
do interesse indígena; c) a situa~ao e os interesses de quem . , 
ouve, ou seJa, de nós mesmos. E comum que nos enganemos 
a nós mesmos. 

2. Autonomia programático-pedagógica (a autonomia 
quanto aos fins!) - Para mim, no entanto, a marca principal, 
a marca fundamental da dependencia da "escota (que queria 
ser) indígena" é seu atrel.amento ao programa e a seriafii.o 
estabelecidos para a escola nao-indígena! 

Em prepara~ao ao ·encontro Leitura e escrita em escolas 
indígenas: domesticafii.O x autonomía, preparei um texto-con
sulta do qual transcrevo um trecho: 

8 . Em outro breve texto esaevi: no Brasil talvez exi.ftam, em midia, um a.uessor 
(mi.rsionário, educador, pmfe.uor, lingüista, antropólogo, indigenista) para 
cada setenta ou oitenta índio.f. Nesse contexto, há muito pouco e.rpQfO - e, 

friqµentemente, muito dinheiro - para permitirªº·' povo .. f indígena.f qualquer 
arremtdo Je verdaáeira autonomía" (D' Angelis, W.R. Contra a ditadura Ja 
e.reo/a. A sair). 

, 
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Grande parte dos projetos de escotas indígenas hoje 
em desenvolvimento no país mio rompe coma lógica 
da continuidade do estudo, muitas vezes pensada 
como a forma de nao estabelecer discrimin~ao sobre 
os índios, garantindo-lhes o direito de acesso ao ensino 
médio e superior das escolas dos "brancos". É evidente 
que o acesso ao ensino superior nao está nem estará, 
de fato, ao alcance de todos os índios, mas se estivesse, 
as questües a responder seriam: (i) se haverá esp~o e 
forma de absor~ao. nas aldeias, para todos esses pro
fissionais; (ii) se, urna vez formados em escolas dos 
brancos, em profissoes dos brancos, vivendo longe de 
suas aldeias, estes profissionais ( ou, pelo menos, parte 
considerável deles) vao estar interessados em retornar 
as suas aldeias; (iii) se aqueles índios que se urbaniza
rem, em fun~ao desse tipo de estudo, nao reproduzirao 
a experiencia salesiana dos serventes e dom~ticas. 
Enfim, a primeira questao central que se coloca é: nao 
estao as escotas indígenas já viciadas pela perspectiva 
da continuidade do estudo, colocadas como ponte e 
porta de acesso as escolas dos brancos de níveis supe
riores? 
Muitas vezes, por falta de urna d.iscussoo política mais 
ampla, ou por mera falta de procedimentos mais for
mais de planejamento (para estabelecer claras rel~ües 
entre ~oes e objetivos), agentes indigenistas preocu
pados em niio discriminar os índios ( ouvem-se coisas 
como: "por que é escola de índio nao pode ser reco
nhecida?, ou, por que é escola de índio nao vale como 
a dos brancos?") consideram fundamental que a escola 
indígena seja reconhecida pelo Estado. lsso implica, 
sempre, nas adap~ües curriculares, noo só por exi
gencias legais, mas também pela própria conce~ao 
ideológica de escota que assume o agente indigenista. 
Aliás, isso é o que parece ser, na prática, a abdic~oo 
da autonomia da escola (imaginada como acoplada a 
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um projeto indígena) pelo atrelamento a perspectiva 
do Estado brasileiro (aqui, através dos seus agentes 
sociais, inclusive representados no indigenismo alter

nativo). 
A questao, portanto, é: existe possibilidade de urna 
escola indígena realmente autónoma, isso é, desvincu
lada dos agentes do Estado brasileiro? E mais: existe 
ainda a possibilidade da nao-escola, como forma de 
nao submissao ao Estado para algum(s) povo(s) indí
gena(s), ou é urna fatalidade (um mal necessário, para 
todos) a escota? · 

Em um documento dos professores indígenas do Ama
zonas e de Roraima, assinado em Manaus, em 16 de julho de 
1991, está <lito a certa altura: "as escolas indígenas serao 
criativas, promovendo o f ortalecimento das artes como formas 
de expressaode seus povos".9 Como leresse texto? Entende-se 
que esteja provavelmente expressando a preocupa~ao com a 
perda de formas próprias e tradicionais de expressao artística. 
Ou pelo menos é assim que eu gostaria de entende-lo. Masé 
possível que um tal texto também expresse aquele desejo de 
fazer tao indígena a escola sem romper como modelo da escola 
nao-indígena, que no lugar da "educa~ao artística" se pretenda 
colocar a ''arte indíg~na" como disciplina escolar. Isso já me 
parece contra-se~so ! O espa~o da realiza~ao das formas tradi
cionais de expressao artística é - se me permitem a aparente 
tautología - o própriQ espa~o de sua realiza~ao ! 

- í 

9. Declara~o d~ Professores Indígenas do Amazonas e Roraima. In Com as 
próprias miio.f: profe.u ores indigena.r c<m.ftruindo a aut<>nomia de suas escolas. 
Brasília, Cimi, 1992:35. 
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Esse exemplo pretende apenas introduzir urna questao 
crucial, que já toquei no texto transcrito acima, que é da rela~ao 
entre a~ües e objetivos. Se é verdade que nao se plantam 
sementes de abóbora quando se quer colher melancias, ou de 
feijao quando se quer colher amendoim, também é verdade que 
nao se precisa de faculdades para formar bons agricultores. 
Tenho abordado isso, com freqüencia, quando discuto com 
professores indígenas o ensino de portugues em suas escolas. 
Digo a eles, por exemplo, que nao faz nenhum sentido, isto é, 
nao existe a mínima necessidade de que urna crian~a indígena 
que vai freqüentar quatro anos de escola e, depois, seguir sua 
vida normal de aldeia, saiba distinguir "nomes comuns" de 
"nomes próprios", ou saiba classificar os itens lexicais do 
portugues em categorías como "substantivo", "pronome", "ad
jetivo" ou "preposi~ao". 

Mas, se é - ou, pelo menos, deveria ser - claro que 
a~oes devem ser planejadas em fun~ao dos objetivos que se 
pretende alcan~ar, nem sempre as pessoas se dao conta de que 
as sociedades educam suas novas gerafoes ( em escolas e/ou 
f ora delas) para formar os adultos que desejam. A escota, 
como qualquer das a~ües e institui~oes que integram o cotidia
no de nossas vidas, acaba sendo "naturalizada" pela ideología, 
passando a ser vista como institui~ao necessária com fins 
precípuos indiscutíveis, tao óbvios que nao se fala sobre eles: 
todo mundo sabe prá que existe escota. As pessoas deixam, 
assim, de tomar consciencia de que escola existe para atender 
as necessidades de um certo tipo de ensino, e em cada socie
dade em que existe ou é adotada, a escola é parte dos instru
mentos empregados na consecu~ao dos objetivos de classes 
dominantes, de cu jos interesses a escota é reflexo. Por que nao 
deveria ser assim coma escola indígena? 
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Naqueles povos indígenas em que a estratifica~ao social 
ainda nao foi implementada, por que seguir o modelo de escola 
de urna sociedade de classes apoiada em milhoes de "margina
lizados" ou "excluídos"? Por que fazer a crian9a indígena 
galgar passo a passo urna escala anual que na sua sociedade 
nao tem sentido? Nesses povos, o que se tema fazer é definir 
claramente os objetivos pelos quais a sociedade deseja criar 
esse instrumento chamado "escola". É urna defini9ao, obvia
mente, a ser feita pela própria sociedade indígena. Ocorre que 
"escola" é institui9ao ·que deseja importar ou imitar dos nao
índios, e os assessores nao-índios devem colaborar com aque
las sociedades indígenas, fazendo com elas um trabalho 
importantíssimo de antropología as avessas: revelar aos índios 
o funcionamento da escolados "brancos". 10 Isso é fundamental 
para que as sociedades indígenas decidam claramente sobre o 
que desejam. Isso nao impede que, em alguns casos, a "escola" 
continue a ser desejada, e venha mesmo a ser implantada, para 
cumprirfun9oes político-sociais do tipo simbólico apenas (seja 
pe~ante outras sociedades indígenas, seja perante os nao-ín
dios). No entanto, isso pode evitar que, se desejarem apenas 
alfabetizar seus filhos e conhecer os instrumentos da aritmética 
que lhes ajude nos seus negócios com os "brancos", acabem 
"gan~ando" um pacote que inclui a escolariza9ao nos moldes 
da nossa sociedade, o en sino de história formal que eventual
mente nao necessitem, e o ensino de outras coisas como 
geografía ou ciencias que, se pautados nas nossas escolas, 
muito provavelmente serao de pouca valia na vida dos seus 
"alunos". 

10. Digo antropologia "~ avessas" por que, embora esse tipo de atitude hoje nlo 
seja incomum entre antropólogos, ela rompe com a tradi~o na qual se fundou 
a antropología. qual seja. revelar o funcionamento das institui~s indígenas 

para o colonizador. 
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Nos povos indígenas em que a estratifica9ao social já é 
urna realidade, é de supor que os dirigentes indígenas tenham 
preocupa9ao de controlar também a escola, como buscam fazer 
com toda a vida da comunidade. Nesses casos, a escola também 
é, eventualmente, espa90 de disputa entre projetos diferentes em 
choque na sociedade. Como passar por cima disso tudo, como 
se nao existisse, e falarde um "ensino" genérico, de urna "escola" 
genérica, do valor genérico e abstrato de urna "educa9ao" vazia 
de defini90es? Quando se embarca em algo assim, se está 
certamente contribuindo com aqueles que exercem o controle 
sobre a sociedade indígena (pensemos, por exemplo, naquelas 
lideran9as indígenas que negociam madeira, minérios ou casta
nha da terra indígena com empresas nacionais e intemacionais) 
e, por extensáo, com aqueles que se aproveitam dessa estratifi-

. ca9ao entre os índios para tirar proveito das riquezas de terras 
indígenas ou, ainda, para fazer proselitismo religioso e estabele
cer outras formas de dependencia ou domina9áo.11 

3. Autonomia e soberania - Em urna entrevista ao 
programa ''Opiniao Nacional", da TV Cultura (Sao Paulo),12 o 
diretor de urna ONG ambientalista, Carlos Alberto Ricardo, 
afirmou que a possibilidade de um povo indígena no Brasil 
reivindicar independencia e reconhecimento internacional 
como na9áo soberana é, boje em dia, um mero argumento e 
uma possibilidade retórica. 

Infelizmente somos obrigados a aceitar isso como fato. 
E a questao óbvia é: os povos indígenas no Brasil - como, de 

11. O presente texto estava pronto até esse ponto, quando de sua apresenta~ao no 
1 (]' COLE, coma informa~oo de se tratar de um texto em elabora~&>. O que se 
segue, pois, foi redigido após o congresso. 

12. Entrevista ao vivo no dia 10.01.1996, a respeito do recém assinado Dec. 1.775 

sobre demarc~ao de terras indígenas. 
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resto, em quase toda a América - nao tem poder político nem 
para sonhar com isso, muito menos para reivindicar inde
pendencia. E, para ser bem didático, por que nao tem poder 
político? Pela simples razao de que nao tem, antes de tudo, 
poder económico ou poderío militar. Nao fosse isso, por que 
nao reivindicariam seu direito a ser na~ao independente, e seus 
direitos de repara~ao de guerra e de territórios invadidos? Voce 
nao reivindicaría, se fosse índio e se pudesse? 

Em última análise, é preciso que sempre nos recordemos 
disso: os povos indígenas sao na~oes submetidas militar e 
economicamente. Sao povos completamente dominados e, 
como tais, sabem que espa~o lhes restou: o da caridade dos 
"ocidentais". 13 De fato, pouca idéia ternos do que isso realmen
te representa. Talvez o parametro mais compreensível para 
nós, em termos de compara~ao, seja o povo japones do ime
diato pós-guerra.14 A brutalidade animalesca de Hiroshima e 
Nagasaki (que para os povos indígenas no Brasil foram "bu
greiros", estradas, exército, epidemias etc.) fez os japoneses 
compreenderem rapidamente sua nova posi~ao: submissao 
"humilde" e humilhante perante os ricos e poderosos norte
americanos. A vingan~a japonesa veio, nao tao inesperada
mente, aliando sua concep~ao tradicional de "honra" as 
mudan~as exigidas pela sua nova condi~áo de "quase-ociden
tais". Para os povos indígenas, aoque parece, esse caminho 
nao existe. A com~ar, porque nao sao - no Brasil e em boa 

13. É verdade que existe também verdadeira solidariedade de muitas pessoas 
nio-indígenas com aqueles povos. mas. rigorosamente faJando, ela ~ sempre 
individual e inclui um número bastante pequeno de pessoas. A "solidariedade" 
de "institui~Oes" é pouco mais que urna caridade politicamen1e esclarecida: as 
institui~Oes tem compromissos consigo mesmas, acima de tudo. 

14. Nio é paradoxal que possamos nos colocar mais facilmente na pele dos 
antípodas japoneses. e imaginar sua situa~ao. do que nos vermos na pele dos 
índios, tilo próximos? 
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parte dos países americanos - mais do que urna ínfima mino
ría numérica. 15 

Reconhecer que a soberanía de na~6es indígenas no 
Brasil é só urna possibilidade retórica pode ser apenas um 
exercício de realpolitik, para que as a~6es políticas nao se 
vejam desconectadas da realidade. O risco que se corre, no 
entanto, aprisionando sonhos, é nao ousar planos que dese
nhem um futuro diferente: a realpolitik do indigenismo quase
alternativo 16 pode ser o acorrentamento da sociedade indígena 
a urna situa~ao presente rigorosamente opressiva que, num 
futuro próximo, fa~a da educa~ao indígena urna mera lembran
~a nostálgica, a espera de outro genial Florestan Fe mandes para 
descreve-la. 17 

15. Em certo sentido, nos EUA e noCanadáalguns povos indígenas promovemum 
arremedo de "vingan~ajaponesa": com fonnarylo académica e bons advogados 
(alguns, os próprios indígenas), recorrem ao Judiciário para fai.er cwnprir 
tratados e compromissos govemamentais do século passado jamais respeitados. 
Como se sabe, parte importante da ideología que sustenta a farsa democrática 
nos Estados Unidos é a cre~a na "igualdade de todos perante a leí" e, portanto, 
no carárer verdadeiramente "justo" da sua Justi~a (que ali•. vai sofrendo vários 
arranhres recentemente, a partir dos casos envolvendo negros x brancos). 

16. Nesse mesmo Encontro Interno do COLE, o reprcserwante da ABA no Comite 
de EOOca;lo Escolar Indígena do MEC, Luís Grupioni, afirmou: esse motklo 
altemalivo foi encampodo pelo Estado e, a.f.rim, lllmou-.fe oficial. ( ... ) Ao 
tornar-se oficial e.fió virando oUlra coi.ra: eslá se tornando política pública, a 
.ferdesenv()lvidapor ticnic()s gotiemamenlai.r e conlando com recur.w.r oficiais. 
Ma.f políticas públicaf siltJ, por definifiJlJ, honwgeneizadoro.r etc. 

17. Retiro-me. claro, aos clássicos trabalhos de Florestan sobre educa~lo na 
sociedade Tupinambá. 
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Escala diferenciada para índios e niio-índios18 

11.I , • G d 19 1Y1arymarc1a ue es 

Quando falamos de educa~áo indígena citamos - e todos 
conhecemos - a Lei de Diretrizes e Bases que está em vigor. 
Nela existe um artigo que garante educa~áo bilíngüe para os 
índios. Entáo, vou tentar falar um pouco da matéria institucio
nalizada, o outro lado da educa9áo brasileira. Está estabelecido 
no papel que as escotas indígenas deveráo ter educa~áo bilín
güe. Entao, brigamos por essa educa~ao bilíngüe. A gente 
segue com a idéia de que todas as sociedades querem educa~ao 
bilíngüe, e esquecemos que, muitas vezes, a revitaliza~ao 
lingüística, como é o caso dos Ofayé, por exemplo, se faz a 
partir do momento que a escola está sendo implantada. A 
escola f oi iniciada no come~o do ano de 1995 e a revitaliza~áo 
lingüística está acontecendo nessa sociedade. Entao, para eles, 
existe um fator importante de identidade, quer dizer, de iden
tidade enquanto grupo, e a língua Ofayé vai ser urna Iíngua que 
vai ser revitalizada através da escola. 

Agora vou apenas levantar algumas questoes e abrir para 
o debate. A gente garante educa~ao bilíngüe, no papel, para os 
índios e a gente se esquece de educa~ao bilíngue para aquelas 
comunidades nao-índias. Eu estou pensando em urna comuni
dade alemá, italiana etc., em que as crian~as vao para a escola 
aprender portugues só na escola; em casa eles nao falam. Na 
escola também nao lhes é dada a oportunidade de ter urna 
educa~ao bilíngüe. Por que? Parece-me que virou moda falar 

18. Transcri~o de exposi~oo oral. Sem revisao da expositora. Título atribuído pelos 
organizadores. 

19. Doutora em Ciencias. Professora da FCL - Unesp - Campus Araraquara 
Meni>ro do Núcleo de Cultura e Educa~o Indígena da ALB. 
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em educa~áo indígena, assim como falar de forma~áo de 
professores indígenas, de urna maneira especial e com este 
especial eu tenho tomado muito cuidado. Quando a gente Jala 
emJormafiiO de proJessores, o que acontece? Viio lingüistas, 
antropólogos ajudar na Jormafiio dos proJessores indígenas. 
E eufico com muito medo por urna raziio muito simples: para 
quem conhece a história da educafiio brasileira, sabe que há 
alguns anos atrás era normal a gente Jalar em educafiiO 
especial quando a gente se reJeria a educafiio pré-primária, 
que hoje é chamada de pré-escolar, e se Jalava em educafiio 
especial também para deficientes. Ou seja, será que alguémjá 
parou para pensar como é que os nossos legisladores, os que 
detem o poder, veem essa história de educafiio especial? Me 
parece que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí 
. também, para nao embarcar numa canoa que é a mesma que 
legislou a história desse país em questao de educafiiO. 

E mais ainda: a gente tem um curso de forma~ao de 
prof essores primários, que vai formar professores primários, a 
antiga Escola Normal. É essa escola que forma professores 
para dar aulas para crian~as da Escota Francisco Glicério em 
Campinas, que é um "grupo" no centro da cidade, mas nao 
forma prof essores para ir para a ro~a, as escolas rurais. Ex is tia 
na forma~áo dos professores primários a preocupa~áo de for
má-los tanto para lecionar nas chamadas "boas escotas" como 
para lecionar naquelas escolas, salvaguardando um ensino 
diferenciado quanto ao período de funcionamento, mas nao 
quanto ao conteúdo. lsto também se traduzia, no entender dos 
legisladores, por urna educa~áo diferenciada. 

Hoje em dia a nossa legisla9áo nao preve essa diferen
cia~áo e nao é porque houve urna migra~áo absoluta da r~a 
para a cidade. É porque nossa visao de mundo mudou. Nao 
estamos mais interessados naquele professor que vai realmente 
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trabalhar com urna educ~ao diferenciada com alunos que 
moram fora dos centros urbanos e que rem outras expectativas 
de vida. Esse é um outro problema, urna questao que eu gostaria 
de ver discutida nesse encontro. 

O terceiro tema que eu gostaria de ver discutido também 
é a questáo da universidade. Ternos cientistas sociais e antro
pólogos para as causas indígenas, lingüistas também. Entretan
to, ao olharmos os currículos, no que tange as disciplinas 
pedagógicas que sao obrigatórias para os cursos de ciencias 
sociais e para os cursos de letras, observamos que eles nao 
contemplam em nenhum momento o ensino em comunidades 
diferenciadas. É como se todos nós fossemos um grande bloco 
uniforme. Nós nao agimos junto ao MEC, junto as Secretarias 
Estaduais de Educa~ao para mudar a nossa visao de ensino 
universitário institucionalizado que contemple a educa~ao es
colar indígena, por exemplo, nosso objetivo nesse encontro. 
Baja visto, por exemplo, os cursos de Lingüística, em que se 
rem o ensino de ingles, frances, alemao aplicado, por serem 
línguas de prestígio, e em nenhum momento, em nenhum curso 
nesse país existe um curso de lingüística aplicada para as 
línguas minoritárias do próprio país. Nós estamos sempre com 
os olhos voltados para o tal desenvolvimento da na~ao, que 
parece implicar conhecer a cultura que vem da Europa, por via 
de navio ou aviao, nao importa, mas que chega aqui e nos é 
inculcada. Parece-me que estabelecemos um olhar diferencia
do sim, sobre aquilo que nós consideramos educa~ao indígena, 
mas nós nao mantemos esse mesmo olhar para nós mesmos, 
para que a gente possa co~ar a mexer na estrutura do que 
está dentro dessa universidade, por exemplo, e muito menos 
com o que acontece junto aos órgaos govemamentais respon
sáveis pela legisl~ao em vigor, seja a LDB, seja o nosso 
comportamento enquanto cidadao brasileiro. 
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ESCOLA INDÍGENA: UM CASO PARTICULAR DE ESCOLA ?1 

Escolas indígenas: urna realidade em construfiio! 
A contribuifdo do movimento dos professores indígenas 
do Amazonas, Roraima e Acre 

Rosa Helena Días da Silva2 

Conforme sugere o título, procurarei conduzir minha 
participa~ao no debate, a partir da experiencia pessoal de 
assessoria e pesquisa junto ao movimento dos professores 
indígenas do Amazonas, Roraima e Acre.3 

1. Escola indígena: um caso particular de escota foi tema da mesa-redonda 
coordenada pela professora Lucy Seki (IEL-Unicamp) com participa~o de 
Rosa H.D. da Silva e Luís D.B. Grupioni. 

2. Indigenista do Cimi. Doutoranda em Educa~o (USP) e Bolsista do CNPq. 
3. Confonne levantamento realizado no VII Encontro dos professores indígenas 

do AM. RR e AC - Manaus/ 1994. este movimento articula urna rede de 224 
professores indígenas (isto é, que já participaram de alguns dos sete encontros 
anuais). responsáveis por 5.145 alunos. O número total estimado de professores 

indígen~ na regi~o de abrang~ncia do movimento é de 1.067 (fonte: Copiar). 
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Desde logo, gostaria de destacar que encaminharei a 
elabora9ao <leste trabalho tendo como eixo de enfoque princi
pal a ótica dos professores indígenas participantes <leste movi
mento, ou seja sem me furtar de explicitar aquilo que tenho 
pensado a respeito do tema, priorizarei trazer a profunda refle
xao coletiva empreendida durante os seus sete encontros anuais 
já realizados (anexo-Quadro dos Encontros). 

Fa90 esta op~ao convencida da importancia deste olhar 
respeitoso sobre este processo que está sendo levado adiante 
com muito esfor90 e seriedade por parte dos principais envol
vidos, caracterizando urna experiencia inédita, que se inscreve 
na tentativa do estabelecimento da novas rela~oes, seja com a 
própria escola, entre os diferentes povos, com a sociedade 
brasileira e o Estado. 

A escolada conquista 

Vamos adentrar na temática proposta para esse momen
to nos perguntando o que diferencia a escola indígena da escola 
dos nao-índios. Pondero porém ser mais proveitoso, neste caso, 
aproveitar essa privilegiada ocasiao (na qual reúnem-se espe
cialistas no assunto tratado) para debru~ar-nos sobre urna outra 
questao fundamental para que possamos avan9ar na discussao: 

O que realmente ternos entendido por ese ola indígena? 

Antes de prosseguirmos, talvez seja necessário fazerum 
breve recuo histórico. 

Como se sabe, os pro jetos de escola para índios, 4 ao 
longo da história do Brasil, sempre estiveram aliados as inten-

4. Abro um parenteses, chamando a aten~iio para o fato de já estar me 
posicionando, ao deixar de chamar as proopostas daquela época de "educa~o 
escolar indígena" e nominando-as de "educai;iio para índio". 
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9oes integracionistas e colonizadoras. Neste sentido, somaram 
for9as a outros mecanismos de cunho civilizatório, com enfase 
na nega~ao (e mesmo na extin9ao) da diferen9a. A escola surge 
entao, para os povos indígenas, com a chegada do colonizador 
e em conjunto coma a9~0 envangelizadora da Igreja. Denotam 
duas atitudes explícitamente etnocentricas de encontrar o outro 
- o diferente - e oferecer-lhe (ou seria impor-lhe?) a sua 
verdade como única. Sobressai, desde o início do contato, urna 
vi sao deturpada e preconceituosa, que foi incapaz de encarar a 
diversidade cultural como urna riqueza da humanidade. Ao 
contrário, a alteridade f oi vista como amea~a a um certo 
modelo, que se pretendía universal, a ser imposto pela for~a 
das armas e das idéias. 

É desta forma que os diversos e variados projetos de 
educa~ao para índios foram tra~ados - como se os povos 
indígenas nao tivessem a sua educa~ao. O fato do processo 
educativo nas sociedades indígenas apresentar diferen~as radi
cais quanto a chamada "educa~ao nacional" levou a conclusao 
equivocada de que nao existe educa~ao indígena. Conforme 
Melia, "pressupoe-se que os índios nao tem educa~áo, porque 
nao tema nossa educa9áo".5 

Dentro da mesma perspectiva de análise, vemos o pro
fessor Alírio Moraes, do povo Tikuna (membro do Copiar -
Comissao dos professores indígenas do AM, RR e AC, regiao 
do Alto Solimoes/ AM) avaliar: 

Se nao tivesse branco no meio dos Tikuna, talvez até 
hoje nao teria escota. (Relatório 1 Encontro dos profes
sores indígenas do Amazonas e Roraima - 1988). 

5. MELIA. Bartomeu. Educafiio indígena e alfabelil.llfiío. Sao Paulo, Edi~0es 
Loyola, 1979. p. 9. 
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Vemos que a escola, enquanto institui9ao externa, inva
diu a vida das comunidades, trazendo-lhes incontáveis proble
mas. Por outro lado, porém, sabemos que "os índios nao sao 
vítimas passivas, mas atores ativos do processo e da busca de 
altemativas".6 E esta escola (enquanto algo de fora), acaba 
transformando-se em urna espécie de necessidade pós-contato, 
e vai sendo "assumida, mesmo com seus eventuais perigos".7 

Nas palavras do professor Gersem dos Santos Luciano, do 
povo Baniwa (membro da Copiar, regiao do Rio Negro/AM): 

A própria caminhada estratégica utilizada, seja pelos 
órgaos federais, seja pelas institui~oes religiosas, a 
tentativa de educar, de "civilizar'' como se dizia .. os 
índios, acabou certo momento fugindo do controle 
desses mesmos órgaos; na medida em que os índios 
co~aram a tomar consciencia da situ~ao em que se 
encontravam, com~avam também a surgir inquieta
~oes em várias partes, que geraram urna nova visao, 
urna nova caminhada, urna nova perspectiva.8 

Escola e autonomia indígena 

Atualmente, a questao da educa~ao passa a fazer parte do 
cotidiano do movimento indígena, sendo inclusive urna de suas 

6. Palavras de Joana Overing na conferencia "A pesquisa atual na Amazonia: urna 
visao comparativa Brasil e Inglaterra", realizada no 11 Encontro de Etnología 
- Amazonia. Unicamp, 03.08.1994. 

7. MELIA, Bartomeu. "Desafios e tendencias na alfabetizai;Ao em língua 
indígena" in EMIRI Loreta e MONSERRA T, Ruth ( org.). A conquista da escrita. 
Sao Paulo, Iluminuras. J 989, p. 11. 

8. Trecho de texto transcrito da fata de Gersem na mesa-redonda "Os povos 
índfgena.s e a educa~o na América Latina" ( 14.09.1994) durante o 11 Congresso 
Ibero-Americano de História da Educa~ao Latino-americana - Unicamp 
(transcri~o realizada por mime revisada pelo autor). 
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principais preocupa~ües (presente como pauta em quase todas 
assembléias, encontros ou reuni5es e como ponto reinvindicató
rio específico, na maioria de seus documentos), ligada sempre a 
lutas mais amplas, como o direito e garantía das terras. 

Podemos perceber que professores, lideran9as e comu
nidades veem a escola como algo que pode colaborar na 
constru9ao mais ampla do seu projeto de autonomía. Castoria
dis fundamenta essa idéia ao colocar que "a educa~ao (que vai 
do nascimento a morte) é urna dimensao central de toda política 
de autonomia"9 

A escola conquistada: autogestao e protagonismo indígena 

Já no fim da década de 1970 e início da década de 1980, 
época do aparecimento no cenário político nacional do movi
mento indígena organizado - enquanto ator coletivo emer
gente - podemos constatar que a consciencia a respeito da 
necessidade de criar um modo próprio de fazer escola já se 
esbo~ava. Como exemplo ilustrativo, vemos a Assembléia 
realizada em 1981, no Alto Puros/ Amazonas, contando com a 
participa~ao das na~ües Apurina, Kaxinawa, Jarawara, Jama
madi, Kulina, Makuxi e Wapixana. Nesta ocasiao, os índios 
reclamaram da falta de escola para alfabetizar seus filhos. 
Porém, deixaram claro que nao querem urna escola 

como funciona para os brancos, mas sim urna escola que 
f~a com que o índio queira continuar ser índio e nao ficar 
desejando abandonar a aldeia; essa escota deve ter pro
f essores indígenas e ficar dentro das malocas. 10 

9. CASTORIADIS, Comelius. O mundo fragmentado - a.f encruzilhadas do 
lahirinto/3. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1992, p. 148. 

10. Joma/ Porantim nº 29, p. 6. 
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Entra em cena o papel fundamental dos professores 
indígenas, enquanto um dos principais envolvidos nesta busca 
da concretiza<;ao de processos escolares norteados pelas peda
gogias indígenas. O conceito de professor indígena está ligado, 
como parte integrante, a urna definic;ao mais ampla: a própria 
proposta de urna escola indígena. Significa que seu trabalho só 
poderia realizar-se com eficácia segundo os ideais afirmados, 
num modelo realmente indígena de escola. E esse será cons
truído coma participac;ao efetiva de todos: professores, lide
ran~as, alunos e comunidade indígena. 

Professor indígena é categoria em estrutura~ao na so
ciedade atual, a partir de variadas experiencias, neces
sidades e expectativas tanto das sociedades indígenas 
em contato permanente (ou freqüente) coma socieda
de majoritária como dos grupos e entidades de apoio 
envo1vidos em a~oes de educa~ao escolarizada (para) 
indígena. 11 

Acrescentaria que, além de categoría teórica (a qual figura 
já oficialmente em recentes documentos, com enfase ao "Dire
trizes para a política nacional de educac;ao escolar indígena" do 
MEC), "professor indígena" é categoría prática e organizativa em 
plena constru~ao pelos proprios povos indígenas.12 

11. Confonne MONSERRAT, Ruth. "Professores indígenas versus fndios 
professores"in Boletim da ABA abril/93 nº 16 p. 9. 

12. Diversas sao as articula~es e organiza~óes de professores indígenas em todo o 
Brasil. Para ampliar o quadro (além do movimento aqui enfocado) ternos, por 
exemplo, os professores Guaraní e Kaiová no Mato Grosso do Sul e os 
professores indígenas de Rondónia Essas experiencias diferenciam-se 
qualitativarnente de processos surgidos nos anos 70, a partir do Estado, como 
entre os Kaingang, no sul do país. 
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"O pessoal está se reunindo para mudar essa escola. Esta
mos nos reunindo para ver como seria a escota ideal para nós." 

Esta frase de um professor indígena, durante o 11 Encon
tro dos professores indígenas do Amazonas e Roraima ( 1989), 
mostra como estao empenhados em fazer com que algo origi
nalmente colocado de fora - com objetivos contrários a eles 
- possa vira ser parte de um projeto próprio. 

Vejo que, o que define e delimita essa experiencia (a 
meu ver paradigmática de um novo momento na história da 
educa~ao escolar indígena no Brasil) é a questao da criac;ao e 
autogestao dos processos. Essa é sua especificidade: os pró
prios povos indígenas estarem discutindo, propondo e procu
rando, nao sem dificuldades, dúvidas, conflitos e contradic;ües, 
realizar seus modelos e ideais de escola, segundo seus interes
ses e necessidades imediatas e futuras. É um dado novo, que 
distingue, em sua raíz, essa experiencia, de outras em curso, 
mesmo as chamadas "alternativas", já que sao colocadas "de 
f ora, mesmo que com boa intenc;ao" .13 

Remetendo-nos novamente a fala do professor Gersem, 
vemos que 

as discuss5es em torno da educa~ao eram também 
redescobrir, planejar o que hoje os povos indígenas 
querem para o seu futuro. Foi o início de planejar, de 
construir o futuro, a partir da realidade em que os 
diversos grupos étnicos se encontravam. E esse com
promisso foi sendo assumido a partir dos professores, 
dos educadores e das organiza~oes indígenas, das Jide
ran~as indígenas. 

13. Conforme B. Melia. em entrevista concedida a minha pesquisa (Soo Paulo, 
junho de J 994). 
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Poderíamos chamar este processo de "indianiza9ao das 
escalas", ou se ja, ir além da simples apropria~ao, gerando 
novas alternativas, dentro dos princípios pensados. Nestes, 
figuram a complexa rela~ao entre os saberes tradicionais e os 
novos conhecimentos, dentro da dinamica dos contatos inte
rétnicos. Assim, vemos a tradi~ao enquanto for~a que opera 
nao apenas como simples lembran9a do passado, mas sim 
como memória viva que fecunda o presente e projeta o futuro. 
Nas palavras de Castoriadis, "o presente transforma sempre o 
passado em passado presente, isto é, pertinente agora, mesmo 
que seja reinterpretando-o constantemente a partir do que está 
sendo criado, pensado, estabelecido.14 

No que tenho podido compreender, a perspectiva de 
escolas que os povos indígenas tém acreditado e se empenhado 
em conquistar, é um exemplo concreto real e atual de inova9ao. 
Representam pequenas grandes mudan~as construídas cotidia-

, 
namente. E preciso estar atento e sensível para enxergá-las e 
interpretá-las com toda sua for~a e significa~ao. 15 

14. CASTORIADIS, Comelius. O mundo fragmentado - as encruzilhadns do 
labirinlo/3. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 148. 

15. Utilizo aquí o conceito de aprorpi~ao e inova~ segundo BAT ALHA, Guillenno 
Bonfil. "La teoría del control cultural en estudio de procesos étnicos"in Arinsana 
nº 10, Caracas, 1989, pp. 21 e 22. (tradu~ao minha): "apropriai;OO é o procvesso 
mediante o qual o grupo adquire capacidade de decisao sobre elementos culturais 
alheios. Quando o grupo nao só pode decidir sobre o uso de tais elementos, senao 
também que é capaz de produzi-los. o processo de apropria~o culmina, e os 
elementos passam a ser elementos proprios. Através da inova~o. um grupo étnico 
cria novos elementos culturai s proprios, que em primei ra instancia passam a formar 
parte de sua cultura. As inova~ües culturais sao, por urna parte, mais freqüentes do 
que comumente se pensa: há muito novo em baixo do sol. Sobretudo. se na:) se 
pensa somente nas grandes inven~ües capazes de marcar por si mesmas um 
momento da história, se nao se repara também, e sobretudo, nas mudan~as 
cotidianas aparentemente insignificantes". 

176 

A escota a tu al pode ser positiva ou negativa. Pode f azer , 
com que esque~amos nossa cultura, nossa língua. E 
importante que o processo daescola seja indígena, para 
manter os nossos costumes, para ·ensinar a nossa lín
gua. Precisamos de conhecimento do mundo indígena 
e do branco. (professor indígena do Médio Solimües 
- relatório do 1 Encontro/88) 

Precisamos pegar urna parte desta escola para a escola , 
da tradi~ao continuar. (professor Alvaro Sateré -
Relatório do 1 Encontro) 

Delimita-se assim um novo momento na história da 
educa9ao escolar indígena. Neste, a autoría, protagonismo e 
autogestao indígenas nao sao meros detalhes mas sim questoes 
imprescindíveis, das quais, ªº que tudo indica, os índios nao ,, 
estáo dispostos a abrir mao. E o que podemos constatar com 
toda clareza no posicionamento do professor Alírio, durante 
um debate sobre propostas para educa~ao, dentro da política 
indigenista oficial do govemo: 

Porque quem sabe a realidade somos nós, que vivemos, 
que conhecemos os problemas. Entao nós, professores, 
ternos que dizer: voces tem que fazer assim! E nao eles 
dizer: nós vamos fazer assim prá voces ... (professor Alírio 
Moraes, povo Tikuna - Relatório do VII Encontro/94) 

Infelizmente o que vemos ainda é um grande desrespei to 
aos processos que os próprios índios estao procurando levar 
adiante. Questoes cruciais como reconhecimento das escotas, 
aprova~ao de currículos próprios, contrata~ao de professores 
indígenas, liberayao de verbas, merenda escolar, produ~ao de 
material didático ... e mais urna lista imensa que poderíamos 
elencar (segundo depoimentos dos professores, nos sucessivos 
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encontros) sao problemas do dia-a-dia das escolas indígenas, 
as quais nao tem tido o apoio dos órgaos competentes no 
sentido de solucioná-los. Na maioria das vezes, em vez de 
facilitadores do processo, representam entraves, demandando 
energías que poderiam estar sendo canalizadas em benefício 
da concretiza~ao das propostas das comunidades envolvidas. 
Sem pretender radicalizar, vejo que um dos pontos de estran
gulamento é justamente o desrespeito sistemático aos proces
sos próprios de ensino-aprendizagem (conforme as segura a 
Constitui~ao de 1988). A pesar de, nos textos das le is, termos 
avan~ado na conce~ao dos direitos indígenas (no caso espe
cífico da educa~ao, ternos as Diretrizes do MEC, que acatam 
mu itas das reivindica~oes do movimento indígena), na prática, 
o que vemos é bem diferente. 

Será que urna demonstra~ao efetiva de respeito ao direi
to a dif eren~a, por parte de nossa sociedade, nao seria conside
rarmos (inclusive jurídicamente) a educa~ao escolar indígena 
como um outro sistema, deixando de encará-lo como "educa
~ao fundamental"? 

O desafio 

Segundo o que tenho observado - acreditar na urgencia 
e na possibilidade real da conquista de escolas verdadeiramen
te indígenas, que estejam a servi~o de cada povo, sendo instru
mentos de resistencia e mesmo reelabora~ao/recupera~ao 
cultural, enfim, que contribuam no processo histórico de so
brevivencia enquanto povos etnicamente diferenciados - é a 
for~a articulatória principal que tem unido os professores 
indígenas do Amazonas, Roraima e Acre em seu movimento. 

Nestas regioes, a diversidade de processos de escolari
za~ao, vividos ao longo da história, é muito grande e nao está 
isenta de contradi~oes e ambigüidades. Como, por exemplo, 
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ternos os povos do Rio Negro. Por um lado, sabemos que há 
mais de um século estao sujeitos a a~ao educacional da Igreja 
e do Estado ( com f orte presen~a e influencia militar). De ou tro, 
é a regia.o, dentro do estado do Amazonas, de menor índice de 
analfabetismo. Dado significativo, pois a popula~ao local é 
predominantemente indígena (90% - segundo Censo realiza-, 
do pela FOIRN). E claro que a perspectiva e os objetivos desses 
projetos de educa~ao para índios eram eminentemente integra
cionistas. Podemos comprovar tal afirina~ao, através da fala 
do Brigadeiro Protázio, em 1980, ao elogiar o trabalho dos 
missonários: "eles ensinaram os índios a ser brasileiros; os 
índios passaram a ser professores e deixaram de ser índios" .16 

Outra questao que poderia ser destacada é que, também 
no Rio Negro, vemos urna expressiva e importante mobiliza~ao 
indígena, que tem gerado inúmeras formas de organiza~ao e o 
surgimento de novas lideran~as. O mesmo poderíamos dizer 
do Alto Solim6es e de Roraima. Muitos dos que estao envol
vidos nos processos de articula~ao mais amplos (regionais e a 
nível nacional) sao professores indígenas.17 

A meu ver, um grande desafio que se coloca para os 
povos indígenas e seus aliados é pensar as escolar indígenas 
- seus limites e possibilidades - dentro da realidade atual, 
neste mundo cada dia mais norteado por tendencias globali-

16. Conforme PORANTIM nº 15, Manaus, CIMI, 1980, p. 13. 
17. A título de ilustra~o. lembro apenas dois casos recentes: Gersem dos Santos 

Luciano, professor Baniwa, é membro da Copiar - Comissao dos professores 
indígenas do AM, RR e AC, vice-presidente da FOIRN - Federw;ao das 
Organiza~oos Indígenas do Rio Negro e faz parte do Capoib - Conselho de 
Articula~ao de Povos e Organizw;oes Indígenas do Brasil 
Euclides Pereira, professor Makuxi, foi representante da regil'io norte no Comite 
Assessor do MEC; no mesmo período, foi cooordenador geral do CIR -
Conselho Indígena de Roraima e também fez parte da Coiab - Coordena~ao 

das Organiza~oos Indígenas da Amazonia Brasileira. 
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zantes. Qual seria o lugar e a contribui~ao das escolas indígenas 
na dinamica de interagir, agir e reagir frente ao processo 
histórico atual, como totalidades específicas e também enquan
to partes de um todo maior? 

Percebo que está em curso, por parte do movimento 
indígena, em nível nacional e internacional, um importante 
processo de re-significa~ao e apropria~ao de instrumentos 
(como a escola) enquanto elementos de constru~ao do presente 
e do futuro de sociedades pluriculturais.18 

Encerro minha contribui~ao neste instigante debate com 
o questionamento do professor Euclides Pereira, do povo Ma
kuxi, Roraima: 

Estamos hoje, de urna certa forma, obrigados a assumir 
para nós aquilo que nao é nosso, que nao faz parte da 
nossa cultura Sao costumes desta sociedade que inva
de as nossas malocas, e a gente, sem perceber, vai 
absorvendo essa situ~ao e prejudica nossa cultura. 
Essa situ~ao, de certa forma triste, em que se busca, 
através da educa~ao, urna possível saída para os pro
blemas. As vezes eu vejo que a escola pode ser o 
caminho prá chegar a mudar essa mentalidade. A partir 
do momento que se trabalha com crian"as. Eu acredito 
que a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o 
mundo tem que ser preservada, porque essa vidadessa 
sociedade nao é mais admitida por ela mesma. Porque 
voce já pensou?Crian~as abandonadas, mulheres pros
tituídas ... Eu acredito que nós nao somos obrigados a 

18. O que nao significa dizer que as escolas indígenas idealizadas e colocadas em 
constru~o atualmente pelos professores, lideran~as e comunidades, seja urna 
necessidade e urna resposta para todos os povos. Até porque, mesmo na nossa 
sociedade, é difícil afirmar se a escola - e qual escola - sobreviverá, neste 
mundo globalizado, com avan~os tecnológicos tao veloz.es. 
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entrar nesse sistema para matar nossa cultura, nossa 
dan~a, nosso canto, o respeito que nós ternos pelas 
pessoas. Para onde nosso povo vai caminhar? Aonde 
nós queremos chegar?.19 
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De alternativo a oficial: sobre a (im)possibilidade 

da educa~áo escolar indígena no Brasil 

Luís Donisete Benzi Grupioni20 

Desde os tempos coloniais o Estado e seus aliados vem 
desenvolvendo estratégias de transforma~ao dos grupos indí
genas através de processos educativos. Dos missionários 
jesuítas aos positivistas do SPI, do ensino catequético ao 
ensino bilíngüe, a tónica foi urna só: integrar os índios, fazer 
com que eles se transformassem em algo diferente do que 
eram. Em contraposi~ao a esta prática e retórica, surgiram, 
em anos recentes, projetos alternativos, desenvolvidos pelo 
indigenismo paralelo, nao-oficial, que concentrou suas a~oes 
na meta da autodeterminayao destes povos. A escola, neste 
processo, deixou de ser instrumento de imposiyao e assimi
la~ao, para se tomar instrumento de afirma~ao de identidades 
diferenciadas. Para tanto, postula-se que ela deve ser especí
fica e diferenciada, intercultural e bilíngüe. Atualmente, esse 
modelo alternativo foi encampado pelo Estado, e assim tor
nou-se oficial. Passou de local a nacional, de informal a 
formal, de algo reivindicado a algo a ser oferecido pelo 
Estado. Ao tornar-se oficial está virando outra coisa: está se 
tomando política pública, a ser desenvolvida por técnicos 
governamentais e contando com recursos oficiais. Mas polí
ticas públicas sao, por defini~ao , homogeneizadoras. Será 
possível pensar em urna política nacional de educa~ao escolar 
indígena capaz de dar contada extrema diversidade sociocul
tural e histórica das mais de duzentas etnias indígenas do 
Brasil de boje? 

20. Pesquisador- do MARl/USP e representante da ABA no Comire de Educa~o 
Escolar lndígena/MEC. 
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Este é o tema sobre o qual gostaria de compartilhar 
algumas dúvidas e inquiet~OeS que tem acompanhado minha 
reflexao sobre o tema e minha atua~ao na assessoria a grupos 
e entidades que estao desenvolvendo projetos educacionais em 
áreas indígenas. Mais do que respostas, procuro aqui levantar 
algumas quest6es, que me parecem importantes para a atual 
reflexao sobre os rumos da educayáo escolar indígena no 
Brasil. Compartilhar algumas dúvidas tal vez se ja um exercício 
oportuno neste momento, quando sob a aparente concordancia 
de certos princípios (como bilingüismo, especificidade, inter
culturalidade etc.), veiculados e repetidos como palavras de 
ordem, por aqueles que pensam e militam nesta área, parece 
esconder-se urna nao expressiva gama de propostas e práticas 
diversas e contraditórias. 

Concep~ao da nova política de educ~ao escolar indígena 

Co~o pela indagayáo das possibilidades de concep
yao e execuyio de urna política nacional de educayao escolar 
indígena. Tendo em vista que a atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educayao Nacional nem sequer toca no tema da educayáo 
escolar a ser oferecida para os grupos indígenas e que o , 
Estatuto do Indio em vigor pensa a educayáo como um instru-
mento de inte~ao dos índios a comunhao nacional, pode-se 
afi_rmar que, sem sombra de dúvida, a passagem da responsa
bilidade da educ~ao escolar indígena da Funai para o MEC, 
em 1991,21 potencializou as possibilidades de conce~ao de 

21. A ~istencia educacional as comunidades indígenas foi transferida da Funai 
para o MEC através do deaeto 26191, em meio a um proce~o de 
desmantelamento doórgio indigenista federal patrocinado pelo govemo Collar, 
que também transferiu outras árem de ~istencia para outros ministérios, como 
a saúde, por exemplo. Todavía, alguns meses depois esses decretos foram 
regovados, voltando a coordena~lo d• a~Oes para a Funai. A ex~ foi a 
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urna política de educa~ao escolar indígena, de acordo nao só 
com os novos preceitos constitucionais, mas também apoian
do-se em experiencias significativas de projetos pilotos desen
volvidos por entidades de apoio aos índios (algumas delas com 
experiencias há mais de 15 anos) e ao encontro de propostas e 
reivindica~6es formuladas no bojo de urna nova faceta do 
movimento indígena: refiro-meas organiza9oesde professores 
indígenas. Para isto contou também a fragilidade, de um lado, 
e a incompetencia, de outro, da a~ao do órgao indigenista 
federal nesta área. 

Ao assumir a condu~ao de urna política educacional 
voltada para os povos indígenas, o MEC tratou de constituir 
um comite assessor, denominado Comite de Educayao Escolar 
Indígena,22 tendo como objetivo principal subsidiar as ay6es 
do ministério no que se refere a ado~ao de normas e procedi
mentos relacionados com a implementayao de um programa 
nacional de educa~ao escolar indígena. 

Ao instituirum comite assessor, onde representam-se os 
principais atores envolvidos coma quest:ao, e lan~ar um cader
no comas diretrizes para esta política, o MEC mostrou abertura 
para pensar alto o direito de urna educayao específica e de 
qualidade para os povos indígenas, marcando, assim, urna 
diferenya enorme comas práticas da Funai, órgao que até entao 
mantiriha o monopólio do controle e das propostas educacio
nais para as popula\:OeS indígenas, quer através da implemen
ta\:ªº de programas conduzidos por seus funcionários, quer 
através da assinatura de convenios com outros órgaos e orga
niza~oes, repassando a estes a incumbencia da assistencia 

educ~o. que pennaneceu vinculada ao Ministério da Educa~io e do Desporto. 
22. lnstituído e regulamentado pela Portarla lntenninisterial 559191 e portarlas 

6<Y92 e 49<Y93. 
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educacional para os índios. Conseguiu, também, e até agora, 
atrair simpatias e conter as críticas por parte da comunidade 
científica e das ONGs. Mas a que se <leve tal sucesso? 

A instituí\:ªº do Comite de Educayao Escolar Indígena, 
composto por representantes de órgaos do govemo (o próprio 
MEC e a Funai), das universidades, das ONGs, da ABA e 
Abralin, dos secretários estaduais e municipais de educayao e 
de representantes indígenas, 23 responde em parte pela aceita
~ao, que acredito tácita naquele momento, da subtra~ao desta 
atuayao do órgao indigenista oficial. Ali representara~-se 
especialistas e militantes que, de um lado, rejeitavam aberta
mente a política integracionista implementada pela Funai em 
parceria com missoes de fé e, de outro, estavam identificados 
com a proposi~ao de um modelo diferente para as escolas 
indígenas. Ou seja, o que o MEC patrocinou com esta iniciativa 
foi trazer para o seu lado representantes daqueles que sistema
ticamente eram os críticos das ayoes do Estado, tornando-os 
um corpo de especialistas consultores, ao mesmo tempo em 
que busca va legitimidade para atoar num campo, até entao sob 
responsabilidade·de outro órgao federal.24 

23. Os atuais membros do Comite, e seus suplentes, foram escolhidos pelo MEC 
através de consulta e indic~áo das entidades e órga<>S que comJ>Oem o Comite 
para urn período de quatro anos de representa~o. cabendo a presid@ncia do 
Comite ao representante do MEC. A representa~o indígena foi ampliada de tres 
para cinco represent~tes,. um de cada r~giao geográfica do país. O Comite 
reúne-se ordinariamente duas vezes por ano, urna reuniao a cada semestre, 
podendo ser convocada mais duas reuniaes extraordinárias por ano. Um 
regimento interno do Comite foi discutido e aprovado por seus membros em 
1994, ma.$ nio chegou a ser publicado no. Diário Oficial, como é de praxe. . 

24. É importante salientar que o comité é um órgao assessor do Ministério da 
Educa~ao e do Desporto e nao .urna ihslancia executora, o que limita a a~o 
destes representantes. Sobram exemplos de ~óes e.encarninhamentos propostos 
pelo comite e que nao foram aceitos ou implementad~ pelo MEC. Por sinal, a 
atüal gestlio do MEC tem insistentemente lembrado a estes representantes de 
que eles fazem parte de um comite assessor. 
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A prime ira taref a a que este comite se dedicou foi a de 
propor princípios para urna política educacional, de caráter 
nacional, para as popula~oes indígenas. Esta foi elaborada e 
divulgada através de urna publica~áo institucional do MEC 
para todo o país. Apoiada fundamentalmente ern alguns prin
cípios básicos que vinharn norteando a prática de vários proje
tos educacionais alternativos e de novos textos legais, como o 
respeito a especificidade e a rnanutenyáO da diferenya por parte 
dos grupos indígenas, a afirmayáo da escola indígena como 
necessariarnente intercultural e bilíngüe e pregando a globali
dade do processo educativo; este documento apresentava nor
mas e diretrizes para a elaborayáo dos currículos da escola 
indígena, de rnateriais didático-pedagógicos e para a forma~áo 
de recursos humanos para atuar nestas escolas ( cf. MEC, 
1994 ). O documento ern questao rompia corn dispositívos 

, 
integracionistas constantes do Estatuto do Indio (lei 6.001) e 
coadunava-se com preceitos estabelecidos na atual Constitui
~ao ~ nas propostas de ref ormula~ao da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educa~ao Nacional e como Estatuto das Sociedades 
Indígenas, ambos em discussao e tramita~ao no Congresso 
Nacional. 

A constitui~ao deste comire e a publica~ao dessas diretri
zes representaram, portanto, um avan~o em tennos de formula
~ªº e proposi~ao de urna política educacional inovadora e 
comprometida, mesmo que em tennos formais, com reivindica
~ postas pelo movimento indígena e de apoio aos índios. Mas 
se tais iniciativas revelaram a disposi~ao do govemo em assumir 
para si a reversao do quadro histórico de assistencia educacional 
aos povos indígenas, dúvidascom~aram a surgirquando o MEC 
foi chamado a efetivar a~óes práticas e pontuais, no sentido de 
tomar concretos aqueles conteúdos programáticos. 
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A passagern da responsabilidade pela educa~ao indígena 
da Funai para o MEC, que possibilitou a formula~ao e aceita
~ªº pelo Estado de urna nova ideologia quanto aos objetivos 
da educa~ao a ser oferecida aos povos indígenas, nao repre
sentou apenas urna rnudan~a do órgao federal gerenciador do 
processo. Representou tarnbérn urna rnudan~a ern termos de 
execurao: se, antes, as escotas indígenas eram rnantidas pela 
Funai, ou por secretarias estaduais e rnunicipais de educa~ao, 
através de convenios firmados corno órgao indigenista oficial, 
agora cabe aos estados assumir tal tarefa. Tal mudan~a veio a 
rebote da anterior, contrariando a expectativa geral de que o 
MEC seria o novo gestor das escolas indígenas. A estadualiza
~ao das escolas indígenas, e em alguns casos, sua municipali
za~ao ocorreu sem que se criassem mecanismos que 
assegurassem urna certa uniformidade de a90es e sem que se 
garantisse a especificidade destas escotas. 

Muitas vozes se levantaram contra tal situa~áo. Em 
parte, isto ocorreu porque sempre se defendeu que a assisrencia 
aos índios f osse realizada por órgaos federais, como folJlla de 
se contrapar as for~as anti-indígenas, que tem maior expressáo 
em contextos locais e regionais, sejam estaduais ou municipais. 
Em parte, também, tais críticas se fazem porque a estadualiza
~áo nao representou um processo de institui~ao de parcerias 
entre órgaos governamentais e entidades ou organiza~oes da 
sociedade civil, compartilhando u_ma mesma conce~ao sobre 
o processo educativo a ser oferecido para as comunidades 
indígenas, mas sim urna simples transferencia de atribui~oes e 
responsabilidades. 

Da Funai para o MEC e <leste para as secretarias esta
duais de educa~áo criou-se urna situa~ao de acefalía no proces
so de gerenciamento global da assistencia educacional aos 
povos indígenas. Se, de um lado, a Funai continua va sendo um 
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órgao interlocutor, na medida em que mantém grande número 
de professores e de escolas, de outro, ela assistiu seus recursos 
para a~oes educativas serem sensivelmente diminuídos. O 
MEC, por sua vez, assumiu a questao em termos de um 
macrogerenciamento normatizador e preocupou-se basica
mente em pensar a~5es gerais no sentido de fornecer elementos 
para que as secretarias de educa~ao desenvolvessem o trabalho. 
Estas, por sua vez, encamparam tal taref a se guindo ritmos 
próprios e de acordo coma conjuntura política local de simpa
tia ou enfrentamento comas comunidades indígenas. E mais: 
quando conseguiram vencer o susto de ter que lidar com a 
questao indígena, direcionaram, em sua grande maioria, recur
sos humanos nao habilitados para O desenvolvimento de ayOeS. 
Se algurnas. chegaram a criar coordena~oes ou núcleos de 
educa~ao indígena, outras simplesmente incumbiram a um de 
seus técnicos de dar conta do problema. O resultado <leste 
processo, amparado inclusive na atual legisla~ao, é que todos 
tem responsabilidade e, ao mesmo tempo, ninguém tem res
ponsabil~dade, restando aos índios a árdua missao de buscar 
solu~oes para seus problemas, freqüentando inúmeros gabine
tes em diferentes órgaos, num verdadeiro labirinto burocrático. 
Esta situa~ao precisa, evidentemente, ser equacionada: 

Execu~ao da política nacional de educa~ao escolar indígena 

E um caminho para isto - entramos aqui na questiio da 
execufiio de urna política nacional de educayao escolar indíge
na - talvez pudesse ser a instala~ao de urna ·coordenayao 
nacional no Ministério da Educa~ao e do Desporto. ·Há proble
mas comuns em vários estados que poderiam ser encaminha
dos ou solucionados se houvesse urna instancia gestora a quem 
se pudesse recorrer. Se a política do MEC, agor:a. ~esponsável 

pela questao, é repassar recursos para que os Estados promo-
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vam as a~oes, entao é preciso criar mecanismos de acompa
nhamento e orienta~ao, bem como de pres sao para que, de fato, 
os estados assumam a educa~ao indígena dentro da nova filo-

~ 

sofia proposta. E preciso, também e fundamentalmente, vencer 
resistencias burocráticas para que inova~oes de ordem técnica 
e operacional possam ocorrer, bem como direcionar recursos 
específicos para estas ayoes. 

A criayao desta instancia gestora central, que funcionas
se como um pólo aglutinador de esfor~os, poderia por fim as 
rivalidades existentes, desde a promulgayao do decreto 26/91, 
entre o MEC e a Funai. Tal rivalidade, que costuma manifes
tar-se de forma ritual em todas as reunioes do Comite de 
Educa~ao Escolar lndígena/MEC, tem expressao concreta nos 
contextos regionais, envolvendo funcionários da Funai, técni
cos das secretarias de educa~ao e integrantes de entidades de 
apoio aos índios atuantes na regiao. 

A educa~ao escolar indígena, da forma como vem sendo 
pensada hoje, exige recursos financeiros e humanos qualifica
dos, bem como parcerias efe ti vas entre órgaos do govemo e 
organiza~5es nao-governamentais de apoio aos índios. Essa 
nova educa~ao indígena, pensada a partir do envolvimento da 
comunidade, com a produyáo de materiais didáticos próprios, 
adequando-se ao ritmo da vida indígena e promovendo a 
integra~ao e a valoriza~ao dos conhecimentos tradicionais; 
tudo isto feíto pelos índios e para os índios, a partir de urna 
proposta que repousa na possibilidade de capacita~ao dos 
próprios índios para o gerenciamento de suas escolas, é algo 
caro, custoso e exige recursos humanos especializados, quer 
no nível de assessores universitários, quer no nível de técnicos 
govemamentais. 

A pergunta entao a ser feíta é: há recursos para isto? 
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Muito embora este seja o primeiro ano ( 1995) em que 
as secretarias estaduais poderao solicitar recursos, especifica
mente destinados as ~óes COffi popula~OeS indígenas, nao 
estáo assegurados recursos mínimos para manter o que já está 
em curso e iniciar um processo de transf orma~ao do atual 
quadro caótico da educa~ao escolar indígena no país.25 O 
montante de recursos para a educa\:ªº escolar indígena precisa, 
de saída, nao só ser ampliado, pois está pensado dentro da 
rel~ao geral de custo da educa~ao dividido pelo número de 
alunos no Brasil, como direcionada a partir de um amplo 
programa de reestrutura\:ao das escotas indígenas e das práticas 
do Estado com rela~ao as comunidades indígenas. Há que se 
criar urna linha permanente de financiamento para a educa~ao 
escolar indígena no nível federal, colocando recursos a dispo
si~ao das secretarias estaduais de educa~ao, e atrelando a 
libera~ao de outros recursos para essas secretarias, mediante a 
apresenta~ao de um programa estadual de a~óes na área de 
educa~ao indígena. Se o MEC está disposto a virar urna página 
na história da educa~ao escolar indígena no Brasil, entao é 
preciso ousar e usar dos meios de que dispoe para que algo de 
novo possa ser de fato construído. E mais: se nao cabe a ele 
executar as a~oes, entao é preciso criar mecanismos de finan
ciamento para que as secretarias estaduais de educa~ao o 
f~am. 

25. Dados preliminarmente divulgados pela Asses.wria de Educa~ Escolar Indígena 
do MEC dio conla de que o Ministério iria liberar em 1995 l.J00.000, reais para 
as secra.ias estaduais de educa?o e 200.000, reais para projetos apreseotados por 

entidades de apoio para realiia;áo de progrrul'W de f~io e capacital;io de 
recursos humanos. Os recursos para ~ secretarim estaduais de educatrio serio 
alocados mediante apresenta~ de propostas por parte dest~ secretari~ a partir 
de valores indicados pelo MEC e definidos, ao que se sabe, a partir do número de 
escol• indígenas e alunos índios de cada estado. 
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Isto só será possível se a educa~ao indígena for pensa
da num quadro de política compensatória, em que a rela~ao 
custo-aluno nao seja norteadora das decisües burocráticas de 
aloca~ao de recursos. Esse é o único caminho que vejo para 
que se possa produzir urna mudan~a qualitativa no modo pelo 
qual o Estado possa a vir a tratar a questao da educa~ao 
indígena. Nao é, portanto, como urna modalidade a mais de 
educa~ao fundamental que a educa~ao escolar indígena ga
nhará legitimidade e recursos nas propostas or~amentárias do 
MEC e das secretarias estaduais: é como política compensa
tória, como assistencia especial prestada pelo Estado no 
sentido de reverter os erros do passado e acelerar inova\:oes 
e atender reivindica~oes que estao sendo postas pelos índios, 
suas organiza~oos e seus aliados, que ao longo destes últimos 
anos geraram urna nova filosofia para nortear a implanta~ao 
de projetos educativos em áreas indígenas. 

, 
E assim que se impoe, hoje, para aqueles que militam 

nesta área, discutir com os gestores do Estado um novo trata
mento para a questao da educa~ao indígena: nao mais como 
urna modalidade diferenciada de educa~ao, mas como urna 
política reparadora. Com isto quero afirmar que se o Estado 
assumiu e, aoque parece, vem encampando o discurso de que 
os índios tem direito a urna educa\:ªº escolar própria, especí
fica, nao-homogeneizadora e de qualidade, é preciso, agora, 
que es se mesmo Estado as suma que a execu~ao des te programa 
precisa seguir ritmos próprios, bem como necessita de canais 
específicos para sua implementa~ao. 

Dificuldades presentes e perspectivas 

Um dos obstáculos para a implementa~ao da política 
nacional de educa~ao indígena bojeé a inexistencia de números 
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confiáveis disponíveis sobre a situa~ao da educa~ao escolar 
indígena no país. Nao sabemos quem sao e quantos sao os 
alunos indígenas, quantas escotas indígenas existem e qual a 
sua situa~ao, quem sao e quantos sao os professores atuando 
nessas escotas. Enfim, nao possuímos um diagnóstico sobre a 
situa9ao escolar indígena brasileira. Tal mapeamento é, sem 
dúvida, fundamental. Afinal de contas, está em curso a imple
menta~ao de urna política pública, educacional, de ambito 
nacional, sem que o Estado saiba o universo sobre o qual essa 
política vai incidir. 

A inexistencia desse diagnóstico, que poderia guiar a 
aloca9ao de recursos e detectar situa9oes precárias e carentes 
de interven~ao, é agravada pela presen~a e atua~ao de diferen
tes atores neste campo, seguindo orienta~oes diversas e imple
mentando a~oes particulares, localizadas e, muitas vezes, 
contraditórias ou em disputa quando da atua~ao de .mais de um 
agente numa mesma área indígena. Além das tradicionais 
escplas mantidas por ordens religiosas católicas e pela Funai, 
ternos escotas e projetos educacionais desenvolvidos por mis
soes protestantes e evangélicas de caráter fortemente proseli
tista, por organiza~oes nao-governamentais leigas e por 
secretarias estaduais e municipais de educa~ao. Vale lembrar, 
ainda, que os princípios que nortearam a elabora~ao das dire
trizes do MEC nao sao ou nao foram assumidos pelo conjunto 
heterogeneo constituído por diferentes agentes. 

Urge, portanto, a realiza~ao de um diagnóstico nacional 
da situa~áo da educa~ao escolar indígena no Brasil, que possi
bilite a aferi~ao do que já existe e a programa~ao de a~oes 
globais e específicas para que as diretrizes desta política na
cional de educa~ao escolar indígena possam se transformar em 
a~oes concretas e efetivas. 

. . 
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Algumas a~ües pontuais, paliativas e instrutivas tem 
sido possíveis sem a realiza~ao de tal mapeamento. E a estas 
a~oes, o comite do MEC tem dedicado aten~ao. Mas já é hora 
de tais a~oos deixarem de ser excepcionalidades, para se tor
narem a~oes rotineiras a serem efetuadas tanto pelo MEC como 
pelas secretarias estaduais de educa~ao, em parcerias reais com 
organiza~oes de professores indígenas e entidades de apoio. 
Cito, a seguir, alguns exemplos. 

Os membros do comite do MEC tem desenvolvido um 
trabalho pontual, embora nao contínuo, de assessoria aos esta
dos, através de seus núcleos de educa~ao indígena, participan
do de encontros e seminários estaduais que, fundamentalmente, 
tem visado a discussao das novas diretrizes e a avalia~ao das 
possibilidades de efetuar parcerias e convenios entre os atores' 
regionais disponíveis.26 

· Todos sabemos que nao há recursos humanos formados 
para o trabalho de educa~ao indígena, sendo preciso um grande 
esfor~o para formá-los .. E talvez aqui resida um dos pontos de 
estrangulamento desta nova proposta de educa~ao indígena: o 
que se está propon do fazer é algo radicalmente diferente e 
inovador, nao só em termos da .prática do Estado para com as 
comunidade.s indígenas, mas também com rela~ao }t educa~ao . 
of erecida aos · demais brasileiros. O nos so para metro nao é a 
escola pública, falida, de baixa qualidade, existente hoje no . , 
Brasil. E algo novo, diferente e alicer~ado em princípios que 
podem mesmo, se expandidos para outros setores sociais, 
revolucionar a escola pública no Brasil. 

26. Taís assessorias aos estados foram desenvolvidas principalmente ao longo do 
ano de 1994. Em 1995, com ~ mudan~a dos gov~os estaduais e federal este 
trabalho foi praticamente interrompido. 
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Todavia, até agora, só foram realizadas a<;oes no varejo. 
Como mais um exemplo cito a implementar;ao de tres linhas 
de publica<;oes propostas pelo comite, referendadas pela gestao 
passada ( 1994) e a tu al ( 1995) do MEC, objetivan do a troca de 
experiencias e a dissemina~ao de inf ormar;oes entre técnicos, 
especialistas e índios envolvidos coma questao. Destas, duas 
foram implementadas de fato: a de produr;ao de subsídios para 
aqueles que trabalham com a questao indígena com a publica

~ªº de Com quantos paus se faz uma canoa e um número do 
periódico Em aberto dedicado ao tema da educa~ao indígena 
e a linha de divulga<;ao de informa~oes sobre as sociedades 
indígenas para a sociedade envolvente, procurando reverter o 
quadro de preconceito, discrimina~ao e desinforma9ao exis
tente, com as publica~oes Roteiro bibliográfico, Indios no 
Brasil e A Temática indígena na escola.

21 

Nao tenho dúvidas quanto a importancia de tais publi
ca~5es ( é preciso divulgar idéias e práticas, é preciso suscitar 
debate~ e dúvidas), o MEC deu um passo importante ao finan
ciar tais· publica~6es. Mas nao pode se contentar com isto. 
Como co-organizador de algumas destas obras, sinto-me a 
vontade para afirmar que elas sao absolutamente insuficientes 
<liante do que se impoe em termos da implanta~ao de urna 
política consistente de publica~5es; principalmente no que se 
refere a edi~ao de materiais feítos pelos índios ou por seus 
assessores para uso em suas escolas. 

Membros do com.ite . do MEC conseguiram também, 
através da indica~ao, sele~ao e prepara~ao de pareceres, que 

27. Com exce~o da publica~ao Em aberro, coordenada por Bruna Francheuo e 
Marina Kahn (lnep, 1994). todas as outras foram realizadas a partir de um 
trabalho de parceria com o MARI - Grupo de Educ~ao Indígena do 
Departamento de Antropología da USP. 
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seis livros de divulga~ao sobre as sociedades indígenas fos
sem incorporados ao Programa Nacional Biblioteca do Pro
fessor, em 1994, da FAE, que atualmente atinge cerca de 
7 .000 escolas em todo o país. Em 1995, outros cinco livros 
foram propost~s para tal programa. 28 Como este, existem 
outros programas da FAE que poderiam contemplar também 
os alunos indígenas. Tais iniciativas mostram que desde que 
haja vontade política e criatividade burocrática, é possível 
redirecionar certos programas já existentes para que também 
as escolas indígenas, seus alunos e professores sejam consi
derados dentro de programas como transporte do estudante, 
merenda escolar, sala de leitura, biblioteca do professor, para 
ficarmos só nos mais conhecidos.29 

· 

Para que isto possa ocorrer, além de urna certa dose de 
orisadia e criatividade, diga-se de passagem, tao ausente entre 
técnicos governamentais, é necessário orienta~ao política por 
parte dos dirigentes do MEC. 

28. Em 1994 foram adquiridos pela FAE os seguintes livros de divulga~ao sobre a 
temática indígena: f ndios do Brasil, de Julio C. Melatt; A questilo indígena na 
sala de aula: subsídios para profe.uores de /ºe 2º grau.v, organizado por Aracy 
Lopes da Silva; Sociedade.v indígenas, de Alcida Ramos; Índios, de Aracy Lopes 
da Silva; Essa terra tinha dono, de Benedito Prezia e Eduardo Hoornaert, e 
Aconteceu povos indígenas no Bra.<;i/ 1987188189190 do CEDI. Em 1995 foram 
indicados para a FAE os livros: O indio na cultura bra.fileira e O índio na 
Hist6ria do Bra.<;i/, de Berta Ribeiro; Os índios e o Bra.<;íl - ensaio sobre um 
holocausto e sobre uma nova po.uibilidade de convivencia, de Mércio Gomes; 
Senhores desta.~ /erras - os povos indígenas no Brasil: da co/Onia ao.t nossos 
dia.t, de Gilberto A:zanha e Vírginia Marcos Valadao e História do.<; povos 
índígena.t - 500 anos de luta no Brasil, de Eunice Días de Paulá, Luiz Gouveia 
de Paula e Elisabeth Amarante. 

29.. Em 1994 foram indicadas cinqüenta escotas indígenas para serem incluídas no 
Programa Nacional Sala de Leitura. Todavía, aoque consta, nenhuma dessas 
escolas foi contemplada com os livros de Jeitura deste programa. 
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Por fim, cabe lembrar que nestes anos o MEC tomou-se 
um interlocutor presente nas discuss6es sobre a legisla~ao da 
educa~ao escolar indígena, que de certa forma espelha, hoje, de 
modo mais direto, a variedade de propostas camufladas sob urna 
aparente concordancia de princípios. Duas propostas de lei que 
regularao a questao da educa~ao escolar a ser ofe~ecida aos 
índios estao em discussao no Congresso Nacional: a lei de 
Diretrizes e Bases da Educa~ao Nacional (LDB) e o Estatuto das 
Sociedades Indígenas. O primeiro encontra-se em tramita~ao no 
Senado Federal, enquanto o segundo ainda está na Camara dos 
Deputados. Ambos apresentam certa uniformidade em termos 
dos princípios que devem reger a educa~ao escolar a ser ofere
cida para as comunidades indígenas, mas sao incongruentes e 
contraditórios no que se refere ao gerenciamento dessas escolas. 
Enquanto o texto da LDB prega a execu~ao_ em nível estadual e 
municipal, o projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas insti
tui a federaliza~ao, integrando as escolas. indígenas no Sistema 
de Epsino da Uniao, subordinando-as aos distritos educacionais. 
A questao central <leste debate parece repousar num dilema que 
diz respeito a forma de conceber a educa~ao escolar indígena: 
simplesmente como urna modalidade de educa~ao ou como 
vertente da assistencia especial que o Estado <leve oferecer para 
as popula~6es indígenas. É imperativo que esta discussao sobre 
onde devem ficar as escolas indígenas seja realizada para que as 
atuais propostas de legisla~ao sejam depuradas e nao se crie urna 
balbúrdia administrativa, inscrita na lei, tal como a vivenciamos 
neste momento. 

Com estas considera~oes que ro enfatizar que já es tao 
postas algumas condi~oes para a concep~ao e execu~ao de urna 
nova política educacional voltada para as popula~óes indígenas 
que nao se ja orientada pela inten~ao de aniquilar estas P.opula
~oes na geléia nacional, mas lhes sirva de instrumen~o para a 
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conquista de um lugar legítimo no futuro do país. E quero 
marcar que efetivamente acredito nesta possibilidade, muito 
embora reconhe~a que há urna tarefa de Hércules pela frente e 
que exige de nós nao só a~oes pontuais e dedica~ao a projetos 
e programas junto a certas comunidades indígenas, isto é, a~oes 
locais, como, também, a~oes globais de acompanhamento, 
interferencia e pressao, tanto no nível dos pod~res legislativo 
como, e fundamentalmente, do executivo. 

Para que tal política possa atender a diversidade socio
cultural representada pelas mais de duzentas etnias indígenas 
que vivem hoje no Brasil é preciso que vários passos sejam 
dados. Alguns já o foram. Todavia, falta ainda urna série de 
a~oes que devem ser implementadas pelo Estado, no sentido 
_de cristalizar avan~os conseguidos apesar do Estado, ou, em 
vários casos, contra ele. 

A guisa de conclusao eu ousaria propor para o debate 
alguns procedimentos que poderiam nortear as a~oes dos mem
bros do comite do MEC e das entidades de apoio -e organiza
~oes indígenas em suas reivindica~5es e propostas a serem 
apresentadas aos órgaos do govemo. Algumas destas propostas 
já estao, por sinal, em discussao há algum tempo. Julgo que 
vale a pena sintetizá-las aquí. Sao elas: 

1. substituivao da atual Assessoria de Educa~ao Indíge·
na do MEC por urna Coordenayao nacional, composta 
por técnicos governan1entais orientados por um con
selho nacional de educa~ao escoiar indígena. 

2. reaJizavao de urn diagnóstico da situa~ao da educa9ao 
escolar indígena no Brasil, como objetivo de levantar 
indicadores quantitativos e qualitativos para nortear 
as a\:OeS dos órgaos goveman1entais no que se refere 
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a adequada assistencia educacional as comunidades 
indígenas; 

3. institui9ao de urna linha ( ou fundo) permanente de 
financiamento para a educa9ao escolar indígena, que 
contemple ( ou obrigue) as secretarias estaduais de 
educa\:ªº no desenvolvimento de projetos educativos 
voltados as comunidades indígenas, bem como as 
organiza9oes indígenas e entidades de apoio; 

4. cria9ao de canais efetivos de interlocu9ao ( orienta9ao 
pedagógica, assistencia antropológica e lingüística, 
financiamento etc.) entre a Coordena\:ªº Nacional do 
MEC e os núcleos de educa\:ªº indígena nos estados; 

5. regulariza\:ªº da situa9ao das escolas indígenas em 
todo o país com vistas a constitui9ao de um cadastro 
nacional para que as mesmas possam ser beneficiadas 
por programas de apoios educativos, como os atual
mente geridos pela F AE; 

6. cria9ao de novos programas de assistencia específi
camente direcionados para as escolas indígenas de 
todo o país, como por exemplo, um que pudesse 
contemplar a produ9ao e publica\:ªº de materiais 
didáticos específicos para os grupos indígenas; 

7. institui9ao de um grupo de trabalho envolvendo dife
rentes segmentos para ampla discussao das propostas 
de legisla9ao sobre educa9ao escolar indígena, coor
denado pelo MEC e objetivando um aperfei9oamento 
das atuais propostas de lei existentes. 

Talvez, se algumas destas ~é5es tornarem-se realidade, a 
indaga9ao que motivou este texto comece a fazer sentido, pois, 
de fato, estaremos caminhando para a consolida~ao de urna 
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política nacional de educa9ao escolar indígena. Mas para que isto 
possa ocorrer, algumas cartas ainda estao por ser colocadas na 
mesa. Esperamos que o MEC nao esteja pretentendo blefar ou 
deixar passar a sua vez, pois o jogo já comeyou há um certo 
tempo, e muitos jogadores se mostram impacientes. 
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AUTONOMIA DAS ESCOLAS INDÍGENAS:A POSI<;ÁO DOS 
PROFESSORES ÍNDIOS 1 

A experiencia da Copiar 

Orlando Oliveira Justino2 

Sou de Roraima, da tribo Makuxi. Meu nome é Orlando. 
Trabalho em sala de aula como profes sor há tres anos, e além 
desse trabalho, venho articulando um trabalho no estado de 
Roraima e também no Amazonas. Entao, estamos nos organi
zando com os companheiros do Amazonas, Acre e Roraima 
para um determinado objetivo. 

1. A posi~iú.J das organiz~<1es indígenas foi o título da mesa-redonda coordenada 
pela antropólogaJuracilda Veiga, com particip~no de Orlando OliveiraJustino, 
Gemido Marques Aiwá e Bruno Ferreira Transcritas das filas gravadas do 
evento. as exposi~ües nao forrun revisadas por seus autores. Os títulos foram 
atribuídos pelos organizadores 

2. Professor Makuxi (Roraima), representante da Copiar - Comissao 
Organizadora dos Profe~ores Indígenas do Amazonas, Acre e Roraima 
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Em nome da Comissao Organizadora dos Professores 
Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, venho agradecer o 
COLE, e especialmente ao professor Wilmar e a professora 
Juracilda, que nos concederam este espa~o para colocar aquilo 
que estamos fazendo, aquik> que estamos querendo e também 
de ouvir os senhores professores. É importante saber que voces 
também estao preocupados com a nossa questao. Sinto-me 
muito honrado e feliz. Eu posso voltar ao meu povo e dizer que 
existe urna preocupa9ao e existe urna ajuda por parte dos 
professores envolvidos na questao. Para mimé urna honra e eu 
estou muito contente. 

Eu vou ser breve nas minhas coloca~5es. Nao é urna 
experiencia, mas um trabalho que nós professores estamos 
desenvolvendo, que futuramente vai servir de experiencia: 
vamos ver se deu certo ou nao o que nós estamos fazendo, o 
que nós estamos querendo. 

Diante de todos esses fatores de diferentes culturas que 
nos rodeiam e que estamos submetidos a integrar como socieda
de, nós, índios, nos organizamos melhor, tanto na parte da saúde 
como em educa9ao, agricultura e outros segmentos. Há se te anos 
atrás, professores do Amazonas, Roraima e Acre organizaram-se 
para discutir em conjunto os problemas enfrentados nas suas 
comunidades. Isso fez com que o próprio índio se conhecesse 
melhor: as culturas diversificadas, a origem das dan~as, os rituais 
e costumes de cada povo. Entao, esses encontros fizeram com 
que os próprios índios se organizassem, e dentro desse contexto 

, , 
a gente se conheceu melhor. E porque, ate entao, como os povos 
ficavam muito distantes, em diferentes regi5es, nao dava para ter 
contato entre si. Por exemplo, ninguém conhecia a origem dos 
Tukano, dos Baniwa, dos outros que vivem ali na Amazonia. 
Entao esses encontros fizeram com que os índios conhecessem 
a realidade de cada povo. 
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O conjunto dessas discuss5es resultou em urna refle
xao maior. Entao surgiu questionamento: que tipo de escola 
ternos e que escola queremos? Porque, na verdade, a escola 
formal estava ou ainda está afastando o índio da sua própria 
realidade, fazendo-o esquecer e deixando a sua cultura de 
lado. Isso fez com que os professores, juntamente com as 
lideran9as de cada povo, viessem a refletir melhor a questao 
da educa~ao. Depois de muitas discussoes, os professores e 
lideran9as afirmaram que era preciso urna educa9ao diferen
ciada para as comunidades indígenas. Hoje, nao em todas as 
escolas, mas na maioria, ternos professores indígenas traba
lhando na sua própria comunidade, onde ele é responsável 
pela forma9ao do aluno-índio. 

A questao maior que os professores indígenas enfren-
. tam nas suas escalas é a falta de apoio da própria Secretaria 
de Educa~ao do Estado ou Município. Por exemplo: no 
Amazonas existem escolas em que o material nao é suficiente 
para os alunos. Durante o primeiro semestre o aluno recebe 
um lápis e um caderno, e a merenda muitas vezes nao chega. 
Diante de toda essa questao, o professor é cobrad.o pelos dias 
de aula que sao atribuídos a cada bimestre. O nao cumpri
mento de días letivos, o professor, muitas vezes, é demitido, 
ou entao é cortado o seu ponto, além do mísero salário que 
ganha. 

Em cada encontro da Copiaré discutida profundamen
te a questáo da educa9ao escolar indígena. Atualmente esta
mos discutindo a possibilidade se criar regimento para as 
escalas indígenas e currículo diferenciado. Isso por que? 
Queremos ensinar aos nossos alunos aquilo que queremos. 
Com isso nao queremos dizer que o aluno vai ter que deixar 
de estudar o portugues, matemática, história, geografía e 
outros, mas dentro da sala de aula poderá discutir a sua 
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cultura como educayao. Nos anos passados nao se fazia isso. 
E que todo esse trabalho seja reconhecido pelas autoridades: 
que o índio precisa de urna educayao diferenciada. Por nossa 
consciencia determinamos aquilo que nós queremos e nao 
aquilo que é imposto. 

O encontro dos professores da Copiar é feito anual
mente, com perspectivas de alcanyar melhores resultados 
para o seu povo. Veja-se, por exemplo, a pauta do encontro 
de 1995: regimento e currículo para escolas indígenas, pro
jeto da sociedade e alternativas economicas. Nesse encontro 
nós vamos discutir um pouco a questao do currículo; apro
fundar de que forma nós queremos esse currículo, de que 
forma nós queremos esse regimento para nossas escotas. E 
também esse projeto da sociedade, como é que nós estamos 
encarando esse projeto: se é possível, se é viável em nossas 
comunidades, em nossas escotas. Isso por que? Porque na 
nossa comunidade nao existe mais aqueta coisa de que o índio 
vai ter que se alimentar de ca~a, o índio vai ter que se 
alimentar de pesca, que nao existe mais. En tao nós ternos que 
partir em busca de urna outra alternativa. Como sair? Esses 
projetos que vamos comeyar a discutir se sao viáveis em 
nossa comunidade, em nossas escotas. Por exemplo, em 
Roraima está se discutindo a questao da cria~ao de urna 
escola agrotécnica que possa vira solucionar alguns proble
mas. Até a questao também de criar em nossa comunidade 
um mercado de trabalho, para que os nossos próprios alunos 
nao fossem para cidade trabalhar, para que aquilo que apren
dem possam aplicar na própria comunidade, como agricultu
ra, pecuária e outras criay5es de pequeno porte. 

Entao, essa é a nossa discussao. Urna outra coisa é que 
a questao do currículo nao está parada. No Amazonas, em 
alguns lugares está sendo discutida a questao do currículo e do 
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regimento. Na verdade, existem iniciativas em Roraima e 
também no Amazonas e em algumas partes do Acre. A pessoa 
co~a a se preocupar - embora nao seja autorizado, nem 
reconhecido - e a colocar aquilo que é preciso para que o aluno 
reconhe~a a sua realidade na educa~ao escolar. Entao, dentro 
da sala de aula o aluno vai poder discutir um pouco a sua 
cultura, aquilo que está esquecendo, o que é preciso resgatar. 
Porque, na verdade, o povo indígena em Roraima - exemplo 
maior - que é muito afetado pela cultura branca, onde 50 % 
dos índios - com exce~ao dos Yanomami - nao fala mais a 
sua língua, mas vive em comunidade, vive na reserva, na área, 
mas nao fala a sua língua. Mas vive no mesmo estilo índio. 
Quer dizer, nao fala a sua língua, mas vive na comunidade. 
En tao, a nossa preocupa~ao é que se crie urna forma para que 
·o currículo seja diferenciado para todas as escolas indígenas 
no sentido de que é preciso que os índios falem a sua língua. E 
urna outra coisa também é a questao do regimento que é 
estabelecido pela própria Secretaria do estado, em que muitas 
vezes somos obrigados a cumprir horários, porque ternos urna 
cobran~a da própria Secretaria. Um exemplo: a lei dizque o 
aluno entra as sete e meia e deve sair as doze horas. Os nossos 
alunos muitas vezes serao prejudicados com isso, porque mo
ram longe. Entao, sao obrigados a ficar até as 12 horas e a 
chegar as duas horas da tarde em casa. Teriam que sair mais 
cedo. Essas questoes, por exemplo, devem ser mudadas nessa 
situa9ao. Embora nao se ja preciso mudar de urna forma radical, 
mas dentro daquilo que nós podemos oferecer de melhor para 
nao prejudicar o aluno. 

Urna outra coisa também com a questao do regimento 
é que, em urna comunidade, a gente trabal ha em conjunto com 
o povo, em conjunto com a lideran~a. e nós nao podemos 
dizer que num determinado dia da semana vamos ter que saír 
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da escola, embora a comunidade, com o tuxaua, precise dos 
al unos para fazer um determinado trabalho. N ós nao ternos 
como tirá-los porque ternos que dar aula naquele dia. E se 
tirarmos os alunos da sala de aula para trabalhar, e nao 
constar os dados - porque nao deu aula - muitas vezes nós 
somos prejudicados nessa questao. Entao por isso queremos 
determinar o regimento das nossas escotas, e colocar nesse 
regimento aquilo que queremos, que é cabível no nosso 
trabalho. 

Urna das maiores conquistas que alcan<;amos, durante 
essa discussao, é que na maioria das escolas no interior os 
professores sao índios, embora nao em todos os estados, como 
o Amazonas e Roraima, por exemplo, onde ainda existem 
professores nao-índios que ensinam nas escolas. Mas em Ro
raima o quadro praticamente rnudou: a rnaioria sao índios, onde 
nós ternos 129 escotas indígenas, num total de 5.459 alunos 
índios, só índios; e ternos 346 professores indígenas. Entao, 
ternos esses dados concretos de 1995. E também ternos, na 
capital, um curso de magistério indígena, específicamente para 
professores índios; ternos urna escola de 1° e 2º graus também 
na comunidade; e existe a Divisao de Educa~ao Indígena, onde 
o índio é o chefe, responsável por toda educa~ao indígena em 
Roraima. 
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Escota Apurirui: urna experiencia 

de revitaliza~iio da língua indígena3 

Geraldo Marques Aiwa'4 

Quero falar um pouco do meu trabalho lá na comunida
de; um trabalho importante que venho fazendo, que é a revita
liza~ao da língua. Porque o meu povo, Apurina, desde o início 
do século perdeu a própria língua, por causa do contato comos 
brancos. Há quatro anos venho fazendo esse que é o meu 
trabalho. Esse livro, ASAGIRE, é escrito coma própria língua 
da comunidade dos Apurina. Através desse livro eu venho 
praticando esse trabalho da língua. 

A revitaliza~ao da língua Apurina, na escola do km 45 
da BR-317, no município de Boca do Acre (AM), surgiu a 
partir do momento em que percebi o desaparecimento da língua 
Apurina e de outras manifesta~oes cuhurais da minha aldeia, 
principalmente porque os velhos que ainda sabem falar a língua 
indígena nao a usam no cotidiano. Entao está tomada como 
segunda língua, porque a língua portuguesa predomina 
em 100 % da popula~ao da minha aldeia, embora 20% da 
popula~ao preserve a sua língua e cultura, só nao pratica mais, 
nao sei por que. Entao só em 1991, quando assumi a parte da 
educa~ao na minha aldeia, é que teve início o processo da 
revitaliza~ao da língua. 

Em abril daquele mesmo ano fui convidado pela 
CPI/ AC para participar pela prirneira vez do Curso de Forma
~ao de professores indígenas do Acre e sudoeste do Amazonas, 

3. Título atribuído pelos organizadores. 
4. Professor Apurina (AC), representante dos professores das escotas que integram 

o Projeto "Urna experiencia de autoria", da CPl-AC. 
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onde conheci a professora Tereza [Maher] da Unicamp. Du
rante os meus diálogos sobre o meu interesse de recuperayao 
da minha língua pelos falantes Apurina da minha aldeia, a 
professora mostrou-se interessada em colaborar na escrita da 
língua e na elabora~ao de urna cartilha Apurina. 

A partir do meu contato coma professora, discutimos as 
formas de como iniciar esse trabalho. A professora tinha a 
experiencia com relayao a aprendizagem da língua por ser 
lingüista, e naquela época era professora de um grupo de 
japoneses na aprendizagem da sua segunda língua no Brasil. 
Mas, segundo a profes sora, ela nao tinha experiencia na recu
pera~ao da língua de urna nayao indígena, por isso tivemos que 
pensar a forma de iniciar a revitalizayao da língua Apurina na 
rninha aldeia. lsso foi possível em 1992 quando a professora 
esteve na aldeia para iniciar as atividades de revitaliza~ao da 
língua. Durante a permanencia dela foi possível gravar vários 
diálogos na língua Apurina comos falantes Makana, Kibukuty, 
Muineto e Erurewá; foram os falantes Apurina que colabora
ram com a gravayao da língua que estava quase em desapare
cimento. Durante as grava~oes com esses falantes, eles 
demonstraram interesse em ajudar a recuperar a nossa língua 
e cultura. Entao, essas gravayOeS da lfugua Apuriná da minha 
aldeia foram suficientes para elaborarmos a cartilha Apurina 
que recebeu o título de ASAGIRE - Nossa Fala. Mas só 
durante a minha segunda participa~ao no curso é que as grava
yoes da língua foram escritas no papel com ajuda da professora, 
porque era ela que entendía os sons nasais e ora is de u ma língua 
diferente do portugues, e eu estava apenas iniciando o meu 
conhecimento da escrita da língua Apurina. Na elabora~ao da 
cartilha Apurina teve também a participayao de outros profes
sores Apurina de outra aldeia, que colaboraram nas ilustra~0es 
e na revisao da cartilha. 
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A cartilha Apurina está sendo utilizada apenas na escola 
comos alunos de 06 a 12 anos, porque nao é possível o ensino 
da língua para os Apurina que nao estao freqüentando aescola. 
Por isso a tendencia do trabalho é iniciar a aprendizagem da 
Iíngua com os alunos que estao se dedicando a aprender a 
leitura da língua portuguesa e aproveitando essa oportunidade 
eles irao aprender a sua lfugua escrita e falada. As atividades 
da cartilha estao sendo praticadas oralmente entre dois grupos 
de alunos. Esta tentativa de aprendizagem da língua na minha 
escola está tendo resultado positivo. Espero que atinja 100 % 
da minha expectativa da recupera~ao da língua. 

Além da professora Tereza, que se destacou na elabora
yao da cartilha Apurina, a CPI/ AC também colaborou através 
.de seus membros, que foram importantes no meu trabalho de 
ver a língua Apurina escrita. 

Atualmente a CPI/AC tem seus membros empenhados 
nao só na educa~ao, mas na busca de outras culturas indígenas 
do Acre e sudoeste do Amazonas, como história, conhecimento 
geográfico, ciencias, que atualmente nao estáo em prática em 
muitas aldeias indígenas, principalmente na minha. Existe 
outra atividade que está em processo de recuperayao na escrita, 
que é a história dos Apurina da minha aldeia, desde o tempo 
da maloca até o tempo atual. Este trabalho tem apoio do 
Marcelo, professor de história da CPI/ AC. Iniciei a pesquisa 
da história neste ano de 1996. Já tenho grande parte da história 
escrita e até o final deste ano espero concluir toda a pesquisa. 
O meu objetivo na pesquisa da história do meu povo é princi
palmente elaborar um livro com todas as histórias e mitos 
Apuriná. Este material foi elaborado pelos professores Apurina 
de outras aldeias e teve como responsável o Renato, professor 
de geografía. 
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Em relac;ao ao meu trabalho com educac;ao na minha 
aldeia está correndo normalmente, apesar de ser urna escola 
com ensino diferenciado. Os materiais utilizados na escola sao 
todos produzidos pelos prof essores durante os Cursos de For
mac;ao dos Professores Indígenas do Acre e Sudoeste do Ama
zonas. Já existem as cartilhas de língua portuguesa, de 
matemática, cartilha de geografía de cada nac;ao indígena e 
existem cartilhas de língua de cada etnia feitas por cada pro
fessor. A CPI/AC é urna entidade nao governamental, que está 
apoiando a Educac;ao Indígena do estado do Acre e no sudoeste 
do Amazonas nas escolas Apurina. Além de apoiar as escolas, 
seus membros chegam até a escola para assessorar os profes
sores. Neste próximo curso de 1997 estamos coma expectativa 
de concluir o magistério de 1 ºgrau, para podermos ser reconhe
cidos como professores formados. Essas atividades da 
CPI/ AC, desde a sua funda9ao, sao sempre em busca de me
lhorar o conhecimento para os professores indígenas para 
dese~volverem as suas func;oes de educadores nas suas aldeias. 

Obstáculos a autonomia das escotas indígenas 

Bruno Ferreira5 

Eu quero contar só um pouco; eu quero contar uns 
problemas que a gente enfrenta. Eu quero fazer em dois lados, 
em duas partes, nao em tres partes como o Melia faz. (risos) 
Eu acho que a necessidade de resgate cultural é muito grande, 
se bem que nao se resgata cultura, mas, sim, reconstrói-se 
cultura. Pensando nisso, no sul, no Rio Grande do Sul espe-

5. Professor Kaingang (RS), representante da Organiz~ao das Na~s Indígenas 
do Sul (do Brasil). Integra o Comité de Educa~o Escolar Indígena do MEC. 
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cialmente, a gente tem aquele curso de forma~ao de profes
sores de que a Silvia Oliveira já falou um pouco. 

A língua é urna das maneiras de se manter urna identi
dade. No momento em que voce nao fala mais a língua, voce 
perde a identidade. Isso é um problema que nós enfrentamos. 
A maioria das escolas indígenas do Rio Grande do Sul sao 
administradas por professores nao-índios. Isso é um outro 
problema. Aí tem outros problemas que sao enfrentados com 
a Secretaria por causa de professor, por· causa de regimento e 
cumprimento de horário. Entao, esses sao os problemas que 
fizeram com que a gente entao programasse, trabalhasse, fizes
se acontecer o curso que hoje está se desenvolvendo lá no Rio 
Grande do Sul. 

No Rio Grande do Sul, de 23 escotas indígenas, onde 
freqüentam 1.700 alunos, só tem 21 professores índios, e o 
resto sao todos nao-índios. Esse é o problema mais grave 
enfrentado por nós indígenas em qualquer estado brasileiro, se 
nós queremos autonomía nas escolas indígenas. Se comec;a por 
aí. E a escota, infelizmente, é o ponto de partida para qualquer 
sociedade. Ela é o ponto de partida tanto para o desenvolvi
mento quanto para um atraso. Ela é urna faca que corta dos do is 
lados. 

Pensando nisso tentamos entao ampliar esse quadro de 
professores no Río Grande do Sul e Santa Catarina (também 
tem professores de Santa Catarina que cursam lá, e também do 
Paraná, que acabaram desistindo do curso. Mas esse curso 
trabalha muito em cima da reconstruc;ao da cultura. Partindo 
de manter a língua, os professores tem que ser bilíngües, tem 
que dar aula na língua, alfabetizar na língua Kaingang. Eu 
ainda, sinceramente, e a Associac;ao também nao sabe, qual é 
o melhor. Achoque aquí também nao ficou claro o que é o 
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melhor: aqui se levantou a questao, por exemplo, de se fazer a 
alfabetiza~ao nas duas línguas - portugues e na língua mater
na; aí outro defende que nao, "tem que ser na língua materna"; 
outro diz, "nao, tem que ser em portugues". En tao, esse embo
lamento ficou visível aqui. Se aqui ele está embolado, onde os 
senhores sao lingüistas, imagine para nós ! Está mais embolado 
ainda! Mas mesmo assim a gente tá tentando, dentro do pro
cesso, descobrir esse melhorcaminho. Mas está claro para nós 
que é onde nós vamos manter a nossa identidade como povo 
Kaingang, manter nossa cultura, nossas tradi9oes que estao se 
acabando. Levando em conta que o povo no Rio Grande do Sul 
tem passado por urna discrimina~ao muito grande, por conta 
do contato da civiliza9ao ocidental, que foi colonizado por 
alemaes, italianos e alguns outros povos que estao lá. Nós, 
índios, somos mais escuros lá, e eles sao mais claros. É dife
rente de outra regiao onde eles já estao quase tudo parecido; 
quer dizer, diminui um pouco esse conflito, claro que nao tanto, 
mas diminui, enquanto nós lá ·sofremos isso.6 

Entao esses sao os problemas que nós enfrentamos como 
professores e como índios naquela regiao. Quanto a escola, tem 
vários problemas também. Primeiro, acho que em qualquer 
parte do país, quando se coloca urna escola para dentro de urna 
comunidade indígena, os índios nao sabem para que serve urna 
escola: eles nao conhecem a escola; nao sabem quais os obje
tivos da escola; o que ela quer fazer lá; o que que ela está 
tentando fazer lá. Se ela quer melhorar ou quer piorar, ou quer 
afundar ou quer acabar ou quer exterminar os índios, ninguém 
sabe. Mas quem coloca a escola, sabe o que quer coma escola. 

6. Bruno refere-se ao forte contraste entre os imigrantes claros e os indígenas. 
contraste que seria menor, na cor, em outras regiües mais ao norte do país, entre 
a popula~~o indígena e a popula~ao regional . 
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E hoje os índios come~am a tomar as rédeas da escola. Há 
algum interesse da escola dentro da comunidade indígena, do 
ponto de vista do Estado, das missües, do município, e assim 
vai. Entao cada um desses tem o seu interesse. O Estado tem 
um interesse porque ele quer integrar os índios a urna sociedade 
e acabar com os índios. lsso está muito claro, o projeto neoli
beral, que eles chamam. Está muito claro isso. Tanto é que no 
ano de 1994, se nao me engano, Hélio Jaguaribe fez um 
pronunciamento dizendo que até o ano 2000 os índios nao 
existem mais. Quer dizer, eles sabem o que eles querem, mas 
nós, índios, nao estamos sabendo desses interesses. A gente 
ainda tem embarcado no barco deles ... As missoes religiosas 
também tem os seus interesses. As missoes acabam com a 
cultura, os costumes ... acabam com tudo. E ainda, nós, índios, 
nos atrevemos a fazer alguns cursos de Teologia e virar pastor, 
ainda, pra agravar mais a situa~ao. Esse é um problema muito 
sério que enfrentamos: esse projeto das igrejas, diz que até o 
ano 2000 eles querem evangelizar os índios. Esse processo 
ainda existe.A gente pensou que era urna coisa de 500 anos 
atrás, que já estava superada, mas ainda é forte, e melhor 
articulado. Aí vem secretaria, os estados, que também tem seus 
interesses, e por fim ven1 os índios. Agora nós também quere
mos um peda~o desse boio, que é a chamada .escola, que é a 
chamada educa~ao. De 1990 para cá, os índios estao come~an
do a discutir mais a questao, com a ajuda de voces. 

Um outro problema que nós enfrentamos para efetivar 
urna educa~ao e urna autonomía das escolas indígenas e dos 
povos indígenas, é que as ONGs temas comunidades indígenas 
e os povos indígenas na mao. Etas tem poder de manipula~ao 
muito forte em cima dos povos indígenas. Aí eu me pergunto, 
como essas ONGs, qce dizem que trabaJham para os índios, 
falam de autonomía indígena, autonomía dos povos indígenas. 
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Esse poder de manipula~ao as entidades tem, muito forte; f orte 
mesmo. E eu nao tenho medo de dizer isso porque eu vivo, eu 
conh~o, eu vejo isso. "V oce, - dizem - nós nao queremos que 
a Funai te tutele, mas nós vamos te tutelar; tira a Funai e deixa 
para nós". Elas tem pesquisa, tem bibliotecas grandes, está lá 
todo o conhecimento de um passado de um povo, passado 
milenar, que está lá guardadinho, onde só elas tem acesso, elas 
entram a hora que elas querem. Se o povo Kaingang nao está 
trabalhando direito, como eles querem, - "vamos, vamos 
estudar melhor aqui nos arquivos nossos que nós vamos saber 
como dominar melhor eles: olha aquí, o fraco deles é aqui !" -
Eles conhecem todo o nosso lado fraco, nosso ponto forte e 
nosso ponto fraco. Quer dizer, eles estao estrategicamente 
montados. lsso, gra~as a colabora~ao de antropólogos, lingüis
tas, historiadores. Entao, eu estou colocando isso como um 
marco porque os índios com~aram a participar. Antes os 
índios também participavam, mas eles participavam muito 
como cabide de enfeite. No NEl,7 por exemplo: botaram os 
índios lá só para índios ficarem comos bracinhos cruzados. Eu 
só dei o exemplo NEI para ficar mais próximo da gente; eu nao 
estou dizendo que isso está acontecendo, mas as vezes isso 
acontece. No MEC, no Comite8 é assim. Em urna reuniao que 
eu fui eu briguei. O regimento diz que tem que ter tres índios 
para ter a reuniao. Daí eles faziam o máximo esfor~o para os 
índios irem, para ter quorum. lsso é um absurdo! Como é que 
nós vamos ter autonomía nas escolas indígenas, nos pavos 
indígenas, se a prática ainda é essa? 

Eu conh~o um amigo, Makuxi, que diz: "Bom, se nós 
nao manipularmos, eles manipulam a gente". Se voce nao 
manipula o tuxaua, um outro veme manipula o tuxaua. Porque 

7. Núcleo de Educa~ Indígena, das Secretarias Estaduais de Educ~ao. 

8. Comite de Educ~iio Escolar Indígena, do Ministério da Educa~iio. 
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voce está manipulando consciente de que voce quer que a coisa 
funcione, e ele está manipulando consciente que a coisa nao 
funcione. Ele me dizia isso. Quer dizer, é complicado nao é? 
E a escola dentro da comunidade indígena entrou como um 
carpo estranho que ninguém conhecia. Quem esta va colocando 
sabia o que quería, e os índios nao sabem, hoje os índios ainda 
nao sabem para que é urna escola! Os índios pegam a escala ... 
para reproduzir um projeto que já está aí. Ele muda a cara, mas 
o grosso continua o mesmo. E esse é o problema. A escola entra 
para dentro da comunidade e se apossa da comunidade. Ela se 
toma dona da comunidade e nao a comunidade dona da escala. 
Porque a escola tem condi~ao de ter autonomía porque existe 
apoio legal para isso. Mas nós nao estam9s sabendo usar isso 
ainda. Nós nunca mexemos com leis. Nosso professor, quem 
tem 2º grau, entre os nossos professores,já é doutor. E o resto? 
Por exemplo, no Río Grande do Sul, quando se formaram os . 
primeiros professores bilíngües, nem professores eram, e sim 
monitores .. E voces sabem muito bem que é um monitor! Acho 
que a coisa come~ou mudar. Esses espa~os que foram conse
guidos aqui, já é urna contribui~ao de voces, que querem que 
a coisa mude, que estao vendo que a coisa tem que mudar e vai 
funcionar. 

Eu acho que quando se coloca um diretor numa escola 
é a mesma coisa que colocar um presidente no Brasil. Meu 
amigo dizia que o Brasil é um país democrático. Eu dizia que 
nao. No Brasil existe urna anarquia absoluta e nao democracia. 
Ele dizia: "Mas pra que?" - e eu disse: "Bom, mas isso é 
evidente! Quem dá o último caneta~o? Nao é o presidente? Se 
voce fosse usar urna lei, se estiver bom ele assina, se nao estiver 
bom, ele nem dá bola". Entao dentro da escola o diretor 
também é assim; o professor nao manda nada. Ele que faz o 
que quer, diz a hora que tu tem que chegar, sair, a hora que tu 
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tem que dar o intervalo para as crian9as. Ele faz tudo. Essa é a 
democracia em que nós existimos, dentro das escotas, dentro 
do país, em qualquer situa9ao que vivemos. Entao, esses sao 
os problemas que enfrentamos para se fazer urna escola indí
gena. Sem contar os menores que existem: enfrentamentos dos 
próprios professores com lideran9as. Existe esse confronto. 
Por que eles sao lideran9as, com os caciques, com os capitáes. 
Porque tem Deus a inda entrando de f ora pra dentro. Que ro 
pegar um exemplo da minha comunidade, onde eu moro, onde 
tem cinco religioes dentro da comunidade; onde tem mais de 
meia dúzia de partido político. Como é que voce vai manter , 
urna unidade desse jeito? Nao tem como! E impossível! As 
igrejas, as seitas pregam que elas vem para unir o povo. Mas é 
bem o contrário ! Ela vem para dividir o povo. E os partidos 
políticos também, a mesma coisa. Quer dizer, como é que voce 
vai trabalhar desse jeito? O professor pode se arrebentar e pode 
ser o professor mais bem formado possível, mas vai ter que se 
limitar a sala de aula. E nao é isso que nós queremos. O 
prof essor nao pode só enxergar dentro das quatro paredes. Ele 
tem que ajudar a resolver os problemas da comunidade, fora 
também. Ele está sendo formado para isso: para discutir com 
o cacique, discutir com lideran9as, porque ele vai ser o intelec
tual da comunidade. Mas ele nao faz isso porque existe essa 
grande entrada da ideologia dominante nas comunidades. Ele 
sabe que ele tem que fazer isso, mas tem que se recolher as 
quatro paredes. 

O .pessoal no Mato Grosso 1ne convidou para ir e1n 
Dourados, conversar sobre educa~ao específica e diferenciada. 
Mas como é que voce vai discutir urna escola específica e 
diferenciada quando voce constrói um prédio para reunir todos 
os alunos numa sala só? É impossível! No Rio Grande do Sul 
existiam CIEPS; Nao sei que bicho é esse. Mas parece q~e iam 
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trazer os alunas de todas as regi6es e colocar ali; e lá eu 
encontrei o mesmo, só que era CEU. Mas eles nao estavam 
levando gente para o CEU. Eu entrei numa tarde, e fiquei um 
dia e meio para conhecer a área, com quatro povos diferentes 
numa sala de aula só. Aí voce vai discutir educa9ao específica 
e diferenciada desse jeito? Eu disse: "Bom, entao, desmancha , 
o prédio e come9a a construir outros prédios. E aí que vai 
com~ar a funcionar". Aí voce tem o Guarani, tem o Kaiowá, 
tem o Terena, e os mesti~os, ternos cruzamento dessa gente aí. 
Era lá onde há o suicídio. Aí no outro dia de manha um cara lá 
da TV me convidou para ir falar sobre os suicídios, de manha 
cedo, as sete horas. Aí ele perguntou: "O que tu acha do 
suicídio?" Eu disse: "Olha, nao acho nada". "Tu sabe o que 
está acontecendo, tu tem idéia o que acontece para os índios se. 
suicidarem?". Eu disse: "Mas isso é evidente, está na cara. Eles 
tem 7.000 índios para 3.000 hectares de terra. Pra sete mil! Aí 
tem quatro povos diferentes. Isso já é suficiente para todo 
mundo se enforcar. Nao tem outra saída. Se tiver outra saída 
fora essa, me conte porque eu nao vou acreditar. Tem que 
provar o contrário". Quer dizer, esses sao os problemas que as 
escolas vem enfrentando. 

Essas sao as idéias impostas, e os índios aceitam porque· 
sao manipuladas suas lideran~as. Suas lideran~as nao tem claro 
o que querem. Eles nao sabem, nao tem claro o que a sua 
comunidade quer. Eu nao gosto muito quando alguma Secre
tária de Educa~ao diz: "Nao, eles fizeram um prédio lá desse 
jeito porque a comunidade pediu". Mas voces sabem quem que 
é a comunidade? Sao duas ou tres pessoas! Eu tenho lá as 
minhas dúvidas se a comunidade é isso mesmo. Porque pra 
fazer um trabalho, voce tem que conhecer profundamente a 
comunidade. Eu tenho um amigo que diz assim: "Educa~ao 
indígena tem que come~ar da metade para cima. A metade para 
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baixo está faltando". E a nossa briga é para come~ar da outra 
metade para baixo para emendar para cima de novo, nao é? 
Quer dizer, a coisa está muito complicada. Urna comunidade 
indígena tem raiz muito profunda e essas raízes tem que ser 
mexidas. Nao é simplesmente dizer: "Bom, vamos construir 
urna escola, conforme antigamente". Mas vai lá, faz um prédio 
desse tamanho aqui e dizque era assim; será que era assim? 
Eu acho que o povo tem urna cultura, tem os costumes, tem 
urna tradi~ao, e dentro disso tem sua maneira de resolver seus 
problemas. Ele tem como resolver problemas. Mas hoje eles 
rem resolvido de que jeito? Nao como eles querem, mas como 
os outros querem. O povo nao tem discurso. Ele tem discurso 
dos outros. Vem falando sempre o que os outros pensam e nao 
o que está pensando. lsso é muito prejudicial para urna auto
nomia das escolas indígenas, das comunidades e do povo 
indígena. 

Mas eu acho que o passo está dado, que a autonomia 
co~a a se costurar. Se voces querem colaborar, devem saber 
respeitar também o que o povo quer. Agora, se voces nao 
souberem, aí que é mais complicado ainda; complica de novo, 
nao é? Mas parece que esta o interessados em nos respeitar. Nao 
está ciar~ como é que a assessoria tem que entrar. Porque a 
assessoria tem que, entrar para ajudar. Porque mu itas vezes os 

. . . índios, em vez de serem assessorados, eles tem assessorado. 
. Tem que virar~ tem que dar para virar. 

) . 

. . 
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ANEXOS 

Mo~iio nº 01 - JOº COLE 

Os participantes do 1 Oº COLE - Congresso de Leitura 
do Brasil, manifestam seu repúdio as propostas de alterafiio 
do processo de demarcafiiO das terras indígenas anunciadas 
pelo Sr. Ministro da Justi~a através da imprensa. A atual 
morosidade no reconhecimento dos direitos indígenas - evi
dencÍada pelo fato de que o govemo Fernando. Henrique Car
doso nao aprovou ainda qualquer demarca~ao, apesar das 
dezenas d~ processos concluídos - s_e~a certamente muito 
mais agravada se as medidas propost_as, de abrir prazos para 
contesta~ao aos supostos prejudicados 'e também a governado
res e prefeitos~ fossem implementadas. Entendem~s que as 
mudan~as propostas atendem apenas a interesses excusos, que 
se traduzem na preocupa~ao eleitoreira de muitos políticos e 
no apetite económico de grandes madeireiros, poderosas mi
neradoras e oligarquías de latifundiários. 
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Pelo cumprimento das garantias constitucionais e de
marcayao urgente das terras indígenas! 

Por urna reforma agrária que restabel~a os direitos dos 
trabalhadores rurais ! 

Pelo fim do latifúndio ! 

Campinas, 21 de julho de 1995. 

Deliberafii.O 

Os participantes do Encontro Interno nº 14 do 1 Oº COLE 
- Congresso de Leitura do Brasil, que durante quatro dias 
debateram temas relacionados a leitura e escrita nas socieda
des indígenas, julgaram oportuno apresentar ao Ministério de 
Educaf~O, através do Comite de Educafao Escolar Indígena, 
as segu1ntes conclusoes e sugestües: 

, 
1. E urgente a regularizayao do direito legal dos pavos 

ind.ígenas aos "processos próprios de aprendizagem" 
(C.F., art. 210, § 2), compreendidas aí as formas 
próprias das escalas indígenas, comas características 
peculiares que lhes forem atribuídas por ~ada povo, 
tanto e~ rela~ao as disciplinas e aos conteúdos quanto 
em relayao aos horários, calendários, metodologías, 
avalia~ao e a própria seriayao. 

2. Ao mes.roo tempo é necessário que o próprio Comite de 
Educ~ao Escolar Indígena do Ministério da Educa~ao 
reconh~a que o ensino da língua portuguesa é um 
direito dos povos indígenas, mas que nao é admissível 
que seja urna obrigatoriedade como estabelece a Cons
titui~ao Federal em seu Art. 210, § 2, num ato colonia
lista da nossa sociedade 'contra os pavos indígenas. 
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3. Os recursos alocados pelo MEC para a educ~ao indí
gena sejam de fato empregados nela, priorizando-se 
iniciativas que beneficiem diretamente os povos indíge
nas, seus programas próprios de educa~ao e seus pro
fessores, e que ha ja inf onna~ao para as organiza~ües 
indígenas e indigenistas da aplica~ao desses recursos. 

4. Entre essas iniciativas, sugerimos a cria~ao de canais 
de divulga~ao (periódico e/ou programa radiofonico) 
destinados aos professores indígenas, tratando de 
questoes relativas a educa~ao e ensino escolar em 
sociedades indígenas. 

5. Sugerimos ainda maior investimento do MEC em 
encontros de professores, se ja apoiando iniciativas já 
existentes das organiza~ües indígenas, seja tomando 
a iniciativa de reunir os professores naqueles casos 
em que a atua~ao da Funai, de entidades indigenistas, 
de pesquisadores e de missües religiosas criam empe
cilhos a reuniao e articulayao daqueles professores. 

6. Estabelecer critérios mais transparentes de indica~ao 
de representantes no comite, nomeadamente das Uni
versidades, das ONGs e da representayao indígena. 
Que a representa~ao indígena no comite nao seja 
individual, mas formada a partir das organiza~oes de 
professores indígenas. 

7. Ampliar o espa~o de poder de decisao no comite para 
as organiza~oes de prof essores indígenas. 

(o documento acima foi encaminhado por fax a entao 
presidente do comite, professora Marineusa Gazeta. a 
Secretaria do mesmo Comite no MEC, em Brasília, e 

a alguns de seus membros) 
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lmpnt11io e acabamento 
Gráttca e Editora PCA 

·rel. (OU) Ui-0200 

DESTA COLEt;ÁO 

POR QUE (NÁO) ENSINAR 
GRAMÁTICA NA ESCOLA 

Sírio Possenti 

Esld obrd estd d1v1d1dd em duds pdrtes . 

A príme1rd "dpresenld um con¡unto de 

teses correnles em l1ngüíst1cd, segu1dds 

de pequends 1ust1f1cdl tvds . 

Trdla -se de um con¡unto de pnncíp1os, 

um tdnto díspdres entre s1, desttnddo 

md1s d provocdr reflexCio do que d 

dumentdr o estoque de sdberes 

Nd segunda parte, o autor expóe "os 

conce1tos de gramc3t1cd relevdntes pdrd 

umd propostd de ens1no, e seu lugdr nd 

escold é, tentattvdmente desenhddo." 

LINGUAGEM E ENSINO -
EXERCÍCIOS DE MILITANCIA E 
DE DIVULGAc;ÁO 

J oao W anderley Geraldi 

O livro, reúne textos com diferentes 

destina~óes, q ue giram sempre em 

torno da linguagem e seu ensino bus

cando o professor como seu principal 

interlocutor, está divid ido em tres 

partes: 

- a p rimeira trabalha o ensino de 

língua materna de modo geral; 

- a segunda mais específicamente a 

leitura e 

- a terceira aponta para um trabalho 

com base em textos produzidos ·por 

al unos. 
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