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Renato Athias - OXFAM 

O nasso poeta naturalista Gofl{Xlives Dias, caxien.sf! do MaranhOo, f oi comissionado pelo Im
pério paro f a:w- uma avaliafiío das obro.s educacionais na recém-aioda Província do Amazonas 
em 1852. Urna das condus6es a que ele chegou foi de que as escolas deveriam insistir no uso 
da llngua pátria, o portugues, que ero muito /JJOUCO jalada Seria uma fonna de acabar com a 
língua mais jalada no Amazonas, o Nheengátu Em 1984, enquanto eu conversava com alguns 
caboclas em Tapwucuaro, hoje Santa Isabel do Rio Negro no Amazonas, eles insistiam em que 
erom as legítimas brosi/eiros, pois f a/avam o Nheengatu, hoje em extinrfio naque/a regida A lín
gua, em ambos as ~ nós sabemas, referencia urna identidade étnica na qua/ detenninada po
~o concentra seu saber, que vai evoluindo na medida em que se utilk'P este meio de 
comunia4iia 

-4$ po¡JU/af{Jes indígenas foram obrigadas a aprender o portuguP.s paro se defenderem e so
breviverem nas condip)es do contata Algumas naf6es indígenas chegarom a ter o portuguP.s como 
primeira língua, abandonando a lín.gua materna. A língua portuguesa, contudo, foi usada, e ainda 
é usada, como arma do poder dominante, e junto com a língua sao introduzidas valores que 
em nada condizPn com as valores indlgenas. 

Nestes últimas dez anas, a OPAN tem-se dedicado a uma tare/a importante, a de f aw- com 
que as po¡JU/af{Jes indígenas fXJSSOlrl se defender da societJade envolvente usando o portuguP.s e<>
mo 'brma'; sem perdemn a identidade étniaL Esta tare/a nfio é f áci/, signifiai um trabaJho imen
so de rejlexiio, em busca de uma pedagogía, de um método ''educativo" que JJO.NI f aw- com 
que estas comunidades, mesmo de pos;e do portugues, nfio pemun o mais profundo de seu saber, 
que as faz pavos diferentes. 

. ~ re/atórias das Encontros de E.dua4iio Indígena, agora publicadas, serviram, e estiio ser
vindo, paro abrir picadas inavadoros em busca de um ~ educativo compatível com ~ 

/ 

objetivas. Js;o .sV foi passíw!/ pelo fato da OPAN dispor de~ que atuam em áreas indíge-
nas. Es/es dedicadas voluntárias puderam sem dúvida através da ajuda de especialista5, rejletir 
sobre sua prática educativa. A colabolTl{iio da OXFAM f oi no seritido de possibüitar a real~ 
das Encontros. O que represmtam eles? Um es¡xJfO de discu.s.ñl e rejlexií'l. visando a busca de 
instrumentas paro abrir picodos. Vendo-se suas conclus6es, perce!Je...se a va/idade destas rejlex6es. 

Ao divulgar mais amplamente as conclusi5es das Encontros de F.dUCQfiio Indígena, a OPAN 
coloca-as a disposi9iio do público que se interessa por esta questiio e das próprias comunidades 
indígenas, paro que possam avaliar este tipo de prática. É louvável a iniciativa desta pub/iaJrjjo, 
e esperamos que fJO.NI servir de alavanca paro outros tantas experiencias f eitas junto a comunida
des indlgenas, mas que estiio ainda nas gavetas dos arquivos. 
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Arlindo G. de O. Leite 

Os Encontros de educa~áo indígena 

No início desta década, urna questao que passou a preocupar:.nos esp<!cialmente, 
a nós que trabalhamos na Opera~ao Anchieta - OPAN, assim como a pessoas de ou
tras entidades que se dedicam ao trabalho indigenista, f oi a atua~ao no ambito educa
cional/ escolar junto aos povos indígenas. Alguns trabalhos - na maior parte ainda 
incipientes - estavam sendo realizados neste setor, isoladamente, de modo que pes
soas ou equipes tinham pouco ou nenhum conhecimento de como decorriam as expe
riencias nas outras areas indígenas. Frente aos impasses e dificuldades que as pessoas 
encontravam e iam comunicando a nós, que trabalhávamos na coordena~ao da OPAN, 
f omos tomando consciencia de que um intercambio entre os vários trabalhos seria mui
to oportuno, pois abriria novos espa~os de aprofundamento sobre a questao. Neste con
texto, foi-se esbo~ando a idéia de um encontro de pessoas que trabalhassem em educa
~ªº indígena. 

No primeiro semestre de 1981, a coordena~ao da OPAN procurou discutir melhor 
tal perspectiva, estudando a viabilidade de um encontro desse tipo. Elaboramos, entio, 
urna lista de nomes de pessoas conhecidas nossas que estavam trabalhando em algumas 
aldeias ou áreas indígenas, e entramos em contato com elas, discutindo a proposta, que 
foi muito bem acolhida. O Encontro realizou-se,: enfim, em janeiro de 1982, reunindo 
dezes~eis pessoas engajadas em práticas educacionais indigenistas e tres assessores nas 
áreas de lingüística, antropología e pedagogia. 

Face~ conclusio unanime dos participantes, no final do Encontro, de que o 
mesmo tinha sido muito proveitoso, ficou decidido que se deveria realizar outro, num 
prazo de até dois anos. Atendendo a esta proposta, a coordena~ao da OPAN encami
nhou um novo Encontro, no qual se pretendia aprofundar as análises feitas no pri-, 
meiro. Estava criado, cresta forma, um processo que resultou em quatro Encontros 
realiz~dos a cada dois anos, até 1988, e no planejamento de dois outros para 1990 
e 1992."' ----, , 

Os En~ontros realizaram-se sempre nos meses de janeiro ou fevereiro, no Mato 
Grosso, contando com o comparecimento, eµi média, de vinte e tres pessoas, incluindo 
em torno de cinco assessores, cada ano. Houve urna considerável constancia na partici
,pa~io das pessoas, inclusive de alguns assessores, que estiveram em todos ou quase to-

/dos os eventos. Dos trabalhos educacionws realizados junto a oito povos indígenas, 
que f oram discutidos no primeiro Encontro, seis (Kulina, Myky, Tapirapé, Rik}?aktsa, 
Yanomami e Ticuna) voltaram ao debate em todos 'os Encontros seguintes. Outros tra
balhos foram tratados duas ou tres vezes. Esta continuidade permitiu, por um lado, 
aprofundar e avan~ar na discussio sobre a questio da educa~io indígena, objetivo ori-
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ginal dos Encontros; por outra parte, demonstrou o efetivo interesse despertado por 
este tipo de reunioes, que certamente tem respondido as expectativas básicas dos parti
cipantes. Ao todo, foram discutidas nos Encontros quinze experiencias, abrangendo 
de algum modo vinte e tres povos indígenas. Sao experiencias que estao sendo realiza
das no Amazonas, Mato Grosso, Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul, Pará e ínclusi
ve no Paraguai e Argentina. Esta diversidade f oi muito enriquecedora, oportunizando 
um estimulante ~onfronto das práticas, com suas perspectivas as vezes bem diferencia
das. 

Nos Encontros, procurou-se um certo equilíbrio entre o estudo das questoes de cu
nho mais prático, fmediato, e a análise de questoes mais abrangentes, teóricas. Assim, 
foram discutidos temas como a formacao de recursos humanos, currículo, oficializa
cao das escolas indígenas, elaboracao de material didático, introducao de línguas ágra
fas a escrita, métodos de alfabetizacao e de ensino/aprendizagem da matemática etc. 
Pode-se perceber, no processo instaurado pelas reunioes, urna tendencia que vai da sim
ples troca de experiencias e questionamentos no início, para urna discussao e reflexao 
mais teórica depois, e uJtimamente para um esforco no sentido de se proporem encami
nhamentos e respostas mais globais aos desafios levantados. Os Encontros criaram tam
bém espaco para um maior entrosamento entre as pessoas que atuam nas áreas indíge
nas e as assessorias especializadas, no esforco por um trabalho mais competente e me
nos amadorístico. Tal articulacao ampliou-se tanto nos Encontros quanto nas próprias 
áreas indígenas. Para além de sua realizacao como tal, os Encontros provocaram ou
tras iniciativas e realizacoes, que ampliaram ainda mais o debate sobre a questao da 
educacao indígena. 

O livro sobre os Encontros 
As experiencias apresentadas nos tres primeiros Encontros, assim como as análises 

dos assessores, principais discussoes havidas e encaminhamentos dados, foram divul
gados pela OP AN em relatórios detalhados, após cada Encontro, com tiragens limita
das, na faixa dos 150 a 200 exemplares, destinados a um número restrito de pessoas. 
Os relatórios do primeiro e segundo Encontros esgotaram-se rapidamente, sem atender 
ao número crescente de solicitacoes que chegavam a OP AN. Em funcao disto e do inte
resse sempre maior que tem despertado a questao da educacao indígena, cogitou-se, 
desde o terceiro Encontro, sobre a possibilidade de publicacao de todo o material pro
duzido nas tres reunioes ocorridas até entao. Entretanto, apenas no quarto Encontro 
a idéia ganhou corpo, e foi formada urna equipe encarregada de encaminhar a edicao. 
Durante o ano de 1988 esta equipe, composta de cinco pessoas, dedicou-se a organiza
cao do material dos quatro Encontros e dos textos complementares. O resultado deste 
trabalho é a publicacao que agora chega as maos do leitor. 

Inicialmente, é apresentado um relatório geral dos Encontros, reunindo os temas 
debatidos, a colaboracao dos assessores, assim como as.recomendacoes feítas, decisoes 
tomadas e avaliacoes realizadas ao longo destes anos. A seguir, constam, em capítulos, 
os relatórios dos trabalhos educacionais apresentados e debatidos nos quatro Encon
tros. As referencias iniciais de cada um destes capítulos (localizacao da etnia, popula
cao, língua, situacao histórica e atual do povo, bem como a nominacao dos integrantes 
das equipes que atuaram na área e que participaram dos Encontros) foram extraídas 
do corpo dos relatórios propriamente ditos. A Equipe de Edicao procurou manter, quan
to possível, a redacao original dos textos, como objetivo de preservar a compreensao 
dos trabalhos conforme foram sendo tratados em cada momento do processo. Quatro 
mapas regionais englobam as áreas abrangidas pelas experiencias. 
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Para situar os trabalhos aqui apresentados num horizonte mais amplo de compreen
sao, sao incluidas duas abordagens que servem como quadros de referencia: urna apre
sentacao da conjuntura atual da educacao indígena e urna análise das tendencias e orien
tacoes boje observáveis no campo da educacao indígena. Enfim, para que as pessas in
teressadas tenham conhecimento e acesso aquilo que tem surgido na esfera da educacao 
indígena, f azemos listagens dos materiais didáticos produzidos a partir dos trabalhos 
educacionais tratados neste livro e dos documentos pertinentes ao assunto; apresenta
mos também urna bibliografia geral. 

Pretendemos que esta publicacao de a conhecer algumas práticas que estao aconte
cendo no campo da educacao indígena, numa busca muitas vezes difícil de melhores 
caminhos. Pretendemos também que ela seja um estímulo a outros esfon;os que estao 
sendo empreendidos nesta área e que suscite análises cada vez mais perspicazes sobre 
a questao. 
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Desafios e tendencias na alf abetiza~ao 
em língua indígena 

Bartomeu Melia, s.j. 

A escrita sob suspeita 
De muitos e diversos modos conquistados, os povos indígenas sao afinal conquis

tados pela escrita. Embora nao se tenha urna história da "literatura" em línguas indí
genas ou sobre línguas indígenas no Brasil, difunde-se cada vez mais a impressao de 
que a passagem de línguas nao escritas para línguas escritas esteve marcada pela domi
nacao. A reducao de sons para letras, a compreensao de unidades como palavras, a 
formacao de frases, tudo isso· configurou urna espécie de conquista, as vezes paciente 
e difícil, da língua por parte do colonizador. Surgiram assim as ortografias, os vocabu
lários, as "artes de gramática". Essa conquista, porém, tinha urna intenc;ao clara: a 
traduc;ao. O desejo de entender a língua do outro trazia embutida a vontade de ser en
tendido, e o que devia ser entendido em primeiro lugar era urna nova mensagem: a "dou
trina crista''. 

Os passos <leste processo repetiram-se habitualmente cada vez que urna língua in
dígena entrou para a escrita. Os jesuitas dos séculos XVI e XVII parecem ter dado as 
regras, de urna vez por todas, que os lingüistas e os programadores da alfabetizac;ao 
mais modernos reproduzem, com outros métodos certamente, mas dentro da mesma 
estrutura. A escrita tornar-se-ia simples instrumento neutro, pensava-se; continente adap
tável a qualquer conteúdo. A determinac;ao do conteúdo seria da livre escolha do escri
tor. 

Produto do colonialismo, essa concepc;ao de escrita e de alfabetizacao sustenta por 
sua vez a relac;ao colonial. De meio de expressao, a escrita passa a ser instrumento de 
opressao. 

Nao precisamos voltar a Platao, quando ele dizque "qualquer homem sério guardar
se-á muito de tratar por escrito coisas sérias", para manter a escrita sob suspeita. Na 
história das línguas indígenas, a escrita acrescenta outra suspeita: a de ter contribuído 
para enfraquecer as sociedades que a receberam. 

Reconhec;o que este paradigma de introduc;ao da escrita nas sociedades indígenas 
deveria ser matizado, pois existem línguas indígenas, como a Guarani, que parecem 
ter-se fortalecido através de documentos escritos e obras literárias impressas. A sus
peita de opressao e dominacao pela escrita permanece, porém, e nao carece de funda
mento. 

A maioria dos participantes dos Encontros aqui relatados haveriam internalizado 
profundamente essa suspeita contra a escrita, no ato mesmo de assumi-la. Mas para 
alguns a escrita pode ser remida, sobretudo quando seu uso é·feito com certas precauc;oes. 
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A magia da escrita 
Fatos históricos e experiencias etnográficas mostram que os índios oscilam, diante 

da escrita, entre o receio e a seduc;ao. 
Em 1614 os Guarani já desconfiavam seriamente daqueles homens recém-chegados 

que passavam bom tempo a ler nos seus livros de reza. "Diziam'', escreve o jesuíta, 
"que éramos espioes ... e que nos livros trazíamos a morte" (cit. por Melia 1986:271). 

A minha própria experiencia entre os Ena-wene-nawe, índios Aruák dorio Juruena
Camararé, contatados em 1974 e com quem estive durante freqüentes períodos entre 
1978 e 1982, mostrou-me que logo eles imaginaram que a escrita do meu caderno era 
um modo de atualizar o passado ou adivinhar o futuro. Pela escrita a gente dominava 
um "longe", urna espécie de além no espac;o e no tempo. Um deles, quando percebeu 
que por meio do livro eu podía contar um mito Pareci - língua também Aruák muito 
próxima-, pensou que estava "escutando" naquelas páginas as palavras e frases de 
urna língua que eu certamente nao conhecia. E aí, como se o livro falasse, levou-o ao 
ouvido. A escrita no meu caderno nao deixava de lhe ser fascinante; nele figuram pági
nas e páginas, nas quais homens e mulheres deitavam a própria escrita, com trac;os in
dividuais e inconfundíveis. 

Um fenómeno similar é registrado entre os Myky por Elizabeth Rondon Amaran
te: "Comec;aram a compreender que possuíamos um código escrito. As poucos eles pe
diam caneta e lápis e iam rabiscando números e "palavras". Um deles chegou a "escre
ver" urna carta para meus pais: urna página inteira de sinais gráficos, simbolizando 
todo o elenco de animais da regiao" (Myky, Relatório de 1982). 

Essas experiencias lembram, embora de outro modo, a famosa passagem de Clau
de Lévi-Strauss, em "Tristes Trópicos" (1957:314-319), onde o chefe Nambikwara te
ria compreendido a func;ao da escrita como poder, fato que levanta a hipó tese· de que 
"a func;ao primária da comunicac;ao escrita é facilitar a servidao". 

O receio torna-se as vezes fascinac;ao mágica por possuir um instrumento que esta
ría na base mesma do conhecimento e do poder do branco. 

A escrita como curiosidade, como jogo e divertimento; a escrita pela escrita; a es
crita como pintura; a escrita como competencia no uso de um recurso de branco, todas 
essas sao experiencias bastante comuns para quem participou do processo de introdu
c;ao da escrita em urna sociedade indígena. "Na aldeia é comum ver coisas escritas em 
Tapirapé ou portugues, no chao, pelas paredes, nos corpos dos rapazes, moc;as ou crian
c;as. No corpo ~les pintam o nome próprio ou números, quando jogam futebol; para 
isso usam o jenipapo" (Tapirapé, Relatório de 1982). 

Para alguns, esses fatos nao passariam de curiosidades etnográficas próprias de 
povos primitivos; eles nos levam, porém, as formas originárias da comunicac;ao, quan
do esta, por um motivo ou outro, ve-se confrontada com um novo meio de expressao, 
como é a escrita. · 

A consciencia de se estar num divisor de águas que separa as sociedades que escre
vem daquelas que nao escrevem, de fato desperta o sentido crítico do alfabetizador, 
mas o leva também - é o que se percebe em numerosos relatórios <lestes Encontros 
- a sentimentos de perplexidade, quase de angústia e preocupac;ao pelo fato de se sen
tir agente de transferencias culturais talvez irreversíveis, tanto mais perigosas quanto 
provavelmente menos necessárias. 

''A passagem de urna sociedade ágrafa para os primeiros passos da alf abetizac;ao 
traz, evidentemente, problemas de ordem cultural, lingüística, pedagógica e didática. 
Todo esse processo - já muito complexo em si mesmo - nao só nao é neutro, mas 
afirma-se como processo fundamentalmente político" (Myky, Relatório de 1982). 
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Essa consciencia crítica, saudável em si, tem operado, porém, em alguns casos, 
como bloqueio para assumir criticamente a realidade de contatos históricos já feitos. 
Ficar nesse atoleiro nao leva a lugar nenhum. 

A sombra do Estado 
A grande supeita contra a escrita está ligada a conquista e domínio que dos povos 

indígenas tivera o Estado servindo-se dela. Embora a introduc;ao da escrita e seu exercí
cio nao preciscm da formalidade da escola, a prática da alf abetizac;ao dificilmente se 
desenvolve fora dela. A magia da escrita se burocratiza quando ela entra na escola, e 
a escola é quase sempre o espac;o do Estado e das instituic;oes que o representam. O 
lugar físico, social e político que tem a escola na aldeia confunde-se facilmente com 
o lugar que ocupa o Estado nesse povo. Nao estavam as escolas das Reduc;oes jesuíticas 
no pátio dos padres? Nao estao as escolas da FUNAI no centro administrativo dos Pos
tos Indígenas? Nao se instalam as escolas dirigidas pelo SIL em convenio como pró
prio Estado? 

Nao existe escola sem escrita e quase nao se dá escrita sem escola. Os dois termos 
nao se correspondem, mas estao sempre muito ligados entre si. O obscuro desejo de 
alfabetizac;ao mal disfarc;a em muitos casos a vontade de possuir urna escola. Jogo peri
goso, pois o espac;o da aldeia acaba por ser invadido por urna realidade que logo recla
ma para si o status de urna verdadeira instituic;ao. As conseqüencias da instalac;ao de 
urna escola precipitam-se como numa cachoeira de inúmeras quedas: escolha do lugar 
da escola, eleic;ao de monitores e prof essores, estabelecimento de horários, as vezes se
parac;ao por sexos ... O funcionamento da escola é que estatiza, ou pelo menos condi
ciona o pensamento e a organizac;ao indígena, previamente e além do ensino da própria 
alfabetizac;ao. 

Mesmo quando houve experiencias de alf abetizac;ao por meios inf ormais - maes 
alfabetizadas que alfabetizam os próprios filhos em casa ou rapazes que brincam de 
escrever no chao de areia ... -, as exigencias técnicas da alfabetizac;ao parecem condu
zir ao interior da es cola formal quase necessariamente. 

De todo modo fica a experiencia dos Kulina: "Vinte e tres adultos foram alfabeti
zados em Kulina e em portugues e assumiram a escolarizac;ao das crianc;as, nao no re
cinto da escola, mas de maneira informal, durante os momentos de folga ... mediante 
o emprego da cartilha 'leca Huahua' ... " (Kulina, Retalório de 1982). 

Os relatórios dos Encontros dao conta da perplexidade perante o processo escolar 
que se desenvolve quase incontrolável a partir da introduc;ao da escrita. Ligada aos Es
tados, na sua história e na sua prática cotidiana, a escrita difícilmente sai de debaixo 
de sua sombra. Nem por isso a ·conquista da escrita é abandonada e surgem formas 
de alfabetizac;ao que sem sair do território do Estado, como realidade histórica ineludí
vel, intentam um novo relacionamento, diverso do convencional, com este mesmo Es
tado. As vezes trata-se de relac;oes pragmáticas, como sao a aceitac;ao de salários e ma
teriais escolares provenientes das Secretarias do Es~ado, mas dentro de propostas alter
nativas que, teoricamente, "privilegiam a autonomía cultural e lingüística dos grupos 
indígenas'' (Carne ir o, 1987: 1). 

A escola em si é assumida, mesmo com seus eventuais perigos. Disso fala o Relató
rio de 1984, dos Tapirapé: "Nós vemos esse questionamento da escola e a vontade de 
continuarem os estudos f ora da aldeia como .um ato de afirmac;ao e autodeterminac;ao 
dos Tapirapé. É urna questao que eles vem discutindo há muito tempo". 

As relac;oes entre alfabetizac;ao, escola e Estado (ou sociedade dos brancos) sao 
colocadas de forma bastante crítica e lúcida no início da escola entre os Myky: "Assim, 
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essa escola só poderá ter um saldo positivo se contribuir para a preservacio e valoriza
cao da cultura e da língua Myky, para a def esa desse povo f~ente aos mecanismos de 
absorcao da sociedade envolvente, para criar neles a consciencia crítica que lhes permi
ta acolher, rejeitar, incorporar objetos, técnicas e costumes da nossa sociedade e, final
mente, para transmissao de nossas técnicas de aprendizagem exigidas nas diversas fases 
do contato" (Myky, Relatório de 1982). 

É bom lembrar, porém, que nao é essa nem a proposta nem a prática do Estado 
com as escolas. 

A busca das letras 
Dos sonsas letras, para passar das letras aos sons, é a primeira tarefa do alfabeti

~ador. Simples competencia de lingüista para estabelecer urna fonologia científica? As 
polemicas sobre ortografia mostram todo o contrário. Os ''alfabetos'' sao armas ideo
lógicas com que se digladiam as próprias instituicoes que trabalham com os indios. 

Várias tendencias podem ser observadas neste campo: as dos institutos e/ ou pro
fissionais da lingüística, cuja principal preocupacao seria a coerencia fonológica e sua 
representacao pelo sistema internacional, e aquelas que, atentas as diferen~as fonéticas 
sentidas de um modo espontaneo e imediato, procuram lhes dar solu~oes que se que
rem práticas. De fato a adocao de um sistema é urna opcao e, como tal, passa por me
diacoes psicológicas, sociais e políticas, além das lingüísticas. 

Quase todas as línguas indígenas, mesmo aquelas que comecarám a ser escritas re
centemente, já conhecem urna pequena história da própria escrita. Basta ler os relató
rios destes Encontros. 

A crónica da letra buscada é quase sempre urna aventura com lances de dúvida, 
de angústia, de perplexidade, de descoberta, enfim, e de paixao, que envolve alfabeti
zador e alfabetizando numa relacao nem sempre tranqüila. lsso vale tanto para os ca
sos eni que se opera urna primeira reducao da língua a escrita, como quando deve-se 
optar entre vários sistemas já em circulacao. 

As experiencias realizadas mostram, porém, que sao pref eríveis as situacoes nas 
quais urna determinada ortografia pode ser aplicada com tranqüilidade emocional, de 
um modo firme e seguro, sem muitos "grilos". Dado o caráter convencional de qual
quer sistema ortográfico, a seguranca do alfabetizador, mesmo quando se está muito 
consciente da condicao experimental e imperfeita do sistema proposto, permite avan
car de um modo muito mais fácil do que naque las situacoes de inacabáveis e envenena
das discussoes sobre ortografía, que algumas línguas indígenas já conheceram. Veja-se 
o que tem aconter.ido com a ortografia da língua Myky e Tapirapé, e as situacoes vivi
das entre os índios do Acre e nas escolas Kulina dos vales do Purus e Juruá. 

Em termos gerais, porém, a adocao de urna ortogtafia nao tem oferecido maiores 
obstáculos. Neste sentido a assessoria da professora Ruth Monserrat, presente em vá
rias áreas onde se trabalhava a alf abetizacao, sem dúvida contribuiu para unificar cri
térios dentro de urna prática de senso comum, que respeita ao mesmo tempo a especifi
cidade de cada língua indígena e preve a eventual passagem para a leitura e escrita do 
portugues. 

A participacao dos índios na "criacao" da própria ortografia facilita também o 
processo de alfabetizacao. "A descoberta por eles mesmos da correspondencia aproxi
mada dos fo nemas e letras de urna Iíngua para outra foi inicialmente, a nosso ver, mais 
criativa e eficaz (do ponto de vista do aluno) do que urna escrita científica, mas muitas 
vezes artificial, feita por lingüistas estranhos ao grupo (cujo único ponto de vista é a 
própria língua) ... E foi assim que, espontanea e intensivamente, a partir do primeiro 
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estímulo, os trabalhos feitos por eles chegavam as nossas mios cheios de palavras, fra
ses, músicas escritas em língua indígena, estimulados também pela nossa curiosidade 
de aprender com eles a falar e escrever suas línguas" (Monte, 1987:37). 

Esses modos um tanto empíricos, nos quais o relacionamento psicológico e social 
com a escrita determina f ortemente as pro postas ortográficas, caracterizam um traba
lho que o diferencia daquele realizado, por exemplo, pelo Instituto Lingüístico de Ve
rao (SIL) e outras agencias alfabetizadoras. Até neste nivel ortográfico, boje sabemos 
que nada é neutro na alfabetiza~o. 

A intromissao ideológica na ortografia nao é nova. Nao era a ausencia de F, L, 
e R que fazia o colonizador dizer que a sociedade Tupinambá nao tinha fé, nem lei, 
nem rei? 

A escuta da língua 
Tal vez a maior novidade no processo de conquista da escrita este ja no fato de que 

esses trabalhadores da alfabetiza~ao foram primeiro conquistados pela língua. A preo
cupacio fundamental agora é nao mais alfabetizar com palavras na língua, mas com 
palavras da língua. Usamos esta distincao para significar que o uso das palavras na lín
gua indígena nao pode ser simplesmente um recurso técnico para facilitar a passagem 
dos sons as letras e vice-versa; as palavras da língua sao história e cultura. 

A crítica f cita aos métodos das Missoes Novas Tribos do Brasil tem um alcance 
bastante geral. "A escrita da língua indígena é, pois, resultado de um ato solitário e 
autoritário dos 'pesquisadores, das missoes, que propaern para o grupo urna ortogra
fia, escolhem as palavras geradoras, desenhando-as, traduzem estórias estrangeiras, of e
recendo estes materiais didáticos, simultaneamente externos e próprios aos indios, nas 
suas escolas ... Como escreveu o indio venezuelano Simeon Turon em seu artig~, 'Mor
te cultural com anestesia,: o indígena perde sua identidade, os valores de sua cultura 
e o significado de sua história. Resta-lhe urna lingua vazia, porque nao respaldada e 
fundamentada na história da sua cultura" (Monte 1978:13). 

Conh~o pessoalmente alguns dos agentes que tem trabalhado nesses projetos de 
alfabetizacao; ternos caminhado juntos, e sei da preocupacao feíta vida, por escutar 
e aprender as palavras da língua com toda a sua forca cultural, histórica, mitológica. 
Sao essas palavras da lfngua, selecionadas, mas nao separadas nem isoladas, as que vio 
permitir ao alfabetizando, nao só ler, mas ler-se. Até o fato de alguns alf abetizadores 
nao conhecerem suficientemente a língua, os leva a urna atitude de humildade diante 
dos "donos" da língua, de quem nos sentimos servidores e aprendizes. 

"Um dia a conversa tornou-se mais clara, e eu falei: se Myky quer, eu posso ensi
nar para Myky. Assim bom. Logo uma das mulheres respondeu: assim nao. Voce fa
lar, voce ensinar pára Myky. Esse bom nada. Myky ensinar para voce, voce ensinar 
para Myky, assim bom. Ficou clara a consciencia que eles tinham de urna troca de igual 
para igual de conhecimentos e habilidades'' (Myky, Relatório de 1982). De um modo 
análogo entre os Kulina: "Á medida que os indios visualizavam e pronunciavam a pa
lavra em Kulina, eu memorizava no verso a palavra traduzida para o portugues, 
introduzindo-me, assim, no aprendizado do idioma tribal, ainda desconhecido para mim'' 
(Kulina, Relatório de 1982). 

Nas experiencias aqui relatadas pode-se notar que a maioria dos agentes nao-índios 
nao tiveram um especial preparo academico; nao parece que tenha havido um estudo 
sistemático de documentos e publicacoes etnográficas e históricas relativas as socieda
des com quem se com~ava a trabalhar - se essa literatura existia, ela nao era muito 
acessível no lugar e nas condi~oes de trabalho -; mas todas as experiencias partem de 
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urna convivencia com o povo indígena, que se quer livre de preconceitos e se faz discí
pula da nova realidade. Escuta-se com · atencio, com devo~o, a palavra do indio. 

A convivencia e participa~o na· vida global do povo e a escuta da língua que acon
tece inserida num todo, nao só nao produz confusio, masé o caminho mais seguro 
para a escolha de palavras geradoras de grande repercussio cultural. "Os critérios utili
zados na escolha das palavras foram a adequa~o, do ponto de vista lingüístico, e o 
conteúdo cultural motivador" (Myky, Relatório de 1982). 

Reconhece-se nas atuais tendencias des te tipo de alf abetiza~o a filosofia e a meto
dologia de Paulo Freire. Mas esta tomou, quando aplicada a pedagogia indígena, no
vas expressoes e formas. O próprio Paulo Freire (1986:133), numa Assembléia do CI
Ml/ MT (1982) falou que "toda a leitura da palavra é sempre precedida pela leitura do 
mundo''. Esse novo modo de ler o mundo suscita novas modos de ler palavras. Para 
a leitura do mundo indígena, o alfabetizador tem que se tornar "alfabetizado" ele pró
prio, aprendendo a respeitar as palavras e o lugar que elas ocupam no sistema. Só as
sim as palavras escolhidas guardam toda a ·vitalidade de suas rela~aes e raízes. Os tra
balhos que resultaram da nova posi~ao do alf abetizador dentro do mundo indígena sio 
oeste sentido reveladores . . 

As novas cartilhas 
Se comparadas com as cartilhas ·e livros de leitura preparados pelo SIL e outras 

agencias que por muito tempo assumiram de modo quase exclusivo a alf abetiza~io do 
indígena, algumas das publicadas no Brasil na década dos 80 revelam logo abordagem 
e estilo bem diferentes. No Paraguai o fen8meno é visível nas cartilhas publicadas no 
marco do Projeto Pai-Tavyteri, já em 1976: "Ñe'e Renda" e "Ñande Pay-Tavyteri 
Ñande Paraguáipe''. 

Já ao abrir o livro, percebe-se que estamos diante de urna nova estética. "Xepara
ma'eawa", cartilha Tapirapé, seja talvez o trabalho mais representativo nesta linha, pelo 
conteúdo e pela qualidade da apresenta~o. Ao meu parecer, ela se toma uma pequena 
obra .. prima de arte indígena, de um realismo mágico e fantástico, de extraordinária f or~a 
comunicativa. Os desenhos em geral sio verdadeiras sínteses etnológicas, onde o detapie 
etnográfico é dito como símbolo de um conjuta de relac0es. O mato é representado co
mo espa~o sent limites, aberto a novos espacos sempre possíveis, enquanto a roca apare
ce como.espa~o definido e domesticado; urna característica que já constava nos de5enhos 
dos PaT-Tavyteri, do mesmo tronco Tupi-Guarani. Mas existem outras constantes mor
fológicas da expressio plástica Tapirapé que mereceriam ser analisadas: represent~~o 
de trilhos e cam:nhos, relacio entre aldeia e r~, visio social da aldeia ... 

Com as cartilhas e livros de leitu~a ilustrados pelos próprios indios desenvolve-se 
urna forma de arte indígena, que, sem ser tradicional, se tornó u meio privilegiado de 
comunica~io. A vida cultural com suas atividades economicas, sua organizaci.o social, 
sua simbología mitológica, seu ritual, é dita desde dentro com urna propriedade e origi
nalidade que os etnógrafos raramente conseguem. Por meio desses desenhos nio só aflora 
muita informacio etnográfica, mas revelam-se novas visoes do mundo indígena. Le
vanta-se inclusive a hipótese da distin~o possível entre estilos visuais e relaco~ de f or
mas e de cores, conforme a diversidade dos pavos indígenas. Assim como as diversas 
línguas apresentam· estruturas e gramáticas diferenciadas, haveria também, nio urna 
arte indígena do desenho, mas muitas artes indígenas; em outros termos, assim como 
existem constantes estéticas .na arte plumária, nas pinturas corporais, na decoracio da 
cerimica e nos trancados de cestaria, teriam surgido, através dos desenhos promovidos 
no processo de alfabetizacao, novas linguagens artísticas. 
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Num livro de leitura como "Madijadenicca lma" (História dos Kulina), os desenhos 
permitem "ver" o mito, enquanto a escrita o conta. O desenho se torna etnológico, quan
do ilustra atividades de cacada, de pescarlas, de ritos e da própria vida cotidiana da al
deia, e histórico, quando passa a descrever situa~s de contato; histórica deve ser consi
derada a cartografía que figura no mesmo livro, ao desenhar os rios como "árvore'' de 
múltiplos ramos, lugar de eventual conflito comos brancos. Linguagem análoga está de
senvolvida nas "Estórias de boje e de antigamente'' dos indios do Acre, de tom mais atua
lizado sobre os problemas sentidos num Brasil que avan9a sobre eles colonialmente. 

As cartilhas do Projeto Pai-Tavytera, além dos desenhos, apelaram para o recurso 
da fotografia etnograficamente significativa. Esta forma de expressao, porém, nao pa
rece ser tao convincente e tem sido deixada de lado na maioria das outras cartilhas. 

Já as lendas Bororo "Boe eno bakaru" seguem outra proposta visual: um artista 
nao-indígena, no caso um professor salesiano, muito identificado coma cultura indíge
na, desenha com fidelidade etnográfica e tra90 seguro, aspectos da lenda. O resultado 
é de fato outra linguagem visual muito diferente da usada pelos índios. 

Mas a novidade dessas cartilhas nao se limita aos recursos gráficos adotados. Embo
ra importantes e criativos, eles fazem parte de um processo de alfabetiza9ao, que tem que 
operar mais com signos do que com símbolos. Qualquer cartilha, seja qual for a sua pro
posta visual, deve seguir urna grada9ao que vai dos conjuntos silábicos mais simples para 
os mais complicados. Este fato tem motivado, em muitas cartilhas, a banalizacao da pa
lavra, que é vista apenas sob o aspecto técnico de "facilidade''. Combinar o processo di
dático com palavras de conteúdo cultural relevante é um desafio ao qual procuram res
ponder essas novas cartilhas. Existe um universo que é dado visualmente pelo desenho 
ou discutido oralmente, no qual brota a palavra geradora. Nesta palavra se detectam as 
sílabas que, por sua vez, se expandem em familias silábicas, geradoras também de outras 
unidades significativas: palavras, frases, textos (Monte 1987:68). Oeste modo, a leitura do 
universo produz visoes novas deste mesmo universo e cria9ao propriamente literária. Cer
tamente, a maioria dos textos que figuram nas novas cartilhas se refere ao mundo tradi
cional: mato, r09a, aldeia, vida cotidiana, mitologia e rituais antigos. Mas pela escrita 
eles deixam de ser ditos de um modo tradicional, embora nao estejam desligados do con
texto cultural. As palavras da língua escrita passam a formar parte da língua do indio, 
num movimento que se abre a novos modos de dizer e de ser. Esse tipo de cartilha, respei
tando a língua, nao reproduz simplesmente a realidade lingüística, mas a produz. Pouco 
a pouco, textos de alfabetiz.a9io e livros de leitura passam a ser obras de literatura. Avan90u
se bastante sobre aquele tipo de cartilha que banalizava a língua até o ponto de se poder 
perguntar se era ainda indígena a língua da alfabetizacao indígena (Melia 1979:79). 

Do mesmo modo que os desenhos, os textos nao só descrevem a realidade, mas 
tratam-na sinteticamente em conjuntos de autentico valor etnológico. Este resultado nem 
sempre é conseguido, devido a limita9oes na inf ormacao e na expressao dos produtores 
do texto - daí as cartilhas provisórias e experimentais -, mas as dificuldades sao supe
radas, sobretudo quando um grupo de indios assimilou o processo criativo iniciado e fei
to possível pela escrita. 

Neste sentido é importante que o processo de alfabetiz.acao e seus textos estejam aber
tos a literatura indígena como criacao. As novas cartilhas deram, ao meu modo de ver, 
os primeiros passos nesse caminho. 

A escrita como nova identidade 
Nascida do contato com o conquistador, usada pelo poder, poderia a escrita de lín

guas indígenas ser instrumento de conquista de identidade? 
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O interesse de muitos povos indígenas pela escrita, pela alfabetizacao e pela esco
la, dá conta de um momento histórico que nao pode ser negado. Os agentes de alfabeti
zacao aceitam o desafio, pensando que é possível urna educac;ao indígena pela escrita. 
Os índios também. Eles acreditam que coma escrita poderao se defender do marretei
ro, poderao exigir a demarcac;ao de suas terras, poderao conhecer melhor a sociedade 
dos brancos. Comerciantes e invasores de terras, funcionários do Estado, missionários 
e antropólogos, usaram e abusaram da eser.ita para conquistá-los e reduzi-los. Seria muita 
ilusao pensar que se poderá reverter o processo só coma conquista da escrita, mas ela 
está contribuindo, pelo menos em alguns casos, para reforcar a identidade dos povos. 
Oeste modo, a conquista de urna identidade nova pela escrita permite conquistas que 
a escrita sozinha nao conseguiría. Os próprios índios viam o domínio da língua escrita 
como instrumento adicional para a conscientizac;ao e a discussao de problemas em vis
tas a defesa de suas terras e de suas coisas. "Mas houve também, e talvez principalmen
te, a incorporacao criativa do código escrito a cultura indígena: a escrita é agora parte 
integrante da cultura Kulina ... Os índios comec;aram espontaneamente, f ora da e~cola, 
a documentar os cantos e mitos de diversos grupos, para uso interno, por prazer e ne
cessidade de desenvolvimento da própria cultura" (Kulina, Relatório de 1982). 

Estamos longe da alf abetizac;ao como passagem para a traduc;ao e a integrac;ao no 
mundo dos brancos. A conquista da escrita se quer agora criac;ao. 
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1 Encontro - 1982 

Resumo das discussoes 

De 12 a 17 de fevereiro de 1982 realizou-se em Fátima de Sao Lourenco (MT), o 
1 Encentro de Educacao Indígena, do qual participaram pessoas diretamente ligadas 
a atividades educacionais no meio indígena. O evento contou também com a participa
c;ao de assessores nas áreas de pedagogia, antropologia e lingüística. A idéia deste En
contro surgiu da constatacao de que há, no campo da educacao indígena, urna série 
de trabalhos em andamento, um tanto isolados, mas que poderiam ser muito enriqueci
dos por meio de urna troca de experiencias. Esta intercomunicac;ao daria lugar a um 
conhecimento, análise e questionamento das diversas experienci~s, na direc;ao de urna 
maior profundidade no trabalho educacional indígena. O objetivo do Encontro, por
tanto, foi o de propiciar o intercambio de experiencias e o aprofundamento das pers
pectivas de trabalho na área de educac;ao indígena. 

Os tres primeiros dias de trabalho foram dedicados ao relato das experiencias con
cretas dos participantes em suas respectivas áreas de atuac;ao. lsso colocou em eviden
cia a grande diversidade de situac;oes dos vários grupos indígenas atingidos e, conse
qüentemente, as diferentes perspectivas de atuac;ao educacional. Tal encaminhame~to 
dos trabalhos visava a urna dupla finalidade: por um lado cumpria o objetivo precípuo 

. do Encontro, a troca de experiencias; por outro possibilitava, a partir da reflexao sobre 
experiencias concretas, urna visao mais ampla e mais bem fundada de certas questoes 
teóricas, que as vezes ficam esvaziadas em encontros dessa natureza, por se manter a 
discussao em um plano deµiasiado abstrato. 

Foi combase em tal passo inicial de "por os pés no chao", que a assessora peda-
' gógica, Bárbara English, apesar de nao ter nunca atuado em áreas indígenas, pode de-. 

senhar um quadro muito claro da situac;ao geral da educac;ao popular, englobando nela 
a educac;ao para o indio. Também por isso pode Carlos Alberto Ricardo, o .assessor 
de antropologia, auxiliar efetivamente os participantes em seu processo de conscienti
zac;ao e aclaramento das implicac;oes teóricas gerais de urna atuac;ao educacional espe
cífica. Por sua vez, a assessora de lingüística, Ruth Maria Fonini Monserrat, deu sua 
valiosa contribuic;ao na resoluc;ao de problemas concretos no campo da lingüística e 
no encaminhamento da alfabetizac;ao em língua materna e em portugues. 

O passo seguinte no andamento, dos trabalhos impos-se naturalmente: f oram f ei-
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tas recomendacoes concretas referentes a cada projeto em particular, no sentido de evi
tar sua estagnacao e permitir-lhe avancar com mais seguranca. A partir desse momento 
a reflexao pé>de tomar um caráter mais globalizante, com o exame em maior profundi
dade de algumas das questoes surgidas no decorrer dos passos anteriores, o que por 
sua vez possibilitou o exame das perspectivas concretas, a médio prazo, da continuida
de dos trabalhos iniciados, como a f orinulacao geral, em forma de recomendacoes, pa
ra a sua concretizacao efetiva. A avaliacao final do Encontro, feita pelos participantes, 
evidenciou a extrema importancia de trabalhos dessa natureza e a necessidade de que 
eles continuem sendo promovidos para se poderem resolver questoes de ordem tanto 
prática, como teórica, que nao puderam ser devidamente aprofundadas neste Encontro. 

Pedagogia 
A assessora de pedagogia identificou os seguintes pontos comuns a serem perse

guidos: a) conhecimento da realidade cultural, do ponto de vista da tribo, vivida e sen
tida; b) preocupacao coma tribo toda; c) diálogo em todos os aspectos e setores, com 
reflexao crítica (do local para o global, o específico dentro do global) e acao, que con
serva a cultura, sem estagnacao, e é transformadora; d) participacao, que nao domesti
que, visando criatividade; que capacita; nao só dentro da tribo mas também inter-tribal 
e além (operários, lavradores); e) autonomia: auto-organizacao capaz de levar a luta 
para frente. 

Por que estamos nessa luta? As sociedades indígenas sao um modelo alternativo. 
Visamos a transformacao global. A luta indígena desperta esperanca. É um instrumen
tal de sobrevivencia. Os valores da vida indígena e sua f orca de resistencia sao elemen
tos da transf ormacao global. Contra que lutamos? Contra o sistema. Estamos constan
temente criando algo contra o sistema. Posicionamo-nos frontalmente contra o sistema 
educativo. Tentamos criar instrumentos contrários, questionadores de um processo edu
cacional. Muitos dos que vao contra, vio para protestar e nao para construir, para de
nunciar e nao para criar. O importante é estarmos inseridos conscientemente no pro
cesso construtivo. 

Quanto a dinamica dos trabalhos, a assessora constatou que houve oportunidade 
de crítica e autocrítica, e discussoes na apresentacao. Algumas colocacoes nao foram 
claras e nao foi possível, entao, analisá-las. Devemos considerar escola/alfabetizacao, 
saúde, cooperativa etc. como táticas, estratégia de libertacao. Nao houve distincao cla
ra entre educacao global, táticas específicas e problemas teóricos. Por outro lado, o 
exame das questoes práticas e das experiencias concretas, feito detalhadamente, permi
tiu um bom aprofundamento dessas questoes. Foi muito eficiente a organizacao do En
coqtro, em termos de recursos humanos e de infra-estrutura material. 

A assessora fez urna série de recomendacoes ao grupo: observar quando nossa in
terferencia é educativa e leva a participacao c~ítica e quando ela atrapalha esse processo 
libertador; buscar critérios para se poder dizer quando a interferencia ajudou, e quan
do atrapalhou; distinguir o que é educacao/reflexao do que é doutrinacao (critérios ideo
lógicos de educacao,ou doutrinacio); nao ter pressa, admitir a incerteza na caminhada; 
ter como critérios os pontos comuns assimilados e procurar alguém com quem avaliar 
o processo. Os critérios do povo indígena nem sempre coincidem comos nossos. As 
expectativas dos indígenas sao, em muitos casos, paternalistas e contrárias a nossa acao 
libertadora. Por isso, é difícil fazer urna avaliacao objetiva. Muitas vezes os indígenas 
identificam nossa atuacao com outros tipos de atuacao, totalmente contrários aos nos
sos, e é difícil conseguirmos que eles vejam a dif eren ca. A avaliacao f eita com os indí
genas é parte essencial do processo educativo. Deve-se pensar seriamente numa peda-
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gogia do conflito. O conflito é positivo, é motor. Ternos tendencia a supervalorizar a 
visio do'povo. Para nao repetirmos a situacao de chegar coma bagagem feíta, caímos 
no erro oposto de nao colocarmos a nossa visao. Mas, para que isto se de, é preciso 
cultivarmos o diálogo, que é confrontacio e enfrentamento, constante e progressivo, 
até chegarmos a "parir" nossa visao. Há necessidade de urna avaliacao constante do 
nosso comportamento; diante dos conflitos.· É necessária, além disso, urna clara defini
cio do processo . pedagógico. 

Antropologia 

Estamos vivendo um período novo do indigenismo no Brasil: toda urna nova gera
cio, além de várias entidades, estio trabalhando em apoio as lutas indígenas. Verifica
se nesse processo bastante isolamento entre os vários elementos em acao, tanto no que 
se refere a realizacao das experiencias, como na troca de informacoes. Há questoes im
portantes que devem ser aprofundadas por aqueles que estio participando desse pro
cesso, a saber: 
a) variabilidade das experiencias: situacao do grupo, experiencia acumulada pelos agen

tes, mediacoes institucionais, metodología usada; 
b) diagnóstico da realidade. Para tanto, é necessário um esforco de sistematizacao, que 

requer um processo permanente de planejamento, registro sistemático, reflexao cons
tante sobre a experiencia; 

c) educacio indígena versus educacao para o índio. Na percepcao dessa dicotomia é 
que se situa o problema da educacao formal/ educacao informal. Todas as experien
cias estio necessariamente imbricadas entre esses dois pólos e ligadas políticamente 
as tarefas de revitalizar e munir. Dependendo da enfase dada a um ou outro desses 
pólos, corre--se o risco, respectivamente, de se ter urna visao conservadora de identi,
dade, ou de se encarar a escola como mero pretexto tático. Na verdade, há urna ten
sio contraditória permanente entre revitalizar e munir. Como revitalizar e munir num 
contexto de mudaiica? Até que ponto nossa interferencia para revitalizar nio parte 
de urna visio conservadora da realidad e? Como aferir um processo constante de atua
lizacao da identidade? Nao há visio clara sobre a diferenca entre mecanismos tradi
cionáis e mecanismos próprios, em urna situacio de contato, onde a mudanca é, mais 
do que nunca, inevitável; 

· d) luta dos povos indígenas em def esa dos seus direitos. Quanto as lutas concretas que 
\ estao sendo travadas, deve-se partir do particular para o geral, sem porém, nessa 

passagem, perder as diferencas. Aliás, em toda a formulacao de estratégias de inter
ferencias, em qualquer nível, deve estar sempre presente a diferenca como valor a 

. ser preservado como tal, e nao só como ponto de partida estratégico. Quanto aos 
\ direitos, é fundamental entender a relacio dos povos indígenas com o Estado e com 
·a sociedade civil, a questao da representacao dos interesses dos indígenas diante do 
Estado - grandemente mediada, mas existente-, assim como a questio, extrema
mente complexa, da participacao. A questio toda se resume em como conciliar a 
luta pelos direitos, com a participacio, sem perder as diferencas; 

e) reflexio necessária sobre o "ouvido". Falamos na "palavra" do indio, mas escuta
mos o que queremos e eludimos o que nao queremos ouvir. 

Conclusoes 
O grupo destacou algumas das atividades que devem ser priorizadas a partir de 

agora: a) viabilizacio de acoes, em nível regional num primeiro momento, de prepa-
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racao formal dos professores indígenas que já estejam atuando, orientada para as tare
fas específicas de alfabetizacao em portugues e/ou em língua materna; b) elaboracio, 
por cada equipe, de um plano curricular, experimental, de estudos sociais, tendo como _ 
base a realidade (geográfica, histórica etc.) do grupo em questio; cada um desses tra
balhos deverá chegar as mios dos demais participantes; a seguir, deve-se formular um 
currículo amplo e abrangente, que incorpore também a realidade nacional como um 
todo, no que se refere ao tema; c) prom~io de novo Encontro que de continuidade 
ao trabalho aqui iniciado, num espaco de tempo nao superior a dois anos. 

Na avaliacio final do Encontro, vários aspectos positivos foram assinalados pelos 
participantes, a saber: o enriquecimento mútuo propiciado pela troca de experiencia; 
a conscientizacio da importancia da documentacio detalhada da experiencia individual, 
de sua subseqüente sistematizacio e da elaboracio de urna metodología clara no enca
minhamento dos problemas educacionais; a contribuicio ef etiva dos assessores na con
ducao das quest0es teóricas e práticas, bem como seu entrosamento com o grupo e en
tre si; a reflexio crítica sugerida pela necessidade de se elaborar um relatório detalhado 
de cada experiencia individual; o número reduzido de participantes, o que possibilitou 
um real "ouvir" de todos em relacio a todos; a flexibilidade, informalidade e sensibili
dade na coordenacio dos trabalhos, que permitiram a colocacio dos problemas em cii
ma de confianca, sem a necessidade de se minimizarem as dificuldades e impasses en
contrados por medo a críticas. Foram lamentados, entretanto, por vários dos presen
tes, o curto tempo disponível para um detalhamento maior de certas quest0es práticas 
e a participacio apenas parcial de dois dos assessores, que nao puderam permanecer 
até o final do Encontro. 

11 Encontro - 1984 

Resumo das discussoes 

De 1? a 7 de f evereiro de 1984 realizo u-se em Fátima de Sao Lourenco (MT), o 
11 Encontro de Educacio Indígena, do qual participaram, além de pessoas ligadas a 
atividades educacionais no meio indígena, Helena Meirelles e Vera Masagio do CEDI, 
como assessoras na área de pedagogia, bem como Darci Secchi e Ruth Monserrat, co
mo assessores na área de lingüística. Durante o Encontro de 1982, havia-se colocado 
a necessidade de um novo Encontro que desse continuidade ao trabalho entio iniciado. 
A promocio deste segundo Encontro, portanto, objetivou o aprofundamento das ques
toes levantadas, assim como urna maior discussio dos problemas práticos surgidos nas 
diversas experiencias educacionais:· - · 

No primeiro dia, a noite, quando da abertura do Encontro, foi decidido que se 
iniciaria o trabalho pelos relatos do andamento das experiencias desde o último Encon
tro para, a partir delas, levantar os temas a serem aprofundados. Odia seguinte, por
tanto, f oi inteiramente dedicado a esses relatos, a partir dos quais elaborou-se a pauta 
de trabalho para os dias seguintes: o ensino da matemática; implicacoes da alfabetiza
cao em língua indígena e em portugues; metodologias de alfabetizacio; variedade(s) 
do portugues a ser utilizado (regional ou oficial); o papel do lúdico na aprendizagem; 
outros conteúdos além da alf abetizacao e primeiras con tas; continuidade e oficializa
cio das escolas indígenas; elaboracio de material didático; monitoria indígena; estabe
lecimento de prioridades no trabalho dos agentes; redacio e leitura crítica dos relató
rios; recomendacoes gerais; decisoes finais; avaliacio do Encontro; planejamento do 
próximo Encontro. 
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No terceiro dia, a respeito do ensino da matemática, f oram levantadas as seguintes 
questoes: para que ensinar matemática? O que ensinar? Que metodologia usar? Duran
te o debate colocou-se a necessidade da observacao lingüística sobre a maneira pela qual 
os indígenas expressam quantidades, como objetivo de se tentar descobrir a existencia 
ou nao de um sistema de numeracao próprio. A equipe poderia partir disso para a in
troducao do sistema de numeracao decimal. 

As justificativas para o ensino da matemática aos grupos indígenas situaram-se sem
pre em torno da questao da comercializacao. Os grupos que mantem contato mais sis
temático com a sociedade envolvente e que já dependem da obtencao de artigos vendi
dos por marreteiros, f azendeiros ou vil as próximas, solicitam o aprendizado das con tas 
para nao serem mais ludibriados pelos comerciantes. Admitiu-se que o conhecimento 
da matemática, por sisó, nao altera necessariamente a relacao de dominacao existente 
entre a sociedade envolvente e os indígenas. Estes podem saber a quantia exata em que 
estao sendo enganados, mas nem sempre terao possibilidade objetiva de evitar isso. Viu
se, portanto, a necessidade de urna reflexao crítica dessa situacao de poder, para que, 
a partir disso, os índios possam descobrir "manhas" para a defesa de seus direitos e 
buscar formas alternativas de autogestao eco no mica. As necessidades concretas da co
mercializacao exigem, além do estudo do sistema de numeracao e das quatro operacoes 
fundamentais, também o aprendizado das unidades de medida e peso, área, leitura de 
balancas, tabelas de cubagem de madeira, números decimais e fracoes. 

Na tarde des te mesmo dia f oi proposto um exercício dirigido, em grupos, que su
geria questoes a respeito da metodología de ensino. Foram distribuídos diversos mate
riais (graveto e barbante, fichas representando cédulas de um e dez cruzeiros, material 
dourado ou Montessori, lousa e giz), a partir dos quais cada grupo deveria propor urna 
metodologia para o ensino dos recursos de técnicas operatórias como, "vai um", "em
presta um" etc. Em· decorrencia desses exercícios, ficou evidente a importancia de o 
aluno trabalhar com materiais concretos para poder entender o porque das técnicas ope
ratórias, entendimento esse que tero como pré-requisito a compreensao do sistema de 
numeracao decimal. O sistema de numeracao que nós usamos é de base 10, ou seja, 
usa agrupamentos de 10: dez unidades formam urna dezena, dez dezenas formam urna 
centena, dez centenas formam um niilhar etc. A técnica operatória das quatro opera
coes foi baseada nessa estrutura de base 10. Por isso, ela é fundamental para o entendi
mento de todas as operacoes. 

No quarto dia, foram discutidos os motivos que levaram cada um dos participan
tes a optar pelo início da alfabetizacao em portugues ou na língua do grupo. Foi con:. 
senso que o ensino da leitura e escrita, tanto em portugues como na língua materna, 
sao instrumentos de luta necessários para os grupos indígenas em contato coma socie
dade envolvente. O que pareceu necessário aprofundar é como decidir, <liante das si
tuacoes específicas de cada grupo, o que fazer prirneiro. Em princípio, se poderia argu'" 
mentar que sempre a língua mais adequada para a alfabetizacao é a língua materna; 
entretanto ~ em rnuitos casos as expectativas do grupo ern relacao ao portugues sao tao 
grandes que se torna necessário comecar por ele. Viu-se que a tendencia do processo, 
qualquer que seja a língua inicial, tem sido a de ir introduzindo paulatinamente a ou
tra. Ainda que o agente questione a validade das expectativas do grupo em aprender 
o portugues, é necessário respeitá-las e chegar a um cruzamento equilibrado entre am
bas as posicoes. É preciso aprofundar os motivos de urna opcao ou outra, para que, 
<liante das pressoes, nao se criem justificativas superficiais. 

Chegou-se a conclusao de que a introducao ao portugues é um processo dialético: 
se, por um lado, por ser a língua do dominador, pode representar urna ameaca a sobre
vivencia da cultura do grupo, por outro lado, se esse aprendizado for crítico, .ele po-
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derá auxiliar a luta pela afirmacao das culturas minoritárias. Quanto a variedade de 
portuguesa ser utilizado na escrita, foi consenso que se deve ensinar o portugues ofi
cial, aceitando-se, entretanto, as expressoes regionais. A sua pertinencia ou nao deve 
ser definida em funcao dos diversos contextos em que a língua escrita pode ser utiliza
da. A respeito do uso de cartilhas na alfabetizacao, discutiram-se suas vantagens e des
vantangens, chegando-se a conclusa.o de que, mesmo no caso de ser considerado me
lhor que os alunos nao disponham de um material fixo, ele em geral é muito necessário 
para o profes sor. 

Com relacao as metodologias houve duas exposicoes: a da técnica de alf abetizacao 
apresentada por Sarah Gudschisnky em seu livro "Manual de alfabetización para pue
blos prealfabetas", e a da metodologia proposta por Paulo Freire. A técnica de Sarah 
Gudschisnky a presenta palavras-chave f acilmente representáveis por figuras, e nessas 
palavras se focaliza primeiro urna sílaba, passando-se entao a criacao de palavras e fra
ses. Os conectivos (preposicoes e conjuncoes) nao sao tratados no nível silábico, ou de 
palavras isoladas, mas sao a presentados já dentro da frase onde sao usados habitual
mente. O chamado método Paulo Freire afirma a importancia de que as palavras utili
zadas sejam significativas culturalmente, para que propiciem o diálogo e a reflexao, 
de modo a que o aprendizado da leitura das palavras seja acompanhado de urna leiLu1: 
crítica do mundo. Nesse método, um encaminhamento possível para a escolha de pala
vras adequadas é a selecao inicial de temas geradores, feita pelo alfabetizador junta
mente como grupo. Selecionados e organizados os temas, se passa entao a um levanta
mento do vocabulário relativo a cada um deles. Este vocabulário deve ser o mais exten
so possível, para se aumentarem as possibilidades de escolha de palavras adequadas do 
ponto de vista da gradacao das dificuldades apresentadas. O método prop0e que, a partir 
das palavras geradoras, se faca a apresentacao das famílias silábicas, para permitir a 
descoberta do mecanismo de formacao de palavras. É importante que nesse passo real
mente se reforce a "criacao" de palavras pelos próprios alfabetizandos, para que o pro
cesso de aprendizagem de leitura se de de forma nao mecanica, e ao mesmo tempo per
mita ao alfabetizador ampliar o conhecimento do universo lingüístico do grupo. 

No quinto dia, o grupo f ocalizou a atencao, inicialmente, na importancia do lúdi
co na aprendizagem. Foi salientado o fato de que a brincadeira tem um papel impor
tantíssimo nas formas tradicionais de transmissao do conhecimento nos grupos indíge
nas: é brincando que as criancas aprendem as atividades que desempenharao como adul
tos. Seria proveitosa, portanto, a utilizacao de técnicas lúdicas que auxiliassem o apren
dizado da leitura, escrita e primeiras contas. Foram relatadas diversas experiencias oes
te sentido, tais como: utilizacao de jogos de fichas com sílabas, jogo da glória, quarte
to, jogos de adivinhacao etc. O desenho é urna atividade bastante estimulante e útil no 
treino do manejo do lápis, 11ª alfabetizacao e na criacao de textos. Foi observado tam
bém que os indígenas incorporam espontaneamente as suas brincadeiras aquilo que apren
dem na escola. As criancas escrevem palavras no terreiro, muitos colocam placas iden
tificadoras nos mais diferentes lugares - rocada, rio, urna melancia ainda no pé etc. 

Outro aspecto destacado a respeito dessa questao f oi que muitas vezes o indígena 
nao limita seu interesse ao aprendizado de conteúdos que lhe sao úteis de imediato, ma
nifestando curiosidade pelos aspectos mais diversos da cultura do branco. Permane
ceu, a exigir maior aprofundamento, a questao dos conteúdos que poderiam ser intro
duzidos além da alfabetiza<;ao e das operac;:oes básicas. A elaboracao de currículos ade
quados tem-se revelado problemática na planificacao da continuidade do processo de 
escolarizacao para os grupos indígenas. Algumas equipes tem experiencia coma utili
zacao de mapas da regiao e do país, com a iniciacao de urna história dos povos indíge
nas, e com textos informativos a respeito de higiene e saúde. 
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Outra questao que <leve ser enfrentada, na medida em que se pensa na continuida
de do processo de escolarizac;ao, é a de serem ou nao oficializadas as escolas de alde_ia. 
Para o aprofundamento <leste tema, a equipe de trabalho se subdividiu em grupos, que 
chegaram a algumas conclusoes e sugestoes a este respeito: 
a) a oficializa<;ao de urna escola para indígenas só se coloca em determinados estágios 

e situac;óes de contato ou inserc;ao na sociedade dominante, quando se torna impor
tante, para o povo indígena, a escolarizac;ao das crianc;as; no caso de escola para 
adultos, em geral nao surge essa questao; 

b) é importante, do ponto de vista da luta indígena, o reconhecimento jurídico das di
ferenc;as e especificidades culturais de todas as minorias étnicas; inclui-se nesse reco
nhecimento a introduc;ao formal, .no currículo das escolas indígenas oficializadas -
além das disciplinas comuns as demais escolas nacionais -, de disciplinas específi
cas, tais como o estudo da língua materna, da história do grupo etc.; 

c) a escola oficial, numa sociedade baseada na desigualdade, como a nossa, tem sido 
em grande medida reprodutora. de urna ideología de dominac;ao. Entretanto, essa 
mesma escola tem possibilitado espac;os de crítica e transformac;ao. O posicionamento 
do agente pedagógico é fundamental neste jogo dialético:. na medida em que ele in
troduz na escolado branco urna visao crítica desta escola e um novo espac;o para 
a afirmac;ao étnica do grupo, estará contribuindo para que os povos indígenas pos
sam ter urna insercao mais consciente na sociedade nacional e lutar mais eficazmente 
contra a opressao. 

Como algumas das situa~óes específicas existentes já apontam para a conveniencia 
de se oficializar a escola indígena, chegou-se a conclusao éle ·que é necessário solicitar 
o auxílio das equipes de educac;ao de entidades como o CEDI, bem como entrar em 
con tato com a comissao que ora es tuda a ref ormula<;ao da educacao em nível nacional. 
Para agilizar essa iniciativa, ficou decidido encaminhar-se ao CIMI urna exposicao de 
motivos, justificando a solicitacao de que seja formada urna equipe de trabalho dedica
da a essa questao. 

No sexto dia foi lido e comentado o texto 'Coisas de indio', constante no livro 
didático "Experiencias em Comunicacao e Expressao", da 4~ série do 1? Grau, de Ma
ria Ángela Tinoco Rios, editado pela FENAME/MEC em 1982, texto altamente des
respeitoso para com os povos indígenas. 

Tema constante e aflitivo de todos os encontros sobre educacao em meio indígena 
é o encaminhamento adequado da questao da monitoria indígena. Entre os f atores que 
perturbam essa atividade estao: a baixa qualificacao ténica dos monitores (em geral eles 
nao tema 4~ série do ensino básico); a possibilidade de utiliza<;ao do cargo, pelo pro
fessor, para criar-se urna situacao de maior status e poder dentro do grupo (embora 
haja igualmente a possibilidade de que ele se transforme em lideranca positiva, engaja
da na luta comum de·toda a comunidade); a remuneracao do professor: quando exis
tente, ela pode permitir-lhe urna maior dedicacao ao trabalho e a própria qualificacao, 
mas pode igualmente contribuir para distanciá-lo de sua própria cultura - por outro 
lado, o fato de nao ha ver remunerac;ao para o cargo de professor pode possibilitar ou 
dificultar em muito o exercício de suas fun<;óes, embora provavelmente o mantenha 
mais integrado .ria vida da comunidade; 

Em decorrencia dessas e de o u tras contradicoes reais do processo de instrucao f or
malizada no meio indígena brasileiro atual, evidenciou-se a necessidade de que elas se 
tornem cada vez mais claras para os próprios povos indígenas, para que eles possam 
decidir, a cada momento do processo, sobre o melhor caminho e os passos mais ade
quados para sua superac;ao. Urna atuacao mais eficaz dos agentes externos só é pos-
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sível - e desejável - no que diz respeito ao item da qualificacao técnica dos profes so
res indígenas. Cursos de capacitacao, encontros entre f)rofessores indígenas de urna mes
ma regiao ou de regioes diferentes podem e devem ser promovidos, sempre que solicita
dos pelos próprios indígenas. 

Foi abordada a seguir a questao das prioridades. O trabalho dos agentes nas res
pectivas aldeias é muito vasto: saúde, educacao, insercao profunda no grupo através 
da vivencia comunitária, subsistencia, estudo da língua, elaboracao de material didáti
co. Para o desenvolvimento de todo esse trabalho, seria preciso que as equipes fossem 
maiores. lsso nem sempre é possível. Há, portanto, a necessidade de um planejamento 
realista, a partir da análise da situacao concreta, dos objetivos do projeto e da solicita
cao dos indígenas. Feito isso, deve-se procurar seguir o mais estritamente possível as 
prioridades do planejamento. o último dia de trabalho foi dedicado a leitura e discus
sao dos relatórios individuais dos participantes. A seguir, procedeu-se a formulacao de 
recomendacoes gerais, a avaliacao do Encontro e ao planejamento da próxima etapa 
desse trabalho de reflexao e troca de experiencias, prevista para 1986. 

Conclusoes 
A partir da discussao das diversas questoes abordadas durante o Encontro, fizeram

se algumas recomendacoes de atuacao as quais os participantes deveriam estar especial
mente atentos até o próximo Encontro: a) promocao ou apoio a encontros regionais 
de monitores indígenas para que eles, a partir de suas experiencias e necessidades espe
cíficas, possam definir seu papel na questao da educacao indígena; b) ampliacao do 
registro das diversas experiencias de escolarizacao, com vis.tas ao esboco de planos cur
riculares que possam servir de base a novas experiencias e a reflexao do que poderia 
vira ser um currículo específico para escolas indígenas; c) aprofundamento e sistemati
zacao do estudo da língua indígena, para que a o pea o entre alf abetizacao na língua ma
terna ou em portugues esteja realmente vinculada as necessidades do gupo, mais do que 
as dificuldades do agente em trabalhar coma língua indígena; d) preparacao, com al
guma antecendencia, dos relatórios das diversas experiencias, para que os participantes 
cheguem ao próximo Encontro com este material já analisado, abrindo espaco, dessa 
forma, para o avanco das discussoes. 

Foi decidido que se encaminhasse a urna série de entidades que atuam na área indi
genista e educacional urna carta denunciando a publicacao do texto 'Coisas de indio'. 
(A denúncia posteriormente obteve resposta da Diretoria de Apoio Didático-Pedagógico 
do MEC, nos seguintes termos: ''O assunto mereceu nossa especial atencao~ tendo sido 
encaminhado ao órgao competente desta Fundacao de Assistencia ao Estudante-FAE, 
onde foi submetido a urna avaliacao técnica, tendo sido o texto e os exercícios referen
tes, julgados inadequados para figurar em um livro didático'.'. Nota da Equipe de Edi
cao.) Ficou decidido, também, encaminhar ao CIMI pedido de formacao de urna co
missao de estudos para analisar a problemática da oficializacao das escolas indígenas. 

Faltou, na organizacao do Encontro, urna maior definicao dos papéis de coorde
nador e redator, o que ocasionou alguma dispersao no encaminhamento dos trabalhos. 
Sentiu-se a falta de urna assessoria sociológica e antropológica que pudesse dar maior 
diretividade as dicussoes de temas mais gerais. Os relatos das experiencias foram muito 
extensos. Alguns plenários poderiam ter cedido o espaco ao atendimento individual por 
parte das assessorias lingüística e metodológica. 

Sugeriu-se que o próximo Encontro fosse realizado ante.¡ da assembléia da OPAN. 
Aqueles que este ano participaram dos dois eventos, realizados um em seguida do ou
tro, opinaram que o cansa90 interferiu no andamento dos trabalhos. Apontou-se como 
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tema a ser priorizado para o próximo Encontro ''A Educacao Indígena dentro da Pro
blemática mais Geral do Contato". Verificou-se a necessidade, na organizacao do En
contro, de prever um tempo destinado as questoes concretas de cada experiencia, quan
do poderia haver urna maior atuac~o das assessorias nas áreas de alfabetizacao, mate
mática e lingüística. Sugeriu-se que o material produzido pelos futuros encontros de 
monitores indígenas seja usado no próximo Encontro, que poderia também contar com 
a participac;ao de um índio ou monitor indígena para ajudar nas discussoes. 

111 Encontro - 1986 

Resumo das discussoes 
O III Encontro de Educacao Indígena realizou-se nos dias 16 a 22 de janeiro .de 

1986, em Fátima de Sao Lourenco (MT). Dele participaram pessoas ligadas a ativida
des educacionais no meio indígena e os seguintes assessores: Bruno Pucci, da Universi
dade Federal de Cuiabá, na área de padagogia; Rinaldo S. V. Arruda, da PUC de Sao 
Paulo, e Marta Maria Azevedo na área de antropología; Eduardo Sebastiani Ferreira, 
da UNICAMP, na área de matemática; Vera Masagao Ribeiro, do CEDI, na área de 
alfabetizacao; e Ruth M. F. Monserrat, da UFRJ, na área de lingüística. Durante o 
último Encontro, em f evereiro de 1984, ficar a decidido que o próximo teria como tema 
central "A Educac;ao Indígena dentro da Problemática mais Geral do Contato", com 
vistas a continuidade do trabalho iniciado em f evereiro de 1982. 

Dedicamos os dois primeiros períodos para os relatos das experiencias de cada pro
jeto e, a partir deles, elaboramos urna pauta com temas gerais que f oram discutidos nos 
dias seguintes, em subgrupos e plenários. Os assessores fizeram, a par disso, exposicoes 
gerais a partir das quais foram elencadas algumas questoes específicas que foram discutí-

. ' 
das posteriormente, ~m sessoes especiais, sob a orientacao dos assessores nas áreas de 
alfabetizacao, lingüística e matemática. A pauta final ficou assim estabelecida: a) especi
ficidade da escola alternativa (dimensao política interna e externa, dimensao metodológi
ca, dimensao antropológica); b) entidades governamentais, nao-governamentais e a questao 
da autonomia indígena; e) professores indígenas (remuneracao, formacao, autonomía); 
d) currículo e planejamento; e) oficializacao e reconhecimento da escola indígena alter
nativa; f) agentes (recrutamento, profissionalizacao, formacao e aperfeic;oamento). 

Entendemos que urna escola alternativa indígena nao significa apenas urna escola 
nova, urna escola diferenciada. Fundamentalmente, significa urna escola que assume 
os interesses indígenas em seu processo de autodeterminac;ao. Parte-se do ponto de vis
ta de que a educacao nao se dá apenas na escola, mas. é um processo pedagógico que 
envolve o dia-a-dia das comunidades. A escola é apenas um de seus múltiplos meios 
de resistencia e de organizacao. Nao basta, para acabar coma dominacao, o domínio 
de técnicas, é necessário se ter consciencia e organizacao. 

Em decorrencia disso, para os participantes do Encontro urna escola alternativa 
deve ser autogerida, contar coma participac;ao real dos educandos, da comunidade e 
dos agentes educacionais em sua direc;ao. Ela deve ser eficiente no seu comprometimen
to com as causas da comunidade. Nesse sentido, deve ter como ponto de partida a cul
tura tradicional do grupo e suas questoes atuais, principalmente as mais urgentes, co
mo a luta pela garantía de seu território. Os agentes devem buscar o equilíbrio entre 
a lucidez e a paciencia histórica, numa busca comum de ensinar e aprender. Essa escola 
tem como objetivo dar aos índios as condicoes para eles adquirirem urna visao crítica 
de sua situacao frente a sociedad e nacional e para is so ela deve-se articular com o u tras 
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organizacoes dos trabalhadores da cidade e do campo que também lutam por sua liber
tacao. Além de servir como instrumento no contato coma sociedade envolvente, essa 
escola deve ser um espaco de valorizac;ao e desenvolviniento da cultura indígena. 

A escola interfere no modo de vida tribal, sem dúvida; por isso mesmo, um proje
to educativo nao se deve restringir a ela: deve interferir deliberadamente no processo 
de reordeµac;ao sócio-cultural das sociedades indígenas, no qual os agentes educacio
nais tem um papel de assessoria e orientac;ao. É preciso, porém, distinguir entre dois 
tipos de interferencia: aquela que impoe e manipula e aquela que, dentro de urna peda
gogia crítica, respeita os índios como sujeitos de seu destino, ajudando-os na reflexao 
sobre objetivos e na procura de formas de organizacao adequadas para alcancá-los. Para 
tanto é necessário dispormos de conhecimentos antropológicos sobre o grupo e anali
sarmos, passo a passo, as conseqüencias de nossa interferencia sobre suas formas pró
prias de organizac;ao sócio-cultural. É impossível estabelecer regras apriorísticas. A ca
da momento os passos devem ser analisados criticamente a fim ·de se evitar a domina
cao em qualquer de suas formas. 

Discutiu-se a situac;ao de algumas áreas onde várias entidades civis, religiosas ego
vernamentais atuam junto a um mesmo grupo, adotando urna política clientelista que 
compromete a autodeterminacao do povo. Muitas vezes os indígenas percebem esse jo
go de poder e acabam barganhando vantagens comas várias entidades. Foram também 
levantados exemplos de outras áreas onde, apesar de divergencias, as entidades conse
guem fazer trabalhos específicos em conjunto, como no Acre e Alto Solimoes. 

A respeito das relac;oes com a FUNAI, f oram comentados alguns casos de articu
lac;ao em nível local, e analisados seus resultados. Estudou-se o caso do projeto escolar 
da CPI/ AC, que funciona mediante convenios com a FUNAI e outros órgaos do Go
.... erno, e no qual a formacao dos professores indígenas, a assessoria e o currículo fica
ram a cargo da CPI/ AC. Foram lembradas, em contraposic;ao a esta, outras situac;oes 
nas quais a FUNAI tem interferido negativamente nos pro jetos, procurando desestruturá
los por meio de urna política paternalista e clientelista. Concluiu-se, portanto, que a 
FUNAI nao é um bloco monolítico e que apresenta contradic;oes internas, criando por 
vezes espac;os possíveis de articulac;ao em nível local._ Geralmente, só se recorre a FU
NAI para conseguir "coisas" para os projetos, mas o movimento indígena e asentida
des devem pressionar também no sentido de poderem intervir nas decisoes do órgao. 
Nao se podem esquecer, por outro lado, as grandes dif e rencas ideológicas e práticas 
existentes entre as respectivas linhas de trabalho e que esses espac;os sao transitórios 
e por vezes enganadores. As possíveis articulac;oes dos projetos coma FUNAI e oÜt~os 
órgaos do Governo devem sempre ser decididas junto com o movimento indígena orga
nizado, que deve definir e apontar os caminhos. Em qualquer caso, deve-se sempre lu
tar para evitar interferencias negativas des ses órgaos na linha de trabalho dos projetos. 
Foram apontados dois critérios para orientar a atuacao das entidades no que se refere 
as possíveis articulac;oes entre si e como Estado: as aliancas só podem ser estabelecidas 
em lutas concretas e devem sempre atender ao objetivo de f azer avancar o movimento 
indígena. 

Das experiencias de educac;ao representadas no Encontro, várias delas já contam 
com prof essores indígc;nas que assumiram a alf abetizac;ao na língua materna ou em por
tugues, assim como o ensino de matemática. As demais também tem essa perspectiva 
a médio ou a longo prazo. Considerou-se a importancia de que os próprios indígenas, 
a medida que se capacitem para tal, assumam·a Elirecao de suas escolas. Isso contribui 
para que a escola esteja orientada também no sentido da perspectiva mais ampla de 
autonomia e autodeterminac;ao desses povos. A situac;ao de contato exige que os gru
pos indígenas absorvam determinada parcela dos conhecimentos da sociedade envol-
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vente. A medida que os próprios indígenas assumem a tarefa de socializar esses conhe
cimentos, podem elaborá-los e melhor articulá-los com os conhecimentos do próprio 
grupo. O professor indígena poderia ser um mediador entre as duas culturas, reinven
tando, inclusive, urna metodologia própria de ensino. 

Os possíveis inconvenientes de se introduzir no grupo urna funcao social especiali
zada estranha a sua cultura sao relativizados pelo fato de que se trata de urna funcao 
essencialmente socializadora: o professor aprende para ensinar, sua formacao é quase 
que concomitante a realizac;ao de seu compromisso junto ao grupo. Sem dúvida esses 
prof essores, que normalmente sao os que melhor dominara a leitura, a escrita e a mate
mática, podem emergir como novas lideranc;as, principalmente para questoes relativas 
ao contato. Esse poder que os professores acumulam pode ser exercido tanto em bene
ficio como em prejuízo do grupo. Essa constatacao nos obriga a encarar coma máxima 
seriedade a tarefa de proporcionar aos professores urna formac;ao adequada e abran
gente, tanto no nível técnico como político. É necessário que a comunidade se reconhe
ca capaz de realizar a tarefa educativa com eficiencia, orientando-a em vista de seus 
próprios interesses. É necessário que a capacitacao leve em consideracao as especifici
dades de cada grupo, ainda que os conteúdos transmitidos sejam o portugues e a mate
mática. 

A partir desses pressupostos, foram levantadas algumas dificuldades práticas para 
os indígenas assumirem integralmente suas escolas. Em muitos casos, é praticamente 
impossível conciliar a regencia de aulas regulares com as tarefas relativas a subsisten
cia: roca, pesca, borracha etc. Essa situacao se agrava quando essas tarefas exigem que 
o professor passe longos períodos af astado da aldeia. Isso nos levo u a questao mais 
polemica, que giro u em torno das diversas formas possíveis de retribuicao pelo traba
lho do professor. Em alguns grupos, a própria comunidade retribui o professor por 
seu trabalho, oferecendo-lhe prestacao de servic;os ou fornecimento de produtos. Em 
outros casos os monitores recebem salários do Estado ou de instituic;oes conveniadas. 
Consideramos que o fato de o próprio grupo assumir a remuneracao de seus educado
res contribui para sua independencia com relacao a sociedade envolvente. Entretanto, 
reconhecemos como legítima a reivindicacao de alguns grupos de que o Estado cumpra 
suas obrigacoes no que diz respeito ao f ornecimento universal de ensino e a sua gratui
dade, principalmente nos grupos que nao tem condic;oes materiais de sustentar suas es
colas. Nao se pode eleger um caminho ou outro como o mais adequado para todas as 
escolas indígenas em qualquer situac;ao. Nossa tarefa é contribuir para que cada povo 
possa refletir e decidir-se pelo melhor caminho a partir de sua situacao concreta. 

Foi constatada a necessidade de que os agentes que trabalham com educacao junto 
a áreas indígenas estejam capacitados para realizar seus trabalhos, domínando aspec
tos que vao desde a didática de cada disciplina até as implicac;oes políticas da prática 
educativa. Além disso, é necessário que eles estejam constantemente aprofundando seus 
conhecimentos sobre a língua e a etnologia dos povos junto aos quais trabalham. Mui
tas vezes, os agentes nao tem formac;ao prévia no campo da educacao. As variadas ati
vidades que assumem impedem-nos de reservar tempo para aperfeic;oar sua prática e 
dedicar-se a própria f ormac;ao·. Seria positivo que mais pessoas se engajassem na pro
blemática da educac;ao indígena, principalmente aquelas que podem prestar assessorias 
em áreas especializadas como, lingüística, matemática, alfabetizacao, pedagogía e an
tropología. Nesse sentido, o espaco das universidades seria privilegiado, desde que sua 
produc;ao academica pudesse reverter em beneficio das comunidades indígenas. 

Ainda que as escolas indígenas estejam funcionando informalmente, é necessário 
que sejam estabelecidos seus objetivos, conteúdo, estratégias e formas de avaliac;ao. Essa 
necessidade se torna mais imperiosa a medida que as práticas se f ormalizam e reivin-
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dicam o reconhecimento oficial. Foi consenso geral que os currículos das escolas indí
genas nao podem ser urna cópia do currículo das escolas oficiais, nem urna colagem 
com elementos desse último e alguns fragmentos de cultura indígena. O currículo, em 
todos os seus aspectos, deve corresponder a realidade sócio-cultural e aos interesses de 
cada grupo. Levantaram-se alguns aspectos que caracterizariam a especificidade do pla
nejamento das escolas indígenas: adequacao do calendário aos ciclos produtivos da co
munidade, eliminacao de sistemas de avaliacao e reprovacao tradicionais, utilizacao de 
métodos que respeitem a individualidade de cada educando no tocante ao ritmo e ao 
nivel do aprendizado. Foi sugerida a possibilidade de se basear o currículo em módulos 
temáticos, que cada educando iria cumprindo no seu ritmo, desde que se resguardas
sem momentos de discussao ou outros tipos de atividades conjuntas. 

A experiencia Tapirapé colocou a necessidade de se pensar na questao do reconhe
cimento das escolas indígenas alternativas. Alguns avancos nessa discussao foram fei
tos desde o último Encontro, em funcao de impasses ocorridos com outros projetos, 
como o dos Karipuna e Galibi, ondeé bastante problemático o ingresso dos alunos da 
escola alternativa nas escolas oficiais, já que ambas trabalham com linhas absoluta
mente diversas. Numa primeira instancia, o reconhecimento dessas escolas se deu via 
prefeituras municipais. Analisou-se, porém, o cerceamento que decorre disso, visto que, 
geralmente, os conflitos entre índios e sociedade envolvente sao mais acirrados no nível 
regional. A necessidade de urna solucao mais ampla, que englobe todos os projetos de 
educacao indígena, coloca-se de maneira urgente. Um requisito básico seria transferir 
a responsabilidade oficial das escolas indígenas para a área federal, garantindo a auto
gerencia de cada urna dessas escolas em termos de currículo, programacao, calendário, 
material didático, pessoal etc. Decidiu-se, entao, formar urna comissao que continue 
aprof undando essa discussao com o intuito de firmar urna posicao mais definida sobre 
o assunto. 

· Antropologia 
Para analisarmos do ponto de vista antropológico os projetos educacionais, nao 

basta sabermos se incluem mitos ou relatos etnográficos nos seus materiais didáticos. 
Tentaremos aprofundar a análise do que significa trabalhar com urna sociedade dita 
"primitiva", urna sociedade pré-classista, onde o modo de producao é comunitário. 
Os projetos devem, a cada passo do trabalho, ter em mente o papel que desempenham 
dentro da dinamica social da comunidade. Para isso é preciso entender como se dao 
os processos de socializacao da crianca, qual a especificidade do papel do homem e da 
mulher e qual a visao que se introduz no momento do contato. É necessário perceber 
exatamente quais segmentos sociais o projeto atinge e como se organiza a comunidade 
em torno da escola. O prestígio social e o pode~ se relacionam com o aprendizado dos 
conhecimentos do branco; isso traz conseqüencias que precisam ser analisadas com a 
comunidade, tendo-se em vista sua própria organizacao social. Nas sociedades indíge
nas, o mundo real é percebido como urna parte do mundo religioso, mas ternos que 
ter o cuidado de nao reduzir a sociedade indígena aos mitos, ritos e a producao cultu
ral: é necessário entender a dinamica do sistema social global. 

Pedagogia 
Devemos contrapor a escola alternativa a escola oficial, burguesa, como urna es

cota que se vincula com a sociedade, urna escola dos índios e a servico deles, de seus 
interesses culturais, instrumento competente e crítico no contato com o mundo envol-
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vente. A escola alternativa é urna escola que se articula com outros momentos da vida 
da aldeia. É instrumento de saber e de resistencia, busca sua autonomia enquanto 
organiza9ao, estabelece objetivos, prioridades, conteúdos e metodologia e se articula 
com o movimento maior dos oprimidos da cidade e do campo que lutam pela sua 
liberta9ao. A escola deve ser diretiva sem ser coercitiva, autoritária; ela se desenvolve 
no inter-relacionamento educativo entre professor e alunos. Ela deve articular a criati
vidade e o momento cultural da comunidade indígena com a visao crítica sobre a inva
sao cultural da sociedade envolvente. É necessário buscar urna metodologia de pesqui
sa e a9ao que tenha como ponto de partida e de chegada a prática social da coletivida
de, que busque urna adequada sistematizacao do saber em fun9ao das novas necessi-

• 
dades. 

·Matemática 
U ma preocupa9ao primeira é de nao ter da escola urna concep9ao imediatista, na 

qual o problema principal seria o contato como branco, pois com essa fun9ao restrita 
a escola se torna tecnicista, desenvolvendo somente o conteúdo necessário para o con
tato, esquecendo o papel mais importante e global de qualquer escola, que é o de desen
volver tanto na crian9a como no adulto suas capacidades de abstra9ao e compreensao 
do universo como um todo. 

A abordagem da matemática institucional pela etnomatemática é o que tentare
mos transmitir aos participantes. Utilizando-se a etnomatemática como motiva9ao pa
ra a aprendizagem matemática, chega-se rapidamente aos seus conhecimentos e ainda 
mais a urna valoriza9ao da cultura do meio, devolvendo-se a este a possibilidade de cres
cimento tanto económico como social. A utiliza9ao da etnomatemática na escola segue 
toda urna linha metodológica: parte-se da realidade, segue-se a etapa da etnografia, que 
é a pesquisa de ~ampo, depois a da etnologia, ou seja, urna análise dos dados levanta
dos. Entao, modelam-se os dados matematicamente para a procura de urna solucao. 
A partir desse momento o professor f ornece técnicas para a solucao do problema. Até 
entao seu papel é somente o de orientador de pesquisa, no sentido de que esta seja o 
mais abrangente possível. A solucao, ou solucoes, ou ainda a nao-solucao da modela
gem devem ser sempre testadas, ou se ja, é necessário averiguar se de fato correspon
dem ao modelo sugerido, St? estao de acordo com a etnología feita, se estao relaciona
das coma etnografía e se sao aplicáveis a realidade existente. Esse é o método de ensino 
por meio da etnomatemática. Existem vários outros, mas acreditamos nele por ser o 
mais próximo do educando e por permitir que de fato a escola se torne parte integrante 
da sociedade. 

Após a ~xposicao, foram colocadas para o assessor algumas qu.estoes, referentes 
as maneiras de se introduzir a matemática, a etnomatemática, as quatro operacoes e 
ao material didático. 

Alfabetiza9ao 
. A leitura nao é um ato mecanico e linear de decodificacao de letras em sons. Ken

neth Goodman afirma que a leitura compreensiva depende do equilíbrio de dois pro
cessos: a) processo ascendente (do texto ao leit6r): decodificacao de letras em sons, iden
tifica9ao de palavras, análise sintática; b) processo descendente (do leitor ao texto): in
terferencias e predi9oes que o leitor faz a partir de seu objetivo ao ler, de seu conheci
mento do mundo e do meio através do qual lhe chega a mensagem. Se há um predomí
nio do primeiro processo, ternos urna leitura lenta, monotónica, destituída de signifi-
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cado. Se há predomínio do segundo, ternos um leitor com dificuldade de captar open
samento do outro, de abandonar ou ampliar suas próprias convicc;oes. 

Partindo desse pressuposto, de que a leitura nao é simplesmente decodificac;ao de 
letras em so ns, Emília Ferreiro fez urna série de experimentos com crianc;as de zonas 
urbanas, tentando compreender como se dá o processo de aprendizagem da leitura e 
da escrita. Ela estabeleceu alguns estágios através dos quais se dá esse processo: a) pré
silábico: a crianc;a já sabe que a escrita representa alguma coisa, mas acredita que essa 
representac;ao se refere ao significado das palvras; por exemplo, que a um objeto gran
de deve correspondér urna palavra grande, com muitas letras; b) silábico: a crianc;a des
cobre que a escrita representa o som das palavras mas acredita que para cada sílaba 
<leva corresponder urna letra; por exemplo, "pato" seria escrito como "pt" ou "ao"; 
c) alfabético: a crianc;a completa a descoberta de que a escrita representa os sons, cons
tatar:ido que nao basta urna letra para representar as sílabas, descobre o mecanismo de 
combinac;ao entre vogais e consoantes; d) alfabético-ortográfico: nesse último estágio, 
a crianc;a percebe que a relac;ao entre letra e som nao é unívoca, que há mais de urna 
letra para um mesmo som e urna mesma letra pode representar sons diferentes; percebe 
também que há aspectos da escrita como a segmentac;ao das palavras ou a pontuac;ao, 
que nao correspondem a fala, que há variac;oes sonoras da língua oral que nao sao re
presentadas pela escrita. 

As pesquisas de Emília Ferreiro tem como marco teórico as proposic;oes de Piaget 
que descrevem o processo de aquisi<;ao de conhecimentos como um processo ativo por 
parte de um sujeito que constrói seu conhecimento sobre um objeto, a escrita, por exem
plo, a partir de sua interac;ao com ele. Caberia entao ao educador criar condic;oes favorá
veis para essa interac;ao, de forma que ela seja o mais rica possível. Urna crianc;a de classe 
média urbana tem um convívio permanente com a cultura letrada, já entra na escola sa
bendo bastante sobre as func;oes sociais da escrita e corn várias ·hipóteses sobre seu fun
cionamento. Cabe ao professor estimular esse conhecimento com novas informac;oes. 

A f unc;ao do prof essor alfabetizador nas sociedades indígenas é mais complexa. Nao 
se trata apenas de alfabetizar um indivíduo no sentido de amadurece-lo para a participa
c;ao na cultura de seu grupo social, tradicionalmente letrado. Introduzir a leitura e a es
crita numa sociedade tradicionalmente ágrafa significa, mais do que alfabetizar indiví
duos, alfabetizar urna cultura. A escola tem, <liante dessa taref a, um papel decisivo e 
deve, mais do que em outras situac;oes,. articular-se com urna proposta de ac;ao cultural 
mais ampla. Evidentemente, a necessidade da alfabetizac;ao nao surge como dado a par
tir da sociedade e da cultura indígena em si. A necessidade da alf abetizac;ao é urna reali
dade do contato, ou seja, produto de urna situac;ao em que os indígenas passam a partici
par, ainda que como oprimidos, de um grupo social mais amplo, no qual o domínio da . 
leitura e da escrita é um fator de poder. Nesse sentido, o papel que a alfabetizac;ao joga 
nas sociedades indígenas é semelhante ao que ela joga nos grupos desfavorecidos da so
ciedad e nacional, e a reflexao sobre ela pode ser feita a partir dos parametros gerais do 
que se costuma entender como urna "educac;ao do oprimido". É necessário, ao mesmo 
tempo, nao perder de vista a especificidade das sociedades indígenas enquanto etnias di
ferenciadas, portadoras de urna visa o de mundo e de urna organizac;ao social próprias 
e originais. Quando se fala em alfabetizac;ao da cultura, nao se deve entender que esse 
processo signifique f azer com que a cultura indígena se parec;a mais com a nossa. Trata
se da utilizac;ao de urna possibilidade, colocada a partir do contato, de que essa cultura, 
na sua especificidade, se recrie <liante de urna nova realidade. 

A partir dessas considerac;óes sobre o significado da alfabetizac;ao nas sociedades 
indígenas, podemos nos utilizar dos postulados das teorias da leitura e da aprendiza
gem expostas acima para trac;ar algumas pistas metod.ológicas. O aprendizado da leitu-
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ra das palavras deve estar sempre vinculado a urna leitura do mundo. Nao basta inter
calar momentos de discussao com momentos de aprendizagem puramente técnicos. As 
colocac;oes de Goodman demonstram que a obtenc;ao do significado de um texto nao 
depende apenas da decodificac;ao "técnica" das letras, mas do nível de familiaridade 
que o leitor tem com esse significado. O alfabetizador pode ter como parametro um 
determinado método de alf abetizac;ao, mas deve utilizá-lo de modo flexível, abrindo 
espac;o para atividades diversificadas. Assim ele proporciona um terreno mais rico so
bre o qual o alfabetizando possa refletir, testar suas hipóteses, construir, enquanto su
jeito, s~u conhecimento da escrita através de sua interac;ao com ela em todas as suas 
formas. A alfabetizac;ao implica a descoberta tanto dos mecanismos de funcionamento 
da Iinguagem escrita como das f unc;5es que ela exerce socialmente em su as várias mo
dalidades. O educando deve entrar em contato com o universo escrito mais amplo pos
sível. Para a alfabetizac;ao, pode-se lanc;ar mao de todo tipo de material escrito que chega 
a aldeia: revistas, jornais, livros, documentos oficiais, ou mesmo embalagens de pro
dutos industrializados. Se f or conveniente, esses materiais podem ser usados para leitu
ra ou até para exercícios iniciais de identificac;ao de letras e sílabas. O importante é que 
num caso ou noutro sejam desveladas a origem do material e o objetivo de quemo pro
duziu, enfim, a func;ao que cumpre socialmente. Cabe a escola tornar disponíveis mate
riais escritos que o educador e os educandos considerem úteis para a comunidade, 
destacando-se entre esses materiais aqueles produzidos por outros grupos indígenas, ou 
pelas organizac;oes indígenas e indigenistas. 

Outro tipo de material bastante rico e talvez mais acessível nos estágios iniciais de 
alfabetizac;ao é aquele criado pelo próprio grupo, dentro da escola ou fora dela. A pro
duc;ao e estudo desses textos devem ser largamente incentivados. Como a escrita nao 
tem nas sociedades indígenas urna longa tradic;ao., as func;oes que ela pode ter social
mente estao em grande medida por serem criadas. O alfabetizador deve acompanhar 
e analisar os USO$ e possibilidades que os textos de autoría indígena estao tendo enquanto 
palavra escrita do ínoio para o índio, ou do índio para o branco. 

Se a alfabetizac;ao é entendida como um processo de criac;ao a partir da linguagem 
e se através dela os educandos desvelam e recriam as f unc;oes que a leitura e a escrita 
tem socialmente, é inevitável e fund amental que a alfabetizac;ao na língua materna, co
mo ponto de partida ou de chegada, ou pelo menos urna reflexao sobre ela, fac;am par
te desse processo. É fora de dúvida que a descoberta dos mec~nismos da leitura e da 
escrita é facilitada se a alfabetizac;ao é feíta na língua materna ou numa língua que o 
alfabetizando domine com fluencia. Entretanto, a escolha da língua com a qual se ini
ciará o processo depende de outros fatores, tais como a expectativa do grupo ou o pre
paro dos educadores. Se a alfabetizac;ao é feíta em portugues, é necessário que durante 
o processo se resgate também o significado da língua materna como depositária de to
do patrimonio cultural do grupo. A medida que descobrem a natureza e a func;ao da 
escrita, os próprios educandos podem decidir se lhes interessa grafar sua língua e mante-la 
viva também através da palavra escrita. 

A partir dessa exposic;ao f oram levantadas questoes sobre a iniciac;ao a alfabetiza
c;ao, exercícios para a fase pré-silábica, interpretac;ao dos erros mais comuns, tipos de 
letra mais adequados para o início da alfabetizac;ao, análise de exercícios para cartilha 
e materiais de pós-alfabetizac;ao, métodos de introduc;ao do portugues escrito após a 
alfabetizac;ao na língua indígena. 

Lingüística 

(O texto que segue é, em grande medida, uma colagem feíta a partir das seguintes 
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obras: Gelb, lgnace J., .fiistória de la Escritura, Alianza Universidad, Madrid, 1976; 
Leroi-Gourhan, ·André, O Gesto e a Palavra: 1. Técnica e Li~guagem, Edi~oes 70, Sao 
Paulo, 1970; Amírova, T.A., Relac;oes Funcionais entre a Língua Falada e a Língua 
Escrita, Naúka, Moscou, 1985). 

As chamadas inven9oes nunca sao, em realidade, mais que urna melhoria de algo 
já conhecido anteriormente. A escrita, como a moeda, o telef one sem fio ou a máquina 
a vappr, nao f oi inventada por um homem em um lugar preciso numa época determina
da. Sua história e sua pré-história sao tao longas como a própria história da civilizacao. 
A escrita, sistema de intercomunica9ao humana por meio de sinais convencionais visí
veis, na época atual se converteu em instrumento para expressar elementos lingüísticos 
por meio de sinais visíveis. Ela nao é um equivalente exato da língua falada. Mesmo 
o alfabeto, que é a forma de escrita mais perf eita, está cheio de contradicoes nas corres
pondencias entre símbolos e sons. 

Os vestígios mais antigos do grafismo (que ainda nada tema ver com escrita), re
montam ao fim do Musteriense. Eles já sao abundantes por volta de 35.000 anos a.c. 
Sabe-se já que o grafismo nao come9a por urna representa9ao do real e sim pelo abstra
to a partir de preocupa9oes mágico-religiosas, em que os caracteres parecem exprimir 
antes os ritmos do que as formas. É pouco a pouco que se chega, no grafismo, ao figu
rativo (descritivo), as primeiras formas que, no início, limitam-se a figuras estereotipa
das ou alguns pormenores convencionais para a identifica9ao de animais. Trata-se de 
um estágio que se pode chamar de picto-ideográfico, nao desligado da linguagem: faz
se a figura9ao pictográfica de conceitos ou idéias em formas estilizadas e convencio
nais. O conteúdo desses sinais exprime, nas tres dimensoes do espa90, o que a lingua
gem oral exprime na dimensao única do tempo. A emergencia da escrita está ligada, 
assim, a subordina9ao da expressao gráfica a expressao fonética, pelo uso do dispositi
vo linear, que, se nao permite ainda a f ormac;ao de verdadeiros textos, pelo menos per
mite urna enumerac;ao de objetos e de seres vivos. Isso só acontece depois da consolida-
9ao de civiliza9oes agrícolas urbanizadas que exigem urna contabilidade mais rigorosa, 
com o registro da propriedade e dos objetos comercializados. 

Os sistemas completos de escrita tem origem no Oriente. O sumério (f alado na 
Mesopotamia Meridional por um povo de filiac;ao étnica· e linguagem desconhecida) 
é a escrita mais antiga conhecida - 3.100 a.c. -, e a única que apresenta condic;oes 
para se reconstruirem suas primeiras fases. Ficou provado que a escrita cuneiforme 
mesopotamica dos sumérios evoluiu de urna etapa pictográfica até chegar a cunei
forme. 

As formas mais comuns de registro sumério eram feitas em tabuletas de barro, com 
a impressao de um selo cilíndrico que indicava o proprietário dos objetos remetidos 
e, as vezes, o número desses objetos. Depois o sistema ampliou-se, passaram-se a dese
nhar sinais correspondentes aos objetos e substituirem-se os selos por símbolos escritos 
coma finalidade de transmitir mensagens e nao mais de marcar a propriedade. É a eta
pa da escrita que pode ser chamada de logográfica ou escrita lexical, que nao deve ser 
confundida com a ideográfica: urna representa palavras da língua, a outra, idéias, que 
podem nao ter nenhuma relac;ao, ou te-la só limitada, com elementos da f ala. 

Nas fases mais primitivas da logografia era fácil representar urna palavra como 
"ovelha" pelo desenho da ovelha, ou "sol" por um desenho que o imitasse. Mas esse 
sistema é muito limitado, há palavras que dificilmente podem ser representadas por de
senhos, como certas ac;oes e conceitos abstratos. Assim um símbolo escrito passou a 
representar também palavras a ele associadas secundariamente (por exemplo, o símbo
lo para "sol" também era empregado para "calor", "quente", "brilhante" etc.). Apesar 
disso, o sistema continua limitado, pois há muitas palavras ou sons que nao podem ser 
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adequadamente expressos por desenhos ou combina9oes de desenhos. Dessa dificulda
de é que surge a fonetiza9ao, cujo princípio consiste em associar palavras difíceis de 
expressar por escrito com símbolos que se assemelham a estas palavras, ou parte dessas 
palavras, nos sons, e que sejam fáceis de desenhar. Por exemplo, a partir de urna repre
senta9ao ideográfica de duas mulheres brigando para significar, por associa9ao de idéias, 
as palavras "briga", "discórdia", "desentendimento" etc., pode-se representar a pa
lavra "dis.córdia" .desenhando as duas mulheres e mais urna corda, porque as sílabas 
finais da palavra "discórdia" se parecem aos sons de "corda". Também se poderia 
escrever "di~córdia" por meio de dois símbolos: um disco e urna corda (esse princípio 
é muito usado, ainda hoje , nas chamadas cartas-enigmáticas; por exemplo, pode-se 
representar a palavra "soldado" pela seqüencia de dois sinais: o desenho de um sol, 
seguido pelo do de um dado; caso fosse desenhado um soldado, a escrita seria ideográ
fica). 

Depois de introduzida, a f onetiza9ao se expande com rapidez. Mas es se sistema, 
para ser funcional, exige urna normaliza9ao, para que todos desenhem os sinais mais 
ou menos da mesma forma. Exige, além disso, um sistema de ensino-aprendizagem efe
tivo dos princípios e formas da escrita. Há provas dessa atividade educativa e científica 

·, dos sumérios nas tábuas de argila encontradas em escava9oes. 
O silabário sumério e os sistemas dele derivados se compoem de sinais que repre

sentam muitas das sílabas existentes, mas nao todas. Isso se dá em virtude do princípio 
da economía, segundo o qual, se o fim primordial da escrita é a cria9ao de símbolos 
que representem palavras da)íngua, isso só se consegue eficazmente omitindo-se os de
talhes desnecessários para a compreensao do símbolo. A par disso, um certo número 
de sinais surgiu nao da imita9ao dos objetos da realidade, mas de conven9oes arbitrá-

. rias em evolu9ao gradual. Assim, nos sistemas completamente desenvolvidos das escri
tas mais antigas coexistem, em propor9oes diversas, tres tipos de sinais: logogramas, 
ou seja, signos para palavras da língua; signos silábicos, derivados dos logogramas; signos 
auxiliares, como os da pontua9ao e em alguns casos os classificadores, determinativos 
ou indicadores semanticos. 

O passo seguinte na evolu9ao da escrita cabe aos gregos. A característica mais im
portante de sua escrita é o desenvolvimento completo do sistema vocálico, ou seja, eles 
aplicaram metodicamente o recurso - empregado de maneira irregular e esporádica 
pelas escritas mais antigas, principalmente a semítica-, de marcar as vogais na escri
ta. Em seguida, passaram a interpretar como consoante, por um processo de redu9ao, 
todos os símbolos até entao silábicos. O desenvolvimento do alfabeto grego completo, 
que expressa os sons individuais da língua por meio de sinais consonanticos e vocálicos, 
é o último fato importante na história da escrita. Desde a época grega até a atualidade, 
nada de novo aconteceu no seu desenvolvimento estrutural interno: em termos gerais, 
escrevemos as consoantes e as vogais da mesma forma que o fizeram os gregos antigos. 

Hoje em dia, a língua escrita e a língua f alada se apresentam como sistemas semio
lógicos distintos no quadro da atividade comunicativa. Com o surgimento e normaliza-
9ao da língua escrita, a ''língua'' antes existente como que se bifurca em duas. Assim, 
na atividade verbal humana estao representadas duas espécies de comunica9ao, a oral 

-e a escrita. A consciencia coletiva atual da humanidade dispoe de um princípio lingüís
tico geral unificador que, apoiando-se na unidade do pensamento, realiza-se igualmen
te na substancia material da Iíngua oral e da Iíngua escrita e como que se eleva acima 
das particularidades da linguagem dialetal, seja oral, seja escrita; e dispoe, além disso, 
de um princípio particular, específico, que delimita e contrapoe urna a outra a língua 
oral e a língua escrita. Tal separa9ao se funda nos mecanismos psicofísicos do pensa
mento lingüístico e nos automatismos lingüísticos socialmente elaborados. 
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E no caso das línguas ainda sem tradicao escrita? Apesar da grande diferenca no 
tempo, na tradicao cultural, no nível de desenvolvimento dos conhecimentos lingüísti
cos científicos, sempre se manifestaram, ao se criarem novos alfabetos, ou se adapta
remos já existentes, algumas regularidades ou tendencias recorrentes surgidas por for
ca das liga9oes objetivas que existem entre a língua escrita e a falada. Como observa
ram diversos pesquisadores, os distintos tipos de escrita diferenciara-se entre si princi
palmente pelo fato de que modelara unidades de distintos níveis lingüísticos. Daí o pos
tulado das regularidades do desenvolvimento da escrita como sistema de sinais, cujo 
caminho obrigatório segue dos mais altos níveis da língua e das unidades desses níveis 
para os níveis mais baixos e suas unidades, ou seja, da palavra para a sílaba e desta 
para os sons-tipo. 

Na literatura científica é comum considerar que a constru9ao de um modelo se rea
liza com distintos graus de capacidade modelativa e também que um sistema detentor 
de alta capacidade modelativa em·um determinado período pode apresentar posterior
mente muitos elementos sem significados (exemplo disso: a ortografia atual do ingles). 
O exame do sistema escrito, desse ponto de vista, pressupoe a impossibilidade de esta
belecer com plena adequacao o sistema fonológico da língua estudada. 

Podem-se considerar os criadores dos primeiros alfabetos como "fonólogos espon
taneos", no sentido de que eles buscavam chegar a abstra9oes, transmitir na escrita cer
tas generaliza9oes e nao todos os so ns produzidos. Cada criador de um alfabeto con
creto, por outro lado, encontra-se sob a influencia de determinadas tradi9oes e, além 
disso, depara-se coma necessidade de resolver a tarefa de refletir também a estrutura 
morfo lógica da língua, bem como as regularidades da escrita propriamente dita. 

No caso das línguas ágrafas, o processo torna-se ainda mais complexo, na medida 
em que nao existe urna norma geral. Mesmo que o sistema fonográfico da escrita seja 
feito por f onólogos-cientistas ou fonólogos espontaneos, a leitura de um texto escrito 
por meio de um tal sistema já representa por si só o af astamento do principio f onológi
co, urna vez que ninguém fala tal língua. A impossibilidade prática de se atingir o ideal 
de um alfabeto genuinamente f onemico con duz a busca de urna solu9ao de compro mis-

.. . so. Propoe-se que o "alfabeto fonemico" - urna fic9ao - deva representar a aproxi
ma9ao maximamente possível ao principio ''um sinal gráfico - um fonema". Nesse 

. sentido, a maioria dos alfabetos fonemicos atuais nao sao puramente fonemicos e sim 
urna mescla de símbolos fonemicos e nao-fonemicos (que foram disseminados rapida
mente em conseqüencia da inven9ao da imprensa). 

Historicamente, a escolha dos sinais para representar um som-tipo é em grande 
parte fruto do acaso, urna vez que, quando surgiam novas realidades os escribas faziam 
adaptacoes aproximadas dos sinais já existentes, e a tradi9ao escrita paulatinamente ela
borada ia ref oreando o caráter apenas aproximativo da escrita, na medida em que cada 
um dos sistemas que ia surgindo servia de base para o seguinte. Por isso cada nova ge
racao de escribas recebia como heran9a um sistema de conven96es gráficas já estabele
cido, nao prestando quase nenhuma atencao a realidade fonética que lhe era contem
poranea. Ocorre assim urna permanente arcaizacao da escrita. A questao se complica 
consideravelmente quando se verifica que a escrita se distancia ainda mais da fala em 
conseqüencia das mútuas influencias entre tradi9oes gráficas locais e a tradi9ao do cen
tro. Em fun9ao disso, considera-se um preconceito, de que é preciso libertar-se, a idéia 
de que todos os fonemas de urna língua ou dialeto devam obrigatoriamente encontrar 
representacao na escrita. 

Resumindo, ternos atualmente o seguinte quadro: nas línguas com tradic;ao escrita 
há def asagem cada vez maior entre a língua oral e língua escrita do ponto de vista fono
lógico, e também a paulatina aproximac;ao, em alguns sistemas escritos, a urna n~va 

36 



fase logográfica (ingles, frances). Em qualquer língua escrita há necessidade de norma
lizacao, para servir a urna comunicacao eficaz geral. Assim, a escrita - em sua essen
cia atual - é em grande medida convencional, embora tenha origem na representacao 
parcial da fala. A~ repercussoes desse fato no ensino da escrita podem ser sintetizadas 
na seguinte afirmacao: a aprendizagem é tanto mais rápida e eficaz quanto maior a cons
ciencia do caráter altamente c.onvencional da língua escrita frente a f alada. 

Para encerrar, é preciso salientar que os trabalhos atualmente realizados na esfera 
do estudo das unidades estruturais e f uncionais do nível mais baixo da língua escrita 
nao esgotam, em absoluto, as tarefas da análise estrutural e funcional da escrita. Isto 
é apenas o comeco das investigacoes sobre os problemas internos da língua escrita, en
tre os quais estao a composicao do texto gráfico, a estilística gráfica, a semantica pró- ~ 

pria da língua escrita, somente dela (e decorrente de fonomenos tais como o seu contex
to· vertical e a possibilidade de retornar várias vezes ao mesmo enunciado ou palavra 
no texto), a tipologia das operacoes sobre o texto escrito, a sintaxe própria da língua 
escrita, a morfo logia da língua escrita e, finalmente, a semiótica da escrita, vist~ como 
correlacao entre, por um lado, a língua escrita e a língua oral e, por outro lado, entre 
aquela e outros sistemas semióticos. 

As questoes debatidas a seguir, na área de lingüística, foram estas: caracterizacao. 
da essencia do código escrito de urna língua como convencao; normalizacao da orto
grafia de línguas indígenas com variacoes dialetais; método para ensino do código es
crito da língua indígena após a alf abetizacao em portugues. 

Concluso es 

Foram feitas as seguintes recomendacoes gerais: a) <levemos promover o intercam
bio de experiencias entre prof essores indígenas, considerando o contexto cultural e a 
proximidade geográfica; b) no próximo Encontro deve ser incluída na pauta urna análi
se da conjuntura nacional; c) os assessores deveriam reunir-se um dia antes do Encon:. 
tro e, a partir das expectativas expressas nos relatórios, ela~orar um plano de assesso
ria; para tanto, seria interessante que nos relatórios constasse a problematizacao da ex
periencia, bem como as expectativas gerais para o Encontro e o que cada equipe gosta
ria de discutir com as assessorias específicas; d) ~ presenca de novos participantes no 
próximo Encontro tem os seguintes condicionantes: devem ser pessoas recomendadas 
por participantes desse último Encontro, que tenham trabalho concreto em área, cujos 
objetivos sejam mais ou menos os mesmos dos do grupo já formado; e) no próximo 
Encontro deveríamos trabalhar pelas manhas em plenário e pelas tardes em grupos me
nores; f) deve-se encaminhar a OP AN a proposta de realizar um simpósio nacional de 
educacao indígena. 

Foram tomadas as seguintes decisoes: a) formar-se-á urna comissao para estudar 
a questao do reconhecimento das ecolas indígenas alternativas; b) a OPAN coordenará 
urna mesa redonda na SBPC sobre o tema desse Encontro, com a apresentacao das ex
periencias Tapirapé, Ticuna, Myky e Kulina; c) a OPAN buscará urna articulacao c~m 
a AEC e participará de sua reuniao· em julho desse ano; d) o tema para o próximo En
contro será "Formacao de Professores Indígenas"; e) o local e a data do Encontro se
rao definidos na próxima assembléia da OPAN, mas em princípio ele deverá se realizar 
em janeiro de 1988, antes da assembléia. 

A avaliacao geral do Encontro levantou seus pontos positivos e nagativos. Assim, 
considerou-se que houve momentos em que a discussao se tornou muito repetitiva, prin
cipalmente quando se referiu ao papel da escola alternativa e a atuacao dos antropó-
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1ogos em áreas indígenas. Em funcao disso, deixaram-se de analisar pontos importan
tes que poderiam contribuir mais para o avan<;o das experiencias. Teria sido importan
te termos urna a~álise da conjuntura nacional, para que a problemática da educai;ao 
indígena pudesse ser analisada a partir de um contexto mais amplo. De qualquer for
ma, alguns dos temas que já tiilham sido abordados nos Encontros anteriores avanc;a
ram para um novo patamar de compreensao, mais concreto, decorrente do trajeto já 
percorrido. O ritmo foi bastante intenso e no final todos estavam cansados. Faltou tempo 
para o trabalho comas assessorias específicas. Esse tipo de trabalho foi muito positivo, 
havendo a necessidade de se abrir espa<;o para outras áreas também. Considerou-se co
mo fator negativo o fato de nao estarem a mao, desde o início, todos os relatórios de 
experiencias dos participantes. A saída dos participantes antes do final dos trabalhos 
ou a chegada depois do seu início também dificultaram o andamento dos trabalhos. 

IV Encontro - 1988 

Resumo das discussoes 

De 13 a 18 de janeiro de 1988 realizou-se em Cuiabá (MT) o IV Encontro de Edu
cac.ao Indígena. Além de pessoas envolvidas· em trabalhos educacionais no meio indíge
na, participaram os assessores Rinaldo Arruda e Marta Maria Azevedo na área de an
tropología, Eduardo Sebastiani Ferreira e Marineusa Gazzetta na área de matemática, 
Ruth Monserrat na área de lingüística e Vera Masagao Ribeiro na área de alfabetiza
cao. Participaram também, como convidadas, Consuelo Alf aro, da UFRJ, Leopoldina 
Araújo, da UFPA, e Maria de Lourdes Volpe, da SEC/ MT. O tema geral do Encontro 
era '~Formac;ao de Professores Indígenas". 

Rinaldo Arruda fez urna exposic;ao sobre a conjuntura indígena nacional, cujos 
tópicos principais foram os seguintes: esvaziamento da FUNAI, destituída cada vez mais 
do papel de interlocutor dos povos indígenas junto ao Governo; enfraquecimento da 
FUNAI perante o Governo, por forc;a do seu compromisso político com entidatj.es e 
projetos conveniados (Vale do Rio Doce, Pólo Noroeste, Calha Norte), que lhe repas
sam verbas; mudanca da interlocuc;ao preferida pelo Governo, nao mais o Grupao, nem 
o MIRAD, mas sim o Conselho de Seguranca Nacional; incorporacao - com distor
c;oes - do discurso de denúncia e do conceito de nac;oes indígenas, pelo discurso ofi
cial; situac;ao afual da luta na Constituinte; rela<;ao falha entre as entidades que traba
lham pela causa indígena, que parecem ter urna certa ·coesao apenas no que diz respeito 
a educac;ao, perdendo-se em conflitos internos quanto a todas as demais qüestoes. 

A apresentac;ao da conjuntura educacional indígena f oi feíta por Ruth Monserrat, 
com os seguintes pontos principais: informe sobre o Encontro Nacional de Educac;ao 
Indígena, realizado no Río de Janeiro em•outubro de 1987; necessidade de urna articu
lac;ao cada vez maior entre as várias instancias envolvidas; criac;ao do grupo BONDE, 
durante o Encentro de 1987; formac;ao dos Núcleos de Educac;ao e/ou Estudos Indíge
nas; necessidade de se manter um Boletim de Educac;ao Indígena: o Seminário Perma
nente de Educac;ao e Estudos Indígenas (SEPEEI) da Faculdade de Letras da UFRJ 
está editando o primeiro número do Boletim, e o NEI/MT se encarregará da edic;ao 
e distribuic;ao do segundo número; o INEP /MEC recebe solicitac;oes para financiamento 
de projetos de pesquisa na área educacional. 

A assessora de matemática, Marineusa, informou que a UNICAMP tem proposta 
de criac;ao de urna Escola Indígena de Magistério, do tipo Extensao Universitária, ten-
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do o Institúto de Estudos da Linguagem (IEL) tomado a si a taref a de implementar 
a proposta. Marineusa informou igualmente sobre o Projeto Inajá, de formacao e reci
clagem de professores em áreas rurais, que abrange também escolas indígenas. 

Urna representante da Coordenacao Paulista de Solidariedade a Nicarágua fez urna 
palestra sobre a situacao geral daquele país e sua educacao. 

A Irma Rebeca Spires, do CIMl/ Norte 11, fez um relato sobre o Seminário sobre 
Políticas de Revitalizacao Lingüística na América Latina, realizado de 20 a 22 de julho 
de 1987, no México, promovido pelo Instituto Indigenista Interamericano, com apoio 
da CREFAL e da UNESCO. Rebeca participou desse Seminário como representante 
do Brasil. Nele foi criado um (:omite Permanente de Defesa da Línguas Indígenas, e 
Rebeca sugere que, no caso do Brasil, os NEis poderiam ser os representantes e articu
ladores das atividades desse Comite. 

Quanto as assessorias específicas, pensava-se, inicialmente, organizar o trabalho 
de forma a se poder abordar projeto por projeto, em todas as áreas representadas pelas 
assessorias. Devido ao número de projetos e a escassez de tempo, houve necessidade 
de acomodacao e concessoes de todos os lados. Assim os assessores de matemática fize
ram urna explanacao global, em plenário, dos problemas mais f reqüentemente encon
trados no ensino dessa disciplina, chamando a atencao para a necessidade de se com
preender como ós conceitos matemáticos básicos - presentes na cultura de qualquer 
povo ou etnia - sao codificados em cada caso concreto. Por exemplo, os conceitos 
básicos de geometría podem ser buscados, no caso dos povos indígenas, no processo 
de construcao das casas, na pintura corporal, na tecelagem ou cestaria etc. Apresenta
ram e analisaram, também, diversos tipos de problemas e as várias solucoes que possi
bilitam respeitar as formas e técnicas de aprendizagem locais. Salientaram, ademais, 
o papel político da matemática ao longo da história. Em particular, a visao geométrica 
teria levado a valorizacao e prodominancia de líderes, enquanto a visao algébrica teria 
conduzido a formacao de técnicos. 

A assessora de antropología r'euniu-se com um grupo de participantes, enquanto 
outros grupos se reuniram com as assessoras de alf abetizacao e de lingüística. Isso pre
judicou um pouco a todos, fazendo com que o tema principal do debate de antropolo
gia, a questao da identidade, voltasse a ser tratado em plenário. Foi consenso que é 
necessário poder-se dispor, no trabalho de base, de um roteiro concreto, que permita 
o levantamento, pelo menos, das informacoes básicas necessárias para se poder com
preender o específico, aquilo que definiria a identidade do povo como qual se está tra
balhando. 

Quanto as assessorias de alfabetizacao e de lingüística, elas ocorreram mais no ní
vel da análise de questoes e necessidades particulares dos diversos /pro jetos. 

Consuelo Alfaro, convidada especial da UFRJ, tem grande experiencia no traba
lho ligado ao planejamento educacional bilíngüe, no Peru, e em questoes gerais do bi
lingüismo. Ela fez urna exposicao aos participantes sobre as relacoes, no processo edu
cacional, entre o ensino e o desenvolvimento da língua materna e o da língua de comu
nicacao oficial. Salientou a necessidade fundamental de um planejamento curricular 
que explicite claramente, entre outras coisas, os objetivos gerais e os objetivos específi
cos de cada etapa do processo escolar. No que diz respeito a língua em geral, a escola 
deveria preparar o aluno para o domínio dos distintos discursos e níveis do discurso. 
No caso do ensino do portugues como segunda língua, há muitos obstáculos por trans
por, na medida em que ainda nao se dispoe de estudos conclusivos sobre as múltiplas 
variacoes regionais e dialetais e sobre o que seria o portugues padrao. De qualquer for
ma, é evidente que um dos objetivos principais do ensino do portugues aos indígenas, 
no momento atual, deve ser o desenvolvimento da oralidade, pois essa é a necessidade 
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mais premente para eles agora. A professora Cónsuelo alertou também para a urgencia 
de se proceder a um censo lingüístico nas áreas indígenas, a fim de poder dispor de um 
quadro mais objetivo da situacao e do uso das línguas indígenas e do portugues nas 
distintas comunidades e regioes. · 

A f ormacaos dos prof essores indígenas era o tema central a ser aprof un dado no 
Encontro. No entanto, em decorrencia de todo o trabalho.precedente em plenário -
desde os relatos das experiencias de base as apresentacoes dos assessores e aos debates 
subseqüentes - tornou-se evidente para todos que o tema proposto necessitava am
pliacao, no sentido de abarcar a formacao, nao apenas de professores indígenas, mas 
também de todas as demais categorias envolvidas com processos de educacao escolar · 
indígena, quais sejam: os professores nao-indígenas (urna vez que esta ainda é a situa
cao, se ·nao ideal, pelo menos a mais freqüente encontrada no Brasil hoje); os agentes 
e assessores/ coordenadores locais, na maioria das vezes nao-indígenas; os assessores 
de áreas específicas - cujo trabalho SI! concentra primordialmente no acompanhamen
to em cursos e encontros -, em geral afastados das bases e das situacoes concretas. 
A discussao f oi f eita em grupos de cinco ou seis pessoas, segundo um roteiro com ape
nas duas questoes: como se pensar a formacao e preparacao dos professores/ assessores 
indígenas; como se pensar a formacao e preparacao dos agentes/ assessores locais e dos 
assessores específicos nao-indígenas. · 

Apresentados os relatórios dos vários grupos, houve prosseguimento das discus
soes em plenário. Destacam-se aqui apenas dois pontos fundamentais levantados: a) 

• 
sobre a questao geral da formacao, há duas alternativas, nao excludentes: a formacao 
de agentes, que por sua vez formariam os professores indígenas; a formacao de indíge
nas e agentes, tra}?alhando juntos, os segundos como intemediários entre os indígenas 
e os assessores específicos, acompanhantes do processo. Para a consecucao desse obje
tivo, seria necessário haver um projeto coordenado, coma participacao de várias insti
tuicoes academicas, e articulado como minC e MEC. Embora se saiba que isso nao 
pode ocorrer imediatamente, é importante que passe a ser pensado e iniciado desde já; 
b) é da máxima importancia a questao da continuidade em todo e qualquer projeto de 
formacao de pessoal, devendo-se distinguir cuidadosamente entre formacao, recicla
gem e acompanhamento. 

Conclusoes 

Foram as seguintes as decisoes tomadas: a) agilizar as gestoes necessárias para a 
elaboracao de um pro jeto coordenado entre várias instituicoes, destinado a f ormacao 
de pessoal de área (UNICAMP, UFRJ, UFPA etc.); b) solicitar as SECs a promocao 
- e acompanhamento si~t"'tnático posterior - de cursos para f ormacao de profes sores 
de área (indígenas e nao-indígenas); c) fazer gestoes junto as SECs, no sentido de que 
nos cursos de magistério constem disciplinas ou cursos de especializa~ao em educacao 
para indígenas; d) explicitar claramente os obejtivos em todo e qualquer projeto educa
cional indígena; e) as equipes dos projetos em realizacao devem pressionar suas entida
des para que lhes proporcionem ocasioes multiplicadas de f ormacao como, cursos, en
contros etc.; O implementar a edicao sistemática de um boletim para circulacao de in
formes, experiencias, sugestoes etc. sobre educacao indígena, que contenha também listas 
de referencia de pessoas e instituicoes que possam prestar assessoria nas diversas áreas; 
g) promover com regularidade encontros de professores indígenas de distintas etnias; 
h) agilizar a coleta e feitura de material pertinente para a edicao de um trabalho sobre 
jogos didáticos para a educacao indígena; i) estudar e apresentar proposta de legislacao 
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específica para a educa~ao escolar indígena, em nível federal e estadual; j) viabilizar 
a elaboracao de fichas para levantamento sociolingüístico e para levantamento etno
gráfico relacionado a identidade étnica; k) publicar os relatórios apresentados nos qua
tro Encontros já realizados, de modo a resgatar este material e divulgá-lo mais ampla
mente. A publicacao serviria para subsidiar tanto as discussoes como as acoes pedagó
gicas voltadas a educacao indígena. Foi decidido que a edicao dos relatórios, em forma 
de livro, será feita em equipe, numa producao coletiva. 

Chegou-se a conclusao de que os próximos dois Encontros, a serem realizados com 
a mesma periodicidade atual - ou seja em 1990 e 1992 - devem concentrar-se no tema 
''Organizacao Curricular'', com enf ase, no primeiro Encontro, na área de comunica
cao, e no segundo, na área de ciencias sociais e ciencias exatas. Foi consenso que, em
bora este IV Encontro nao tenha dado respostas concretas a questao central, abriu vá-. . 
rias linhas de reflexao. 
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IV Encontro - 1988: um caminháo cheio de Educ~áo Indígena! 
Foto: Lorctta Emiri . 

IV Encontro - 1988: plenária. 
Foto: Loretta Emiri . 



MAPA RORAIMA e AMAPÁ 

Território Yanomami VENEZUELA 
\ 

- - - - - - área interditada com portaria GM n~ 025 de 09/03/82 

e grupos locais Yanomami das áreas do Catrimani e Demini 

. 0 FUNAI 

+ Missao AMAZONAS 

GUIA NA 

SURINAME GUIAt~A 

_.,_ , _._ .... , ..... ,.-·-·-·' ... --·" / 

FRANCESA 

,.,_<..V 

--=---.a~ AMAFÁ 

PARÁ 

4J 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



' 



YANOMAMI 



' 



Yanomami, meu trabalho lingüístico comecou 
porque eu queria te ensinar a ler e escrever. 

Yanomami, continuo meu trabalho lingüístico 
desejando que voce chegue ·ª ler além da escrita 
coma qual o branco marcou a camisa que te deu: 
desejando que voce chegue a ler, com orgulho, 
aquilo que está marcado em tua pele: 
"Kami yanomame ya,, (eu sou yanomami). 

Loretta (para o branco) 
Horeto Mysi (para voce) 
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Localizacao 

Os Yanomami ocupam urna área de floresta tropical na regiao de f ronteira entre 
o Brasil e a Venezuela. A popula~ao Yanomami no Brasil vive em malocas situadas 
nos Estados de Roraima e do Amazonas, a grande maioria das quais está localizada 
ao norte do tra~ado da rodovia Perimetral Norte, na regiao do Maci~o das Guianas. 
Es.sa área está contida em um quadrado, que tem como limites: ao sul 00º20'S, ao nor
te o paralelo 5°N, a oeste o meridiano 66°30'W e a leste o meridiano 61 º15'W, numa 
extensao contínua de 9.419.108 ha. 

Populacao 
Nos dois países,. os Yanomami totalizam urna popula~ao de aproximadamente 

20.000 indígenas. No Brasil, estima-se que baja 9.000 indivíduos, sendo que cerca de 
7 .500 estao locali~ados no Estado de Roraima . 

. . . . ·, 

Língua 

De acordo coma classifica~ao de Migliazza (1972), a família lingüística Yanoma
mi é formada por quatro subgrupos, cada um com dialetos: Sanyma (ou Sanumá), Ya
nam (ou Ninam), Yanomam (ou Yanomame, ou Yainoma), Yanomamy (ou 
Yanomamo). 

Dados gerais 
Os Yanomami cónstituem o maior grupo ainda em grande parte isolado do conta

to coma sociedade envolvente, tendo, inclusive, grupos arredios. Vivem segundo seus 
padroes culturais tradicionais. Para designá-los, foram usadas várias denomina~oes, 
entre as quais: Waika, Guaika, Xiriana, Xirixana, Xamatari, Pakitai, Parahuri, Gua
jaribos, Karimé, Yawári. Existe urna extensa bibliografia referente aos Yanomami: es
tudos antropológicos·, etnográficos, lingüísticos, de saúde. Em 1979 teve início urna cam
panha em favor da cria~ao do PARQUE Y ANOMAMI, que visa garantir juridicamen
te, e de forma contínua, o território Yanomami. 

Antes de deixar a ltália para ir trabalhar com os Yanomami, durante quase dois 
anos tentei me aproximar desse povo estudando sua cultura e o contexto sócio-político 
brasileiro. Visitei pela primeira vez a Missao Catrimani em novembro de 1977. Em mar-
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c;o de 1978 aí me estabelecia como missionária leiga da Diocese de Roraima, membro 
da equipe de trabalho da Missao. A Missao Catrimani foi fundada em novembro de 
1965 pelos padres Giovanni Calleri e Bindo Meldolesi. Ela alcanc;a dez grupos locais 
Yanomami, localizados na área do baixo e médio curso do río Catrimani, com urna 
populac;ao de cerca de quatrocentos indivíduos. A fim de definir a atuac;ao mais útil 
a ser por mim desenvolvida, passei vários meses observando, levantando dados e estu
dando atentamente a situac;ao. Assim me dei conta de que frentes de expansao da socie
dade ocidental já tinham invadido o território e o mundo dos Yanomami do Catrimani. . . 

Em meados do século os Yawári, que moravam no alto rio Pacu, foram dizimados 
em conseqüencia do contato com aventureirós que andaram pela regiao. Os Hawarihi
pitheri foram dizimados por várias epidemias no contato com marreteiros, mariscado
res, balateiros, aventureiros que se infiltraram no baixo rio Catrimani. Mais tarde, en
tre eles houve t;¡mbém casos de tuberculose. Foram atraídos por um indígena Ticuna 
que vive com urna mulher Yanomami e que, há cerca de 14 anos, estava servindo como 
intermediário entre os Yanomami e aventureiros e extrativistas. Os índios estavam sen
da utilizados para extrac;ao de sorva, seringa, castanha-do-pará e eram remunerados 
com cachac;a, roupas velhas e algumas espingardas. 

Em 1974, a estrada Perimetral Norte (BR-210) cortou ao sul o território Yanoma
mi. As equipes de desmatamento, contratadas sem qualquer controle de saúde, pene
traram macic;amente na regiao, trazendo as primeiras gripes e o sarampo, mortais para 
os Yanomami. Na regiao do igarapé Repartimento e ríos Ajarani e Pacu, o contato 
com os trabalhadores da estrada causou a morte de inúmeros indígenas, reduzindo tre
ze aldeias a oito pequenos grupos de famílias. Em marc;o de 1977, o segundo surto de 
sarampo desde a chegada da estrada matou sessenta e oito pessoas, quer dizer, metade 
da populac;ao dos grupos locais Manihipitheri, Uxiutheri e Iropitheri. 

Em 1975, após a publicac;ao das pesquisas geológicas do Projeto RADAMBRA
SIL, desencadeou-se no território Yanomami a corrida a minerac;ao, por parte de ga
rimpeiros e grandes companhias de minerac;ao e pesquisa. Em 1977, o Distrito Agrope
cuário de Roraima incluiu em seu projeto de colonizac;ao áreas tradicionalmente ocu
padas pelos Yanomami, por meio do Projeto Apiaú e do loteamento do INCRA até 
o Ajarani 11. Forc;as locais e nacionais manifestavam a vontade política de "suprimir 
culturalmente" os Yanomami, tentando integrá-los o mais rapidamente possível. 

A iminencia da ocupac;ao economica da regiao determinou a elaborac;ao de pro
postas e declarac;oes de delimitac;ao, que visavam proteger o direito a posse e a ocupa
c;ao de suas terras por parte dos indígenas. No período de 1968 a 1978, onze propostas 
e declarac;oes foram apresentadas, algumas das quais por missionários do Catrimani 
ou pela Diocesse de Roraima, sem que o problema fosse resolvido. 

Além disso tudo, comec;aram a intensificar-se as visitas que homens de todos os 
grupos locais faziam as fazendas e as serrarias situadas na beira da estrada, chegando 
até a cidade de Caracaraí. Iam a procura das navidades e dos bens materiais da socie
dade envolvente. Algumas vezes foram grupos inteiros, com mulheres e crianc;as. O re
sultado era sempre o mesmo: voltavam explorados, com doenc;as de pele causadas por 
roupas usadas e contaminadas que tinham ganho, e com gripe, que rapidamente se alas
trava a populac;ao inteira. 

Essa realidade atingia desigualmente os vários grupos locais, mas a pressao era ca
da vez mais forte e violenta sobre todos eles. Além de tudo, o fato de os Yanomami 
viverem urna situac;ao de conflito el).tre conjuntos de grupos locais, tradicionalmente 
inimigos entre si, nao facilita o processo de identificac;ao dos Yanomami como povo, 
quando, talvez, só a coesao étnica lhes permitiria enfrentar o impacto do contato com 
os brancos, sem desaperecer física e culturalmente. 
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Equipes e participacao nos Encontros 

A experiencia f oi desenvolvida entre os grupos locais Yanomami das áreas do Ca
trimani e Demini, de novembro de 1977 .a dezembro de 1987, .por Loretta Emiri 
(CPI/RR), autora dos relatórios por ela apresentados no decorrer dos quatro Encon
tros, bem como do presente capítulo. 

I Encontro - 1982 

Frente a dramática situacao levantada, conforme o relato acima, em nível de equi
pe chegamos a conclusao que era urgente a conscientizacao sistemática dos indígenas. 
Comecamos entao a elaborar um plano de "Educacao Global" ou "Plano de Cons- ... 
cientizacao", que nos levou a questionar antes·, e modificar depois, a atuacao tradicio
nal da Missao. Fizemos com que todas as atividades e experiencias da Missao se tornas
sem parte do processo de "Educacao Glob~" e procurassem alcancar os mesmos obje
tivos. Nossa preocupacao era que nao houve.sse paternalismo, assistencialismo, proseli
tismo, elitismo, mesmo para nao limitar ou deformar com estas inferferencias a educa-
cao do povo. 

:- .. 

T.endo em consideracao a importancia que a sociedade envolvente atribuí a educa
cao formal, decidimos usar também a alfabetizacao de adultos como um dos meios pa
ra alcancar ·o objetivo de conscientizá-los. Nossas expectativas eram de oferecer aos in
dígenas um conhecimento a mais a ser usado como instrumento de def esa contra o im
pacto do mundo dos brancos, propiciando-lhes condicoes para avaliar críticamente es
te mundo. Nao foi o povo, portanto, que sentiu a necessidade da escola; fomos nós, 
missionários, que decidimos usar também a alf abetizacao dentro do plano mais amplo 
de "Educacao Global". · 

Naquela época, a construcao mais linda da Missao era urna maloquinha de paxiú
ba e cavacos, que se inseria harmoniosamente no contexto sócio-ambiental. Poi cons
truída para funcionar como escola ou hospital, dependendo das exigencias ou emergen
cias. Secretamente, eu acariciava a idéia de que um dia ela fosse usada só como escola: 
escala de um povo livre, que teria desenvolvido suas def esas psicológicas, teóricas, filo
sóficas e práticas· para se defender das doencas introduzidas pelos brancos e para de
.f ender ·seus direitos. contra a ganancia dos brancos. 

Nos anos anteriores a minha chegada, tinham sido feitas experiencias de alfabeti
zacao no Catrimani: Tres rapazes foram levados ao internato de Surumu para serem 
alfabetizados em portugues. A experiencia durou somente alguns meses, pois os paren
tes pediram que eles voltassem para a aldeia. O padre Joao Saffírio, em diversas oca
sióes, ten to u alfabetizar alguns jovens na língua indígena. No arquivo da Missao 
encontram-se relatos das motivacoes, material produzido e cadernos de exercícios dos 
al unos. 

Foi decidido que a alfabetizacao seria na língua materna, primeiro porque os Ya
nomami do Catrírnani nao falavam portugues, mas também para reforcar a identidade 
étnica, e ainda porque os especialistas assim aconselham. ·Por isso, dois membros da 
equipé, um ·dos quais era eu, deviam-se dedicar ao estudo sistemático da língua, a sua 
normalizacao como língua escrita e a preparacao do material a ser usado quando come
casse a alfabetizacao global dos adultos. Eu nao tinha preparacao nenhuma na área 
da lingüística, alfabetizacao e educacao. · 

Convidamos o lingüista padre Casimiro Beksta para que nos treinasse na 
aprendi.zagem-codificacao da língua e nos ajudasse a planejar a alfabetizacao. De 
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01 / 12/ 1978 até 08/ 01 / 1979, padre Casimiro nos exercitou na descoberta da fonemica, 
morfología e sintaxe da língua Yanomame, e na organizacao e memorizacao dos resul
tados descobertos. Trabalhando com alguns Yanomami coletamos dados lingüísticos, 
organizando um fichário de palavras e morfemas significativos, quadros comparativos, 
paradigmas, urna colecao de frases verbais classificadas, pequenas narrativas na língua 
indígena. No fim do curso, comecamos o treinamento dos informantes mais assíduos, 
testando urna cartilha elaborada pelo padre Joao Saffírio, como método do SIL, e ela
boramos textos paralelos para leitura e conscientizacao dos indígenas. 

Este é o plano de trabalho aconselhado pelo padre Casimiro: "Alfabetizar dois 
monitores, testando e aperfeicoando a cartilha do padre Saffírio. Julgando-se de gran
de prioridade a conscientizacao dos adultos, com auxílio dos monitores os adultos se
rao objeto de primeiros e imediatos cuidados na alfabetizacao e no treinamento de per
ceber e exprimir "quantidades". Na segunda fase haverá início do treinamento bilín-
güe e alfabetizacao dos menores". · 

Acabado o curso de lingüística, passamos alguns meses organizando o material re
colhido; coletando e estudando cartilhas, métodos, artigas e livros especializados no 
assunto; juntando material que pudesse ser usado quando comecasse a alfabetizacao. 
Neste período, depois de um estudo mais atento, decidimos abandonar a cartilha do 
padre Saffírio e elaborar outra mais simples, fruto do trabalho dos do is primeiros alfa
betizandos. Assim a experiencia seria mais viva, participada e criativa, e os indígenas 
seriam sujeitos e nao simples depositários das nossas idéias. 

Tendo em conta a sugestao do padre Casimiro, frente as dificuldades que surgiram 
(pouco domínio da língua, falta de material pronto ou testado), decidimos comecar a 
experiencia com apenas dois indivíduos e nao com um grupo maior, como tínhamos 
pensado inicialmente. Fizemos algumas tentativas para envolver o grupo local Waka
thautheri, procurando motivá-lo para o projeto de trabalho, mas nao o conseguimos, 
porque os prazos já marcados por causa da nossa pressa, típicamente "ocidental", nao 
permitiram que o grupo chegasse a f azer sua a experiencia. Por isso, acabamos sendo 
nós a escolher os dois primeiros alfabetizandos e nao foi o grupo, como teríamos gasta
do. A escolha recaiu sobre Xiko Wakathautheri, 20 anos, e Kretipe Hewenahipitheri, 
46 anos. Eles tinham sido os principais informantes durante o curso de lingüística; ti
nham demonstrado muito interesse; eram bem animados e disponíveis; o nível de nosso 
relacionamento pessoal com eles era muito bom. 

No dia 07/05/ 1979 comecou a pré-alfabetizacao dos dois indígenas. Essa fase con
sistiu em treiná-los em várias habilidades: usar papel e lápis desenhando livremente; 
tracar linhas, círculos, arcos; juntar vários elementos para comecar a compor letras; 
compor letras dentro de um espaco determinado; de onde comecar a escrever; como 
segurar o papel; escrever o alfabeto a fim de se familiarizarem com ele, apesar de nao 
conhecerem ainda seu significado e uso. 

No dia 28/ 06/ 1979, o outro agente abandonou a experiencia que estava desenvol
vendo com Xiko Wakathautheri. Como eu nao tinha ainda condicoes para acompa
nhar do is alf abetizandos ao mesmo tempo, a experiencia continuou so mente com Kre
tipe Hewenahipitheri. 

Para fazer urna avaliacao do trabalho lingüístico e das primeiras experiencias de 
alfabetizacao desenvolvidas, convidamos o padre Casimiro a voltar a Missao. Durante 
o segundo curso de lingüística, que se deu de 08 até 30/ 09/ 1979, apronfundamos o es
tudo da sintaxe da língua Yanomame. No final pareceu-me ter condicoes suficientes 
para poder realizar, gradualmente, urna síntese escrita do trabalho lingüístico feito, que 
poderia possibilitar a redacao de urna gramática que facilitasse a aprendizagem da lín
gua Yanomame. O padre Casimiro evidenciou equívocos cometidos na primeira carti-
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lha elaborada, quanto agrafia escol~ida, pois algumas letras eram maiúsculas e outras 
minúsculas, e quanto a apresentacao das consoantes em separado das vogais. 

No dia 14/01/1980, Atriyano Hewenahipitheri, 19 anos, tomou a iniciativa e pe
diu para ser alfabetizado. Vinha do Posto da FUNAI "Ajarani I", onde morou vários 
meses. Estava tomando atitudes de "nape" (estrangeiro/nao Yanomame) e comecava 
a rejeitar alguns dos valores da própria cultura, substituindo-os por pseudo-valores da 
cultura da sociedade envolvente. É evidente que, ao querer aprender a ler e escrever, 
ele estava querendo se aproximar culturalmente do branco, ou, pelo menos, imitá-lo. 
Aceitamos o desafio, f osse porque ele mais do que outros esta va precisando se cons
cientizar, fosse porque comecávamos a perceber que Kretipe esta va atrasando muito 
a experiencia, nao conseguindo dar passos significativos para a frente. Estávamos pre
cisando ·de outro elemento com o qual dinamizar a experiencia. 

No dia 11/04/1980 desistimos da alf abetizacao de Kretipe. A pesar da boa vontade 
por ele demonstrada em vir regular e espontaneamente as aulas, até quando esta va muito .. 
atarefado ou cansado, e mesmo se exercitando sozinho quando se deslocava para a ~na-. ,. 
loca do Hewenahipi, nao conseguiu memorizar nenhuma das letras do alfabeto apre-
sentadas e nao chegou a entender a relacao entre sons e símbolos gráficos. Será que 
o fato de eu nio dominar ainda a língua terá me impedido de transmitir-ihe a técnica 
de ler e escrever? .. ,, 

Atriyano Hewenahipitheri se fixou por algum tempo na maloca pe_rto. da Missao, 
participando ativa e constantemente das aulas. Quando os temas desenvolvidos come
caram a questioná-lo em suas atitudes, comecou a visitar sua maloca do Hewenahipi, 
e depois a permanecer lá por períodos cada vez mais longos, até que as visitas a Missao 
se tornaram esporádicas. . 

Bem satisfeitos com este resultado, mas desejando continuar a elaborar e testar 
o material da alfabetizacao, em 27/09/1980 resolvemos convidar Xiko Wakathautheri, 
que já tinha participado da pré-alfabetizacao mais de um ano antes, para dar continui
dade ao trabalho comecado. Em 23 aulas, foram introduzidas 12 das 19 letras do alfa
beto Yinomame. Xiko chegou a usá-las, lendo e escrévendo, mas o interesse e o entu
siasmo foram diminuindo, até que abandonou a experiencia em 16/ 01/1981. Pode-se 
atribuir a causa disso ao fato de que ele nao via como utilizar este novo conhecimento? 

'· Perf~ita e completamente reinserido no grupo, tanto que estava sendo treinado pa-
ra ser xami, em 17/03/1981 Atriyano Hewenahipitheri chegou a ter e escrever na sua 
língua. Respeitando o ritmo da vida so~ial do alfabetizando, a experiencia se desenvol
veu durante 14 meses, mas, na realidade, precisou-se de 70 aulas para que ele chegasse 
a se alfabetizar. Dos tres adultos envolvidos no pro jeto, só ele solicitou a alfabetizacao 
por iniciativa própria e foi justamente ele que chegou a se alfabetizar. 

Com Atriyino Hewenahipitheri, elaboramos ainda pequenas leituras sobre acon
tecimentos da vida cotidiana, ·e f oi f eita urna sondagem para ver como se poderia intro
duzir a matemática, urna vez que na cultura Yanomami nao existe o conceito de nume
racao. A sondagem nos permitiu descobrir que os termos aos quais se estava atribuindo 
o valor dos números um e dois, na realidade querem dizer respectivamente: "um pou
co", "pequena quantidade de", "pouco tempo", ''sozinho", e "par", "casal", "em
parelhados". Chegamos a-conclusao de que, nao existindo números, a introducao da 
matemática deve ser f eita em portugues e nao adaptando-se palavras Yanomami aos 
números, pois isso criaria confusao nos conceitos quantitativos próprios, dificultando 
a aprendizagem. 

Em maio de 1981 resolvemos que a alf abetizacao deveria sof rer urna parada, por 
urna série de motivos: a) para me permitir a elaboracao da "Gramática Pedagógica da 
Língua Yanomame", que ficou pronta em agosto de 1981; b) para avaliarmos critica-
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mente toda a experiencia, confrontando-a com o u tras experiencias e tentativas (no pla
nejamento anual para o ano de 1982, a equipe da Missao Catrimani propos a Diocese 
de Roraima fazer esta e outras avaliacoes, estudos e cursos); c) porque surgiram dúvi
das na codificacao da língua; d) porque nos questionamos quanto a validad e da alf abe
tizacao como meio de conscientizacao, chegando a conclusao de que experiencias dire
tamente relacionadas ao contato e a utilizacao da transmissao oral dos conhecimentos, 
que é tradicional na cultura Yanomami, sao muito mais incisivas, rápidas e socializan
tes. Essas atividades eram o incentivo ao extrativismo, os contatos pessoais comos in
dígenas, um programa de projecao de slides que apresentavam situacoes vividas por 
outros grupos indígenas, a introducao de tecnologias intermediárias que eliminavam 
dependencias. Parece-nos que tais experiencias· alcancaram melhor e mais rapidamente 
o objetivo da conscientizacao, abrangendo nao apenas individuos, mas grupos inteiros. 
Os individuos que delas participaram se encarregaram natural e espontaneamente de · 
transmiti-las aos grupos afastados, nao atingidos diretamente, muito além da área de 
alcance da Missao. 

A OXF AM teve· um papel importante na realiza<;ao do pro jeto de alf abetiza<;ao 
de adultos, porque estudou-o conosco, e aprovou seu financiamento. Embora a execu-

• 
<;ao do projeto tenha sido minha, a programacao, iniciativas tomadas, decisoes, avalia-
<;oes, atas sobre a alfabetiza<;ao, foram frutos do trabalho da equipe da Missao. Refle
tiplOS bastante sobre o modo pelo qual a alf abetizacao pode a presentar maiores atrati
vos, possivelmente tornando-a parte de algo concreto, que apresente utilidade prática 
imediata. Surgiram várias idéias, mas concluimos que elas deveriam ser mais aprofun
dadas antes de come<;armos urna nova etapa do projeto. 

Com a colabora<;ao dos tres indígenas, enquanto se desenvolvía a experiencia f oi 
elaborada urna cartilha em quatro fascículos, todos testados com Atriyano Hewenahi
pitheri. A cartilha apresenta as seguintes características: a) a aprendizagem da leitura 
e da escrita é concomitante; b) é apresentada urna só letra do alfabeto de cada vez, por 
meio de urna palavra-chave que a. contém e de um desenho que representa a palavra
chave; c) as palavras-chave foram tiradas do contexto cultural e ambiental Yanomami, 
mas a decisao de introduzir só urna letra de cada vez limitou muito sua escolha, disso 
resultando que algumas das palavras utilizadas nao sao das mais significativas do uni
verso temático Yanomami; d) n~ apresentacao da palavra-chave se procura incentivar 
e estimular ao máximo a expressividade oral do alfabetizando, pelas seguintes razoes: 
para desinibi-lo; porque, enquanto ele exterioriza as idéias que o tema lhe suscita, vai 
memorizando o novo símbolo introduzido; e também para que o alf abetizador aprenda 
como alfabetizando; e) algumas das leituras que a cartilha contém foram tiradas dos 
comentários f eitos pelos tres indígenas durante a apresentacao das palavras-chave; f) 
como o estilo dos desenhos Yanomami nem sempre permite a um indivíduo entender 
o que outro desenhou, e como consideramos muito importante .. a liga<;ao visual entre 
desenho e pal~vra, quase todos os desenhos f oram feitos por nós; quando nao ha vi a 
possibilidade de dúvidas, foram usados desenhos feitos pelos indígenas, como no caso 
da representacao da mulher e da maloca; g) f oi decidido que a grafia das letras f os se 
o mais simples e linear possível; disso resultou que a cartilha fosse manuscrita, reque
rendo muito tempo na prepara<;ao; h) também por ter sido escolhida a letra de forma, 
surgiu a dificuldade de determinar claramente onde comeca ou acaba urna palavra; isso 
tanto na cartilha quanto nos exercícios dos alf abetizandos; i) quanto a apresentacao 
gráfica, percebemos que, se tivéssemos saído dos moldes tradicionais, teríamos gas~o 
muito menos tempo na prepara<;ao e a cartilha teria sido menos convencional e, prová
velmente, mais própria para os Yanomami. 

Maneiras diferentes de encarar a problemática indígena, e conseqüentemente mé-
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todos diferentes de trabalho, vieram a determinar urna divisao entre os membros da 
equipe da Missao. Em .d~zembro de 1981, o hispo da Diocese de Roraima resolveu o 
conflito simplesmerite me obrigando a deixar a Missao Catrimani. Por ser leiga e mu
Iher, quer dizer, por eu·:~anter a posic;ao mais vulnerável na equipe/ o conflito foi re
solvido levando-se em cc»nta apenas parametros hierárquicos, sem pr.eocupai;ao alguma 
.com o trabalho que estava se~do desenvolvido, com as necessidades e anseios dos Ya
nomami do Catrimani, sem sequer consultá-los, ou levar em considerai;ao minhas ar
gumentacoes. Pedí para participar do 1 Encontro de Educacao Indígena da OPAN, que 
estava previsto para fevereiro de 1982. A resposta da Diocese foi que ela nao tinha inte
resse nisso e que nao me daria respaldo. Foi por iniciativa meramente pessoal que parti
cipei entao do 1 Encontro de Educacao. 

Em relacao a experiencia por mim apresentada, o grupo dos participantes do En
contro fez estas recomendai;oes: a) procurar aliancas dentro das entidades que traba
lham comos Yanomami e dentro dos grupos de apoio; b) sistematizar o material exis
tente com ajuda de assessoria lingüística; c) guardar a experiencia e o material elabora
do até que a es cola se ja formalizada a partir de urna exigencia surgida entre os indíge
nas; d) aprofundar os conhecimentos lingüísticos, pedagógicos e antropológicos, para 
me capacitar a continuar o trabalho educacional, numa visao cada vez mais ampla de 
"Educac;ao Global" e de "Povo Yanomami"; e) incentivar outras formas de conscien-

·tizai;ao (por exemplo: comunicai;ao na língua, politizacao), dando menos enfase a alfa
betizacao, porém sem abandonar o projeto, pois a experiencia é muito válida, 
constituindo-se em base indispensável de onde partir quando a escola f or formalizada; 
f) inicialmente ir morar numa das malocas, para poder chegar a dominar a língua, de
senvolvendo ao mesmo tempo um trabalho de "Educacao Gl9bal". A maloca, num 
segundo momento, funcionaria como base de irradiai;ao da atividade para atingir ou
tras aldeias. Poderia ser escolhida urna das malocas mais.afetadas pelo processo de acul
turai;ao. 

11 Encontro - 1984 

Depois de ter participado do 1 Encontro de Educai;ao, viajei para a Itália. Urna 
vez lá chegada, a Diocese de Roraima f ormalizou a vontade de nao mais aproveitar 
da minha colaborac;ao. Nao tendo naquela época outros contatos e articulai;oes com 
pessoas ou entidades, me vi obrigada a ficar na Itália. Nem por isso deixei de me inte
ressar e me dedicar aos Yanomami e tentei usar da melhor maneira possível a tempora
da de "exílio" que as pessoas e a situacao me impuseram. Comecei a procurar outros 
canais para dar continuidade a um trabalho no qual acredito, pois visa a sobrevivencia 
física e cultural dos Yanomami. Passei os primeiros meses lendo e estudando, queren
do apronfundar meus conhecimentos. Depois disso, comecei a elaborar os dados que 
tinha levantado durante a estadía na Missao Catrimani. 

No 1 Econtro de E.ducai;ao tírihamos assumido o compromisso de elaborar um "Pla
no Curricular", experimental, de estudos sociais. O primeiro trabalho que sistematizei 
foi "Notas sobre os Grupos Locais Yanomami da Bacia do Médio Rio Catrimani". 
Ele nao é bem um plano curricular, mas urna introdui;ao a vida e cultura Yanomami, 
que eu pensava podia ser aproveitada para apresentar esse povo indígena aos demais 
representados no 1 Encentro de Educac;ao. 

Em seguida, elaborei um livro de leituras em língua Yanomame, no qual incluí fra
ses tiradas das pesquisas lingüísticas, pequenos conios e desenhos colhidos durante as 
aulas de alfabetizac;ao, depoimentos de líderes, relatos históricos, relatos mitológicos 
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e desenhos que os ilustram, mapas e fotos. Estes materiais abordam assuntos referentes 
a mitologia, história, geografia, cultura material, situacoes de contato. Tudo foi relata
do pelos próprios indígenas. Elaborei o livro preocupada principalmente em fornecer 
ao Yanomami alfabetizado material como qual aprofundar a técnica da leitura. O pri
meiro exemplar que ~nviei foi justamente para Atriyano Hewenahipitheri, aos cuida
dos do entao superior da Missao Catrimani, pedindo-lhe para entregar o livro a Atriya
no, comunicar-me os comentários do indígena e se o livro estava tendo utilidade para 
ele. Nunca recebi resposta. 

Durante os últimos oito meses passados na ltália, trabalhei sistematicamente na 
elaboracao da versao preliminar de um dicionário, intitulada "Em Preparacao a um 
Dicionário Yanomame-Brasileiro". Paralelamente a isso tudo, levei em frente um tra
balho de sensibilizacao sobre a problemática indígena em geral e a Yanomami em parti
cular. Dei palestras e projetei slides entre grupos sensíveis e abertos a esta problemáti
ca, mas tive a preocupacao de que os grupos contatados nao abordassem apenas cultu
ralmente o problema, mas que o assumissem existencialmente, se posicionando <liante 
do Governo brasileiro em favor da criacao do PARQUE Y ANOMAMI. Também man
tive contato com entidades de apoio a causa indígena .no Brasil, entre as quais a OP AN, 
o CIMI e o CEDI, possibilitando assim minha volta ao país, que se deu em janeiro de 
1984. 

Confrontando-me com as recomendacoes do Encontro de 1982 e analisando os im
passes e acertos dos últimos dois anos, emergiram as seguintes constatacoes. Atenden
do a recomendacao de procurar aliancas entre as entidades envolvidas com os Yano
mami, mantive correspondencia com muitas delas e para elas, sistematicamente, man
dei o material que iá elaborando. Os interesses particulares que Cada urna destas entida
des tem, bem como as diferentes maneiras de enfrentar o trabalho, continuam dificul
tando o relacionamento entre elas, e representam um obstáculo para se alcancar aquela 
colaboracao que levaría a perceber quais sao os verdadeiros interesses do povo Yano
mami e a atende-los. Cumpri a recomendacao de sistematizar o material lingüístico de 
que dispunha, embora nao tendo procurado ajuda de assessoria lingüística, por estar 
na Itália. O assessor, a meu ver, deve ter um envolvimento real com a causa indígena. 
Entao, de urna certa forma, nao quis "colonizar" o material. Quanto aos pontos rela
tivos a guardar a experiencia e aprofundar os conhecimentos lingüísticos, pedagógicos 
e antropológicos, parece-me ter alcancado o objetivo. Tendo ficado fora da área nao 
me foi possível, logicamente, atender as recomendacoes de incentivar outras formas de 
conscientizacao entre os indígenas e ir morar numa maloca. 

No fim do 11 Encontro, as prioridades e perspectivas apontadas pelo grupo dos 
participantes f oram estas: a) questionar, informar, man ter contatos com entidades en
volvidas com os Yanomami (FUNAI, grupos de apoio, igreja católica e protestante, 
entidades que atuam na Venezuela), visando a urna acao de conjunto; b) viabilizar no
vas formas de colaboracao comos grupos de apoio, especialmente comos que já de
monstraram interesse na minha colaboracao (OP AN, CIMI, CEDI); c) buscar um es
paco de atuacao na área, numa visao de "Educacao Global" e de "Povo Yanomami" . 

111 Encontro - 1986 
Após o 11 Encontro de Educacao Indígena, voltei para Roraima. Lá chegando, senti 

que unicamente a SEC of ereceria brechas para eu recuperar o es paco físico-geográfico 
de atuacao entre os Yanomami. Em 29/11 / 1984, na funcao de Auxiliar em Assuntos 
Educacionais da Divisao de Etnografia e Folclore do Departamento de Assuntos Cul-
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turais, consegui autorizac;ao da FUNAI para ingresso na área Y·anomami. Um dos itens 
do projeto que a Diyisao apresentou a FUNAI, Justificando o pedido de autorizacao, 
era: ''Dar contin.uidade ao processo educacional desencadeado entre os Yanomami da 
área do Catrimani, visando a um trabalho mais abrangente que, como tempo, possa 
ser direcionado a etnia toda, unificando os diferentes alfabetos que estao sendo usa
dos, alcancando a unificac;ao quanto ao curriculo, as propostas, aos conteúdos, aos 
métodos que estao sendo usados pelas diferentes entidades envolvidas na área da edu
cacao entre os Yanomami". 

· Em vista da urgencia de encaminhar a coleta da cultura material Y anomami para 
o Museu Integrado de Roraima, no dia 14/12/1984 viajei para a área Yanomami Ajá
rani, alcanc;ável pela estrada e distante só 200 km. de Boa Vista. Permaneci na regiao 
durante vi~t~fe quatro dias. Os sobreviventes dos grupos locais, que f oram dizimados 
pelas doen¿a~ introduzidas pelas equipes de desmatamento na época da construc;ao da 
estrada, vivem encurralados pelos colonos que se estabeleceram na regiao após o lotea
merito do INCRA. Estes remanescenles Yawári diminuem ano a ano por causa das doen
cas que continuam a afetá-los, e sua língua, usos e costumes estao sendo violentamente 
alterados no choque com a sociedade envolvente. 

Durante a estadia, me encontrei com um grupinho de jovens homens Opiketheri, 
que passaram por aí rumo a cidade de Caracaraí. O grupo local Opiketheri está locali
zado a 12 km. · da Missao Catrimani, que lhe dá assistencia. O transtorno provocado 
neste grup<;>_ pela chegada da estrada foi enorme. Eles se deslocaram dorio Pacu para 
perta da estrada. Especialmente os mais novos eram freqüentadores assíduos dos acam-

• 
¡)amentos dos trabalhadores da estrada. Deixaram de fazer roc;as. Tomaram atitudes 
de brancos, rejeitando alguns dos valores da própria cultura. Ainda boje, os mais no
vos continuam visitando o Pasto Indígena da FUNAI "Ajarani 1", as f azendas, a cida

.. de de Caracaraí, chegando, as vezes, até Boa Vista. Sempre vao a procura das navida
des e dos bens materiais da sociedade envolvente e sempre sao explorados em suas tran
sacoes comerciais. 

Os Opiketheri relataram que há tempo vem pedindo aos responsáveis da Missao 
Catrimani para serem alfabetizados e aprenderem a fazer cantas, sem que os missioná
rios atendam as suas necessidades, preferindo dedicar-se a alfabetizac;ao de adolescen
tes do grupo local Wakathau.theri, localizado nas imediac;oes da Missao. Os Opiketheri 
e alguns jovens Yawári pediram-me, com umá certa enfase, que atendesse a sua exigen
cia de serem alfabetizados. Provavelmente, os dialetos Yawári e Opiketheri nao perten
cem ao subgrupo lingüístico Yanomame em que f oi desenvolvida a experiencia de alfa
betizacao no Catrimani. 

Para a segunda viagem a área, escolhi o Demini, pelas seguintes razoes: lá se fala 
Yanomame, fica perta da área do Catrimani, e eu conhecia a maioria dos me111bros 
do grupo local, que é atendidotambém pela Missao Catrimani. No dia 16/04/1985 al
cancei a área e aí permaneci durante cinqüenta dias. Embora a situac;ao nao seja dra
mática como no Ajarani, o grupo local mantém contato com os brancas. Fiz testes com 
algumas pessoas para ver se o método usado no Catrimani podia ter sucesso numa área 
e numa época diferente. Os resultados foram muito animadores, e um dos jovens en
volvidos revelou grandes capacidades e interesse em ser alfabetizado. Outros homens 
tomaram a iniciativa e pediram para serem alfabetizados. 

Nessa ocasiao, elegi a área do Demini para dar continuidade a experiencia de alfa
betiza~ao/educac;ao global pelas seguintes razoes: a) a alfabetizac;ao é urna exigencia sur
gida dos próprio~ indígenas; b) embora o dialeto seja diferente, fala-se a mesma língua 
em que foi com~(la· , it experiencia no Catrimani, e isto possibilita o aproveitamento do 
material já prodtl~do; ¿)a proximidade entre essa área e o Catrimani permite ampliar 
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a experiencia, alcanc;ando outros grupos locais; d) sempre em razao da proximidade 
geográfica, Atriyano Hewenahipitheri, que foi alfabetizado no Catrimani, pode alcan
c;ar o Demini com f acilidade: a meu ver, ele, que chegou a dominar a técnica da leitura 
e escrita, deve ser aproveitado para transmiti-la aos outros, tornando-se assim o pri
meiro professor Yanomami; e) o Posto da FUNAI presta-se ao funcionamento como· 
base de apoio para o alfabetizador, f acilitando-lhe as condic;oes de permanecer na área. 

No dia 01 / 10/ 1985 voltei para o Demini, onde fiquei até odia 13/ 11 / 1985. Fiz. 
experiencias de alfabetizac;ao de adultos na língua materna e testes de alfabetizac;ao bi
língüe com indivíduos que falam portugues. 

A partir da reflexao coletiva e das sugestoes do grupo de participantes do 111 En
contro, definí finalidades, prioridades e conteúdos para o plano de trabalho que desen
volveria no Demini e que chamei de "Educac;ao Global para o Povo Yanomami": 
a) embora alguém possa se especializar, como professor ou enf ermeiro por exemplo, 

a educac;ao deve-se voltar para a comunidade toda, para evitar criar elites que, as 
vezes, passam a manipular os companheiros mediante os novos conhecimentos 
adquiridos; 

b) priorizar a reflexao crítica sobre a nova situac;ao existencial imposta pelo impacto 
com o mundo dos brancos; 

c) levar a urna consciencia comunitária em relac;ao a saúde e aos problemas de saúde 
conseqüentes da situac;ao de contato; 

d) possibilitar e facilitar contatos e comunicac;oes entre grupos locais, a fim de que os 
próprios Yanomami quebrem o isolamento, o proselitismo, o paternalismo e a tute
la que lhes sao impostes pelas diferentes entidades que atuam entre eles, facilitando 
assim seu processo de autodeterminac;ao; ajudar os indígenas a terem urna conscien
cia crítica em relac;ao a essas entidades; 

e) levando-se em conta a divisao sexual do trabalho, tratar os mesmos conteúdos com 
homens e mulheres, mas abordando-os de forma diferente. Comos homens, enfati
zar a situac;ao de contato, a defesa da terra, as relac;oes políticas e económicas com 
o mundo dos brancos. Com as mulheres, enfatizar assuntos relacionados a saúde 
comunitária, como a contenc;ao da mortalidade infantil, a higiene, a retomada e de
senvolví mento de práticas autóctones e caseiras para tratar das doenc;as; 

f) visar a profissionalizac;ao, nao deixando que isto acontec;a ao acaso, a fim de que 
os Yanomami comecem a desenvolver novas func;oes como prof essores, funcioná
rios da FUNAI, enfermeiros, papéis estes até agora desempenhados e controlados 
pelos brancos; 

g) continuar, cada vez mais sistematicamente, a divulgar estudos e resultados obtidos, 
visando sensibilizar pessoas e entidades a f azerem a mesma coisa, para que ha ja par
til ha entre cientistas e indigenistas dos conhecimentos acumulados e para que baja 
retorno para os indígenas dos conhecimentos sistematizados; 

h) articular-se com grupos que estao se organizando em volta de lutas reivindicantes 
justic;a social, para que se solidarizem com os indígenas; 

i) aproveitar todo e qualquer espac;o que for surgindo, qualquer que seja a entidade 
dentro da qual se cria este espac;o, porém sempre tendo clara a meta de divulgar e 
promover a questao indígena e visando alcanc;ar resultados prát~eos; 

j) quebrar o isolamento mediante saídas mais freqüentes de Roraima:''pára fins de reci
clagem contínua e constante da equipe. 

IV Encontro - 1988 

Depois do 111 Encontro de Educac;ao, em 15/04/ 1986 viajei para o Demini, onde fiquei 
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até o dia 22/ 05/ 1986. Infelizmente, nao encontrei os indivíduos que tinha comec;ado 
a alfabetizar na língua, nem os que tinha comei;ado a alfabetizar com método bilíngüe 
quan.do da viagem anterior. Fiquei dez di as na maloca, iniciando a alf abetizac;ao onze 
adultos, entre homens e mulheres. A experiencia teve muita participai;ao e foi muito 
interessante, porém a falta de um mínimo de estrutura, de conforto, para desenvolver 
as atividades, situai;ao agravada pelo fato de que tinham come9ado as chuvas, me le
vou a voltar ao Posto da FUNAI, que fica a tres km. da maloca. Continuei a experien
cia com outras cinco pessoas. Duas delas dominaram a técnica da leitura e escrita, che
gando a usar metade do alfabeto Yanomame. Usei a "Cartilh'a~ Yanomame" , elabora
da em 1982 para os grupos locais da área do Catrimani. Alguns dos indivíduos que ti
nham comei;ado a se alfabetizar na maloca vieram algumas vezes ao Posto e participa
ram das aulas, assim que foi possível dar continuidade a sua experiencia. 

Em outubro de 1986, pedi demissao da SEC. A decisao foi decorrencia de vários 
f atores, entre os quais a dificuldade encontrada em levar adiante o plano de trabalho, 
devido a falta de apoio institucional e financeiro e as pressoes políticas que estava so
f rendo. Logo após minha saída da SEC, livre de trabalhos burocráticos, elaborei a ver
sao final do "Dicionário Yanomame-Portugues". A fim de levantar críticas, objec;oes 
e sugestoes, a versao preliminar tinha sido divulgada entre lingüistas e indigenistas e 
f oi posteriormente revisada junto a lingüista Ruth Monserrat. Em janeiro, viajei para 
Sao Paulo para acompanhar a impressao do Dicionário, que foi publicado em abril de 
1987 pela CPl/ RR. 

A autorizacao da FUNAI para ingresso na área Yanomami tinha vencido em no
vembro de 1986 e, quando fui pedir sua prorrogac;ao ao Museu do Índio no Rio de Ja
neiro, foi-me respondido que: ''O seu processo nao f oi encontrado na documentai;ao 
da extinta Assessoria de Estudos e Pesquisas, tendo provavelmente sido extraviado du
rante a mudanca de prédio no ano passado" (sic). Assim sendo, foi preciso reconstituir 
o processo, atendendo a ulteriores exigencias burocráticas, e foi só em julho de 1987 
que conseguí, enfim, a dita prorrogai;ao. 

Em agosto de 1987, esta va pensando organizar urna viagem a área, quando cinco 
Yanomami f oram massacrados por garimpeiros que invadiram a área indígena Paapi 
U. Dizendo-se preocupada com a integridade física das pessoas que trabalhavam na 
área, e prometendo evacuar os garimpeiros, a FUNAI retirou da área Yanomami pro
fissionais de saúde, cientistas, pesquisadores e missionários. Segundo depoimento de 
um Yanomami, a FUNAI só deixou permanecerem os missionários das Novas Tribos, 
cujo alienante trabalho sempre alinhou-se fielmente a política indigenista oficial. 

Os meses se passaram sem que a FUNAI revogasse a proibic;ao de entrada na área, 
cujo acesso continua permitido só para funcionários da FUNAI e militares. A medida 
governamental alcanc;ou dois resultados: encorajou garimpeiros de todo o Brasil a in
vadirem a área Yanomami e isolou completamente os Yanomami de seus aliados, com 
isso impedindo que baja testemunho daquilo que está acontecendo. Porém, pelos pró
prios funcionários da FUNAI se sabe que a área abriga milhares de invasores, e que 
epidemias de malária e hepatite estao dizimando os Yanomami e os próprios garimpeiros. 

Foi chocante para mim recolher o depoimento de um Yanomami considerado um 
líder por alguns brancos. Logo após o conflito armado, a mando da FUNAI, ele f oi 
ao Paapi U para acalmar os paren tes e convence-los a nao reagirem frente a invasao 
da área por parte dos garimpeiros. O mesmo Yanomami, anos atrás, havia liderado 
um grupo de guerreiros, que conseguiu afugentar os garimpeiros, durante urna outra 
tentativa de invasao que houve justamente na mesma área. Perguntas como as seguin-

. tes me inquietam: se ele tivesse assumido a mesma postura do passado, a atual invasao 
poderia ter sido contida? A política das pessoas e entidades investirem na formac;ao 
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de líderes, e nao das comunidades indígenas, nao contribui para criar essas elites tao 
fáceis de serem aliciadas, que passam a manipular, ou at~ me~mo trair, o próprio povo? 

Sabe-se também que as obras do maquiavélico Prój_etb·Calha Norte continuam sendo 
realizadas, bem no cora9ao do território Yanomami. b projeto, formulado e executa-

. do pela Secretaria Geral do Conselho de Seguran9á Nacional, tem por objetivo promo
ver a ocupa9ao da faixa de fronteiras ao norte do Brasil. A preocupa9ao de "defender" 
as.fronteiras amazónicas nada.mais é que urna roupagem para encobrir os verdadeiros 
objetivos: integrar for9adamente os indígenas, liberando suas terras para a explora9ao 
económica; "desenvolver" a regiao, especialmente viabilizando o extrativismo mine
ral. Nao há como esconder ou camuflar a verdade: o povo Yanomami está sendo sub
metido a GENOCÍDIO. 

Na impossibilidade de viajar para a área, nos últimos meses trabalhei sistematica
mente na tentativa de· s~nsibilizar a sociedade envolvente sobre valores e direitos dopo
vo Yanomami e desenvolvi atividades de apoio a este povo. Organizei a "Exposi9ao 
Etno-Fotográfica Nós Yanomami", que foi adquirida pelo Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC. Por meio de imagens que retratam lindos, fortes e enfeitados Yano- · 
mami, ha~moniosamente inseridos no habitat físico-geográfico, pretendi quebrar o et
nocentrico e preconceituoso estereótipo veiculado em Roraima contra os indígenas. Cinco 
poemas inspirados pelos Yanomami, apresentados para a selec;ao, f oram incluí dos na 
"1 ~ Antologia dos Poetas Roraimenses''. Contatós e articula9oes com entidades civis, 
partidos comprometidos comos interesses populares, movimentos culturais e professo-' 
res, levaram a cria9ao do Comite de Solidariedade aos Povos Indígenas. Pela primeira 
vez na história roraimense, a sociedade civil deixa de se omitir e passa a preocupar-se 
com a questao indígena, que até entao nao tinha saido dos limites da ferrenha e estéril 
polemica entre Igreja e Estado. Por anos a fio, Igreja e Estado monopolizaram a aten-
9ao da opiniao pública roraimense, enquanto a verdadeira e trágica situa9ao dos índios 
passava despercebida. Na representa9ao da tragédia indígena roraimense, Igreja e Es
tado desenvolv~ram papel de heróis, e isso contribuiu para que a opiniao pública per
desse a consciencia de que as vítimas ·sempre foram só os indios. A finalidade do Comi
te é, justamente, discutir, junto a sociedade civil, a questao indígena em Roraima e apoiar 
os povos indígenas em sua busca de autodetermina9ao e em suas lutas pela sobreviven
cia física e cultural. 

As perspectivas e recomendac;oes f eitas pelo grupo de participantes do IV Encon
tro foram as seguintes: elaborar um audio-visual sobre os Yanomami; encontrar for
mas de mandar materiais de alfabetiza9ao e leitura, assim como informac;oes, para a 

. , · 

área; tentar desenvolver algum tipo de trabalho com os Yanomami que chegam até Boa 
Vista. 

Expondo o presente relatório ao grupo de participantes do IV Encontro de Educa-
9ao, fui obrigada a admitir a triste realidade que, até entao, vinha tentando esconder 
de mim mesma: o espac;o de atua9ao entre os Yanomami f oi paulatinamente se restrin
gindo (tanto é que do outro Encontro para cá só pude realizar urna viagem a área) até 
se fechar completamente, com a proibic;ao da FUNAI de entrada de pesquisadores na 
área Yanomami. As ameac;as de extinc;ao dos Yanomami, sempre latentes nesses dez 
anos em que trabalhei com ou para eles, boje em dia já sao crua realidade, pois o geno
cidio comec;ou. Mais urna vez cheguei a esta conclusao: QUEM PRECISA SE EDU
CARÉ O SELVAGEM HOMEM BRANCO. 
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Material produzido 

EMIRI, L. 
- Grámatica Pedagógica da Língua Yanomame, Missao Catrimani, 1981, mim. 
- Cartilha Yanomame, Missao Catrimani, 1982, xer. 
- _Notas sopre_ os Grupos Locais Yanomami da Bacia do Médio Rio Catrimoni, 

Missao Catrimani, 1982, xer. 
- - - -

- Leituras Yanomame, Missao Catrirnani, 1982, xer. 
- Em Prepara~ao a um Dicionário Yanomame-Brasileiro, 1983, xer. 
- Yanomaf1!i do Catrimoni: Repensando urna Experiencia de A/f abetiza~ao de 

Ad~ltos na Língua Materna, SEC/RR, 1985, mim. . - -- . - - ..... 
· - Dicionário Yanomame-Portugues, CPI/ RR, 1987. 

61 



xohema 

e 
e 

(Xiko Vakathaut beri , 9/10/1980) 

hena fhehe o ~cs1 

a ~ºP'. t'aha h1 pi hdme, 

~on1. 
(;;)__ (Atr1y&no Hevenah1¡:;1 tber1 , 2/4/1951) 



Aula cte alfabetizacao entre os Yanomami do Demini, abril de 1986. 
Foto: Loretta Emiri. 
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KARIPUNA E GALIBI . 
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Localiza9ao 

Os Karipuna e Galibi-Marworno ocupam a hacia do rio Uac;á no município de Oia
poque, no extremo norte do Território Federal do Amapá. Os Galibi estao concentra
dos na margem esquerda do médio rio Uac;á, alfluente dorio Oiapoque, numa única 
aldeia chamada Kumaruma, que é a maior da regiao . No rio Curupi se localiza o povo 
Karipuna, distribuído em quatro aldeias assim denominadas: Manga, Santa Isabel, Ac;ai
zal e Espírito Santo. 

Populacao 
Os Galibi possuem urna populac;ao total de aproximadamente 1.300 indivíduos, 

enquanto os Karipuna sao cerca de 900. 

Língua 
Antigamente a língua falada pelos Karipuna era o Nheegatu e dos Galibi era o 

Aruak. Hoje essas línguas nao sao mais faladas por eles. As línguas originais foram 
substituídas pelo Patoá ou Kheuól, que é agora a língua materna desses povos. Essa 
língua é comumente usada por toda a regiao por ocasiao de contatos com os outros 
índios, seja no Brasil como na Guiana Francesa. A maioria dos homens adultos falam 
o portugues regional; 900Jo das mulheres falam o portugues nao fluentemente; as crian
c;as que nao sao falantes dessa língua a aprendem na escola. 

Dados gerais 
Devido a situac;ao geográfica, o contato <lestes povos com outras sociedades (bra

sileira, francesa, Samarac;á, Palikur e Galibi do Oiapoque) é secular e contínuo. Conse
qüencia disso é a assimilac;ao mútua de muitos elementos culturais entre os povos da 
regiao: a língua, o mundo simbólico, a classificac;ao dos espíritos com os quais o pajé 
se relaciona, adornos, instrumentos de trabalho, ritos, festas e diversas técnicas . 

Equipes e participacao nos Encontros 
O trabalho vem sendo levado por urna equipe do CIMl/Regional Norte 11. Fran

cisca das Chagas Picaneo participou do 111 Encontro, redigiu o relatório "B" e o apre
sentou junto ao relatório "A", redigido pela Irma Rebeca Spires. Irma Rebeca Spires 
participou do IV Encontro, redigindo e apresentando o relatório a ele referente. 
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III Encontro - 1986 

Relatório ''A'' 

As primeiras atividades escolares da área foram empreendidas pelo Estado, de 1934 
a 1937, nas aldeias de Espírito Santo (Karipuna) e Kumaruma (Galibi). Em 1945, essas 
atividades foram retomadas, desta vez, pelo SPI. O programa seguía o currículo do 
Território, incluindo costura, hortas e outros servic;os manuais . O uso do portugues 
f oi exigido com rigor dentro e f ora do período das aulas, f azendo com que os adultos 
nao ensinassem mais o Kheuól as crianc;as. Jovens de outras aldeias e rios foram estu
dar nestas escolas, que exerceram forte influencia na gerac;ao atual da lideranc;a na área. 

Desde 1951, com a saída da professora Doquinha, a escola em Kumaruma funcio
nou precariamente, ficando fechada por longos períodos. A do Curipi, tendo-se trans
ferido para Santa Isabel em 1948, continuou funcionando até a saída de dona Veróni
ca, em 1967. O Governo do Território assumiu o ensino na área, mas persistiu sempre 
o problema da falta de professores. Nunca houve o esf orc;o de adequar o currículo e 
o calendário escolar a realidad e indígena. Os profes sores nao tiveram a mínima prepa
rac;ao para trabalhar em área indígena, mesmo sua formac;ao geral era limitada. Cada 
ano as aulas comec;avam mais atrasadas, em abril ou maio. Já em setembro, o povo 
de Kumaruma subia o rio para trabalhos de roc;a. Nao acostumados coma vida de al
deia, os prof essores saíam com f reqüencia, faltan do muito nas aulas que eram só de 
duas horas por dia. O rendimento escolar era pequeno, a evasao grande e o desconten
tamento geral. Quando as escolas eram eficientes, serviam de instrumento de assimila
c;ao de cultura branca e de destruic;ao da identidade étnica. Quando nao f uncionavam 
bem, deixavam o povo indefeso na luta pela terra e na comercializac;ao dos seus produ
tos. Os mais novos já nao conseguiam compreender nem se expressar em portugues e 
nao sabiam fazer contas. 

Diante <leste quadro, e solicitados pela comunidade do Espírito Santo, resolvemos 
integrar a educac;ao escolar as outras atividades educativas que vinham sendo desenvol
vidas na área. Nosso objetivo era urna escota que partisse da realidade do povo, esti
mulasse sua cultura e ref orc;asse sua identidade étnica, ao mesmo tempo que preparasse 
o povo com todo o instrumental necessário para sua def esa no con tato com a sociedade 
nacional. Isso significava: 
a) valorizar a língua, padronizar a ortografía, estimular expressao oral e escrita Kheuól, 

elaborar material didático em Kheuól, estabelecer escotas de alf abetizac;ao em Kheuól, 
formar professores indígenas para levar este trabalho em frente; 

b) alterar o ensino em portugues, adaptar o currículo, modificar o calendário escolar, 
aumentar a carga horária para quatro horas por dia, preparar melhor os professores 
para a área enquanto a comunidade prepara seus jovens para assumir este sevic;o, 
elaborar um novo material didático; 

c) criar urna metodología adequada, promover a participac;ao da comunidade em todas 
as fases do trabalho, preparac;ao e preservac;ao da casa-escola, escolha dos símbolos 
para os fonemas da língua, escolha e preparac;ao dos professores indígenas, elabora
c;ao e ensino de literatura na língua/ história do povo/ artes etc., avaliac;ao/supervi
sao/controle das atividades escolares, promover a participac;ao dos agentes educado
res nas atividades da comunidade numa atitude de escuta e respeito, incentivar o es
pírito de "mutirao" entre alunos, ajuda mútua nos trabalhos de classe, participac;ao 
nas atividades comunitárias, valorizac;ao do saber dos país e avós dos alunos sobre 
as coisas de seu povo, partilha de sua sabedoria sobre campo/rio/ mata durante a aula. 
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Basicamente, usamos o método Paulo Freire comas adaptacoes necessárias. Par
tindo de palavras ou textos geradores (conforme o nível), desenvolvemos um tema cen
tral que engloba ciencias, integracao social e comunicacao e expressao. Procura-se dis
tribuir es tes conteúdos ao longo do ano letivo de tal forma que coincidam com aconte
cimentos importantes na comunidade. 

A prática escolar teve influencias no conjunto dos trabalhos comunitários na luta 
pela demarcacao da terra, na organizacao de cooperativas, na área de saúde, na prática 
do culto, na organizacao ínter-tribal e na participacao em assembléias. Seria impossí
vel, entretanto, dizer que tal ou tal outra atitude é fruto exclusivo das atividades escola
res. Os trabalhos sao integrados e o fruto de um é fruto de outro. Certamente a escola 
complementa os outros trabalhos e tem ajudado as comunidades a terem urna melhor 
compreensao e consciencia de seus direitos, a terem orgulho de serem Karipuna ou Ga
libi, a serem mais exigentes coma Secretaria de Educacao (que agora trata as comuni
dades com muito mais respeito ), a terem visao mais global da realidade indígena nacio
nal, e a terem·uma análise mais crítica da realidade política e das notícias que chegam. 
Devido a interacao constante dos povos da área, percebe-se que estas atitudes estao pre-

. sentes também nas aldeias onde o projeto nao atua. O exemplo repercute e serve a todos. 
No ~~sino da língua materna, praticamente todos os objetivos estao sendo alcan

cados. Cóntinuamos melhorando o material didático e formando novos professores em 
conju~to com a comunidade. Por enquanto ainda precisam do nosso apoio e acompa
nhameilto. As comunidades tomaram mais consciencia de sua capacidade de opiniao .. 
e intervencao na escola oficial, isto é, nao aceitam tudo passivamente e fazem cobran-
cas. Em conseqüencia,. a Secretaria de Educacao nao se considera mais a dona absoluta 
do processo e leva em consideracao as exigencias das comunidades indígenas. Aumen
tou o número de prof essores na área possibilitando que cada aldeia tivesse urna escola. 
Em 1981, havia dois professores do Governo e um da FUNAI. Em 1985, sao ·quatro 
do Governo e oito da FUNAI. A carga horária aumentou para quatro horas. Foi apro
vado o uso de um currículo experimental na área indígena. Os alunos mostram bom 
rendimento escolar, maior participacao na comunidad e, maior criatividade frente as 
interferencias externas. Estes resultados sao fruto em grande parte de dedicacao, capa
cidade e seriedade dos professores do CIMI que deram exemplo de um outro tipo de escola. 

A participacao da comunidade na escola e no processo alternativo é até boje muito 
limitada. Questionamos até quando a escólarizacao estará nas maos dos "branco~" e 
quando e como a comunidade será o ator principal neste processo. Até agora a cob'ranca 
da comunidade é ao redor da eficiencia da escola. É mínima a cobranca na adaptacao 

. do currículo escolar ~ da escola alternativa. Refletindo, achamos que a comunidade nao 
se sente e nao é competente para dar contribuicoes quanto ao currículo e método no ensi
no escolar, pois, desde o comeco da escola, nunca participou <leste processo. É preciso 
acelerar a preparacao de prof essores índios e aprof un dar a metodología nesta ·prepara
cao. O fato da comunidade ter os seus próprios professores nao garante necessariamente 
a escola alternativa e a sua participacao neste processo. É importante promover e incluir 
na escola um tipa de atividade em que outros membros da aldeia possam participar dire
tamente. Por exemplo, na aldeia do Espírito Santo os alunos desenvolveram urna pesqui
sa sobre as plantas medicinais usadas pelos Karipuna. A pesquisa resultou numa espécie 
de mutirao em que membros da comunidade se engajaram. Faltou a devolucao do traba
lho para a comunidade porque o mesmo nao foi completado. A partir desta experiencia 
positiva, outras iniciativas podem ser tomadas no mesmo sentido, por exemplo: recupe
racao da história, das técnicas de confeccao de enfeites e instrumentos etc. 

Apesar dos resultados positivos da escola indígena na língua, todos os anos senti
mos a necessidade do acompanhamento e aprofundamento do método. Por exemplo, 
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neste ano, notamos que é enraizado nos professores o critério de avalia<;ao por notas 
usado na escola oficial. Este critério aplicado na escola indígena esvazia a mesma de 
sua proposta alternativa. O impasse que constatamos no acompanhamento é a perspec
tiva de que alguns professores deixem o ensino, devido principalmente ao casamento, 
e a necessidade do conhecimento da língua por parte de quem acompanha. Durante 
estes anos, só um agente ficou o tempo necessário para aprender a língua, porém no 
próximo ano vai sair. Também ternos o problema da gratifica<;ao para os prof essores 
indígenas. Mais do que um impasse é um questionamen.t9 .'SQP.re os efeitos da gratifica-.. ·.•. : . ~ ... 
9ao. A partir da realidade da regiao, onde outras agencias ~iternas estao atuando e o 
comércio está desenvolvido, optamos por urna ajuda mírthha, insistindo na importan
cia do servi<;o a comunidade. Porém, o questionamento está em pé. 

O compromisso na escola absorve muito tempo, limita outras atividades, caracte
rizando um tipo de atua<;ao. Por outro lado, o pedido das comunidades é específico: 
"Queremos professores". Depois de tres anos de presen<;a em Kumaruma, foi possível 
iniciar outro tipo de atividade, sem que isso fosse imposi<;ao de nossa parte. A expe
riencia resultou positiva e já existem condi<;oes de estende-la ao Manga (Karipuna). No 
Espírito Santo pensamos que é importante continuar com a escola oficial alternativa 
por causa das mudan<;as que este tipo de atua9ao conquistou em todas as aldeias. É 
importante também aprofundar o currículo e a metodología. 

A rotatividade dos agentes do CIMI atuando na rede oficial de ensino tem sido 
um dado de fato. Nos primeiros dois anos, a proposta feita aos agentes era mesmo por 
tempo limitado, o ano letivo ou urna parte do mesmo. Dificuldades de relacionamento 

· · com a equipe local e com a equipe regional e frustra9ao das expectativas quanto a reali
dade encontrada dificultaram a permanencia dos agentes. A rotatividade representa um 
impasse na prepara9ao de subsídios a serem usados na escola. Outro problema é a dife
ren<;a de percepc;ao da realidade e a nao aceita<;ao da metodología do agente anterior, 
o que dificulta a defini9ao do currículo, cria<;ao de textos, enfim, o aproveitamento da 
experiencia anterior. A presen<;a de outras entidades, tais como FUNAI, Secretaria de 
Educa<;ao, MOBRAL e Casulo, atuando na área educacional, é urna dificuldade -e gera 
impasses quando essa atua<;ao se dá na mesma escola do CIMI. Esperamos encontrar 
novas perspectivas em nossa assembléia regional. 

Entendemos como escola alternativa aquela que, a partir da realidade dos índios 
(história, vida, conjuntura), estimula a afirma<;ao de sua identidade e os habilita a en
frentar críticamente a sociedade envolvente, cria meio e instrumento em vista de sua 
autodetermina<;ao. Na conjuntura indígena do Oiapoque, nao é possível trabalhar na 
escola primária fora da rede oficial. Frente ao pedido dos índios, desde o come90 nos 
perguntamos: "É possível e viável urna escola alternativa dentro da rede oficial de ensi
no?". Optamos por experimentar. Os resultados e impasses foram levantados durante 
urna recente avalia9ao: 
a) há espa<;o suficiente para aplicar um conteúdo e método alternativos dentro da rede 

oficial do Governo; 
b) o que é alternativo é o tipo de atua<;ao e relacionamento dos agentes, seja com a 

comunidade, se ja com os al unos. Acostumados a olhar para a prof essora como aquela 
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que sabe, que manda, que impoe o modelo da sociedade branca, os índios desco-
brem um novo tipo de prof essora, aluna, interessada e respeitosa de sua cultura, que 
valoriza a opiniao deles, que estimula a autodeterminac;ao, que tem urna posic;ao crí
tica quanto ao seu próprio mundo. Os índios descobrem também urna professora 
que nao f oge a cada ocasiao para a cidade, que se veste como eles e participa de 
suas atividades e, além de mais, ensina de verdade aos alunos ... Daí, passam a exig.ir., 
a mesma coisa de todas as professoras e pessoas de fora; 
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c).há cobranca e controle da Delegacia de Educaca'.ó e Cultura - ·DEC, principalmente 
" . . -

nas provas, o que em parte pode ser contornado; 
d) sao f eitas comparacoes das prof essoras que assumem a pro posta com o u tras profes

soras da FUNAI e do Governo. Neste sentido surgem até impasses e partidos dentro 
da comunidade. Achamos que a maneira para superar estes impasses é nao trabalhar 
em escolas que tenham o u tras prof essoras; nestes casos, optar por outro tipo de en
sino, fora da rede oficial, como o supletivo; 

e) as escolas na área sao muitas e nao convém trabalhar no sentido de lecionar em to
. das: Optamos por permanecer somente numa escota da rede oficial. Acreditamos na 

importincia do estudo supletivo, para diminuir a evasio da. área, como espaco para 
urna compreensio crítica da realidade e também como meio de habilitar os futuros 
professores indios. 

:Relatório ''B'' 
Vamos analisar um pouco os passos dados, os bons resultados e as dif erencas en- ; 

· contradas no trabalho de educacio entre os indios. O nosso objetivo na questio da me-" 
· todologia é partir da realidade dos indios abrangendo· um contexto geral. Elaboramos 
urna nova proposta curricular com nossos objetivos, o material ~ ser usado e os tipos · 
de atividades e exercícios a ·serem desenvolvidos. Achamos interessante o método glo- · 
balizante, isto é, reunir as matérias ao redor de um tema gerador. No comeco de 84, 
conseguimos organizar uma série de temas comos conteúdos co~respondentes para 2~ 
a 4~ séries. Apesar do bom aproveitamento, nao .ficamos presos a este método. Urna 
ou out~a matéria, matemática por exemplo, nao se encaixavam na programacao. 

Durante esses tres anos houve coisas positivas. A maioria dos alunos domina bem . . 

a leituta e escrita. O interesse em aprender aumentou. Conseguimos que as criancas 
e jovens elaborassem textos relacionados a aspectos da vida deles como o mutirio, as · 

·festas e costumes. Aumentou o interesse ein conhecer os problemas de outros povos 
indígenas. Iniciamos urna pesquisa de ervas medicinais, visando a participacao de toda 
a comunidade. Foi uma das tarefas realizadas na escola que deu mais resultado e obte
ve um maior envolvimento da comunidade. Preparamos um dicionário na Iíngua Kheuól, 
como instrumento para valorizar a língua e aprender o portugues. 'Foram feítas algu ... 
mas gravacoes com adultos e jovens, de cantos que eles usam na derrubada da roca, 
ao ralar mandioca e na festa do padroeiro. Essa tarefa foi interessante porque partiu 
da comunidade e foi levada para a escola, tendo a participacao dos jovens. Elaboramos 
urna cartilha experimental para a 1 ! série: esse trabalho foi realizado como acúmulo 
de experiencia, utilizando palavras mais usadas na comunidade e pequenos textos pre
parados pelas próprias criancas .. Nosso currículo foi reconhecido por parte da SEC . 
. Os próprios professores elaboram as provas. 

A pedido das comunidades indígenas Karipuna e Galibi, este ano iniciamos urna 
· nova experiencia, o supletivo da ~ a 8! série. Os objetivos principais sao: preparar 
os professores indios para assumirern sua_própria escola, evitar o exodo dos jovens pa
ra as cidades vizinhas, e capacitar os indios para assumirem s~us problemas frente a 
sociedade nacional. Partindo da realidade do povo e da nossa experiencia, tentamos · 
adaptar os conteúdos das matérias estudad~. Em história comecainos estudando a bis- · 
tória do povo e a história do contato. Em O.S.P.B., quando estudamos a organizacio 
política do Brasil, ·estudamos também a organizacio dos povos indígenas. O nosso pro-

. pósito é de continuarmos com essa metodología ·e vermos o resultado. 
Outra experiancia rica que ternos é com a escola na língua. As criancas sio alf abe

tizadas na ~íngua e depois passam para a escola em portugues, ·para f azer a 1 ! série., 
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Este ano acompanhei mais de perto a escola Kumarumi, ajudando as prof essoras indí
genas. Demos um grande passo que foi o de conseguir que as professoras preparassem 
sozinhas seus planos de aula. Conseguimos também preparar cinco cartilhas com a aju
das das professoras e alguns membros da comunidade. Essas cartilhas sério usadas no 
próximo ano: O método seguido é o do Paule;> Freire, com o estudo de palavras gerado-

. ras na língua. Seguimos vários passos no estudo dessas palavras. A dificuldade maior 
que encontramos é a passagem das criancas da escola indígena para a rede oficial. Quando 
as crian~as entram na 1 ~ série nao sio levados em conta dois fatores: que já sio alfabe
tizadas e que nao falam portugues. Sentimos a itecessidade de acrescentar um 3~ ano 
na escola indígena com a finali~ade de iniciar as criancas na aprendizagem do portu-
gues oral e escrito. · 

A recomendacao e perspectiva colocada a partir do Encontro f oi a de analisar com 
mais prof undidade as solucoes possíveis para resolver o problema da passagem da crianca 
da escola indígena, que trabalha com a língua materna, para a escota oficial, que traba
lha com o portugues. 

IV Encontro - 1988 

A atuacao se dá nas aldeias Karipuna de Manga e Espírito Santo, na aldeia Galibi 
de Kamaruma e, desde 1987, ná aldeia Palikur de Kumene. Há tres tipos de escotas: 
alfabetizacao na língua, primário (1 ~ a 4~), supletivo (5~ a 8~). Até agora os professo
res indígenas só atuam nas escolas onde o ensino se dá na língua. A meta é ter profes so
res indígnenas em todos os níveis. Além dos professores que desenvolvem nosso proje
to, há alguns, que forarn por nós formados, que lecionarn para adultos com o método 
EDUCAR. Há outros professores que estudaram fora e que trabalham um ou dois anos 
na FUNAI. Este ano retornará para a aldeia urna professora que será contratada pela 
FUNAI-DEC e que esperamos envolver no projeto. 

Os professores sao indicados pelas comunidades, que procuram neles qualidades, 
pelo menos incipientes, tais como: amorªº povo, aterra, as tradicoes; compreensao 
e análise das mudancas que estao ocorrendo e equilíbrio diante delas; conhecimento 
da situacao indígena, da conjuntura como um todo; competencia na área em que atua
rá, esfon;o e disposicao para se aprimorar no trabalho. 

Os prof essores ligados ao pro jeto recebem pequena gratificacao pela Diocese de 
Macapá. Desde o início, as aulas nas escolas com ensino na língua foram limitadas a 
duas horas para permitir aos profes sores continuarem seus trabalhos na roca. Durante 
um tempo algumas monitoras receberarn pelo MOBRAL-Pré, mas colocararn o salário 
numa caixa comum para f azer melhorias nas escolas, e continuaram recebendo pela 
Diocese. Este ano a FUNAI ofereceu contrato para· algumas, mas elas recusariam se 
nao fosse proposto para todas. Se dispuserarn a receber menos, porém coma condicao 
de que todas f ossem contratadas. A FUNAI nao aceito u a proposta, assim os monito
res continuam recebendo pela Diocese. Fora do projeto, há dois Karipuna e dois Pali
kur que lecionam e recebem pela EDUCAR. A moca que está para voltar, receberá pela 
FUNAI-DEC. 

Basicamente, os prof essore~ de Governo ignoram os profes sores indígenas, embo
ra alguns os consultem. Os prof essores indígenas sao considerados colegas pelos agen
tes e a comunidade os respeita por considerá-los guardioes da língua e costumes tradi-
cionais,_ e conhecedores do mundo externo. . 

Para os professores ·das escotas com ensino na língua se organiza um curso anual 
de técnica de alf abetizacao, durante o qual sao aprofundados os pontos que resultararn 
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f racos no ano anterior. A mesma oportunidade é aproveitada para politizac;ao e apro
f undamento da filosofia da educa~io indígena e bilingüe. Nos últimos anos elabora
mos guias para os professores. Cada cartilha tem um guia. No caso do 3? ano isso foi 
importante, pois a maior parte do processo é oral e a cartilha é só um complemento. 
Os agentes que trabalham na área acompanham os prof essores indígenas, orientando
os no planejamento de aulas, avalia~oes etc. 

O curso supletivo é dirigido especialmente aos professores, que estio aumentando 
seus conhecimentos e que terao diploma do 1? Grau. Estamos planejando um curso 
de 2? Grau (magistério) numa aldeia, a partir de 1989. A primeira turma completa este 
ano o 1? Grau. Precisamos de cursos de prepara~io para a matemática, isso seja para 
os prof essores indígenas, se ja para os agentes. Precisamos também adiantar o processo 
lingüístico, produzindo textos na língua e garantindo a continuidade do estudo da lín
gua em todos os níveis escolares. 

Material produzido 
CIMl/ Norte 11 

- No Liv Dji Ixtua, s.d. 
- Anü Li I Ekhi Lada No Lekol Kheuól, s.d. 
- No Lang (Cartilha), 1981. 
- No Lang-Pu No Thavai (Livro de Exercícios), 1982. 
- Gramática Kheuól, Sao Luís, 1984. 

PICAN<;O, Francisca 
- Anü Li Lada No Lekol Kheuó/ (Palavras Geradoras), 1985, mim. 
- Livro de Leitura, I e //, 1985, mim. 
- No Ka Kumase Li I Ekhi Lada No Leko/ Kheuó/ (Palavras Geradoras e Vogais), 

1985, mim. 
- Añu Kote Lada No Lekol Kheuó/ (Matemática I e 11), 1985, mim. 
- Cadernos de Orienta~ao para os Monitores (Matemática I e //, Palavras Gerado-

ras I e//), 1985, mim. 
- A Cura pela Sabedoria Indígena (Plantas que servem para f azer remédios), Men

sageiro, Estudo N? 2, Belém 1986. 
- Dicionário Kheuol-Portugués / Portugués-Kheuol, Mensageiro, Belém, 1988. 

PICAN<;O, Francisca, TEXEIRA, Maria 
Meu Primeiro Livro de Portugués, 1986, mim. 
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Encerramento da escola: os alunos entregam seus trabalhos aos país. 
Aldeia Karipuna do Manga, novembro de 1985. 

·: . 

--,. . ._---- - - ------ -------.. -~--A---· 

·. 

Autor: Rosineide Narciso Galibi , aluna do Supletivo. 
Kumarumá, 1987. 
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Localizacao 

O povo Madijá, conhecido como Kulina, encontra-se distribuído em quarenta e 
duas aldeias localizadas ao longo dos cursos d'água da hacia do Juruá e do Purus; no 
alto Purus, no Departamento de Loreto, no Peru; no médio Purus, já no Estado do 
Acre, e nos diversos afluentes do rio Juruá nos Estados do Amazonas e do Acre. 

Populacao 
Há cerca de 2.500 pessoas vivendo no lado brasileiro; ao todo, calcula-se a popula

cao Kulina em mais de 4.000 pessoas. 

Língua 
A língua Kulina está incluída na família Arawá, nao-classificada em tronco. 

Dados gerais · 

Os Madijá entraram em con tato com a frente de expansao extrativista no último 
quartel do século passado, quando sofreram urna depopulacao que desestruturou sen
sivelmente o sistema sócio-cultural do grupo. O contato com caucheiros peruanos e se
ringueiros nordestinos foi mais intenso no período do "rush" da borracha. Com suces
sivas quedas da empresa seringalista, os Kulina foram aos poucos se reagrupando e re
tomando alguns de seus hábitos culturais. Shultz e Chiara (1951) citamos Madijá do 
Alto Purus como um gr~po caracterizado pela decultu.racao e a perda gradativa do idioma 
tribal. Mas como relativo isolamento, conseqüencia do abandono dos seringais, os Ma
dijá retomaram o uso da língua materna, a tal ponto que hoje sáo considerados como 
o grupo que maior resistencia cultural tem apresentado <liante da frente de expansao 
capitalista que adentra a Amazonia em nossos días. 

Há tres décadas atrás, o SIL (instituicao internacional missionária dedicada a tra
ducao da Biblia em todas as línguas do mundo) firmou convenio com o Governo pe
ruano, comprometendo-se a exercer atividades na área de assistencia a saúde e a educa
cao junto aos Madijá. A controvertida atuacao do SIL já desencadeou as mais diversas 
polemicas em muitos países. Em 1982, o SIL foi expulso do Peru, deixando saldos po
~itivos e negativos dos seus · trinta anos de atuac~o entre os Madijá. Seus lingüistas
missionários elaboraram urna ortografia para o Kulina, trabalho tecnicamente bem f ei
to, com o objetivo de traduzir trechos bíblicos. Elaboraram também urna série de car-
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tilhas de alf abetizacao com conteúdo aparentemente neutro mas que; quando analisa
das mais profundamente, revelam um nítido preconceito em relacao a cultura nativa 
e urna supervalorizacao da cultura ocidental. 

Nos últimos dez anos, várias agencias atuaram na área de educacao entre os Kuli-
' na, com maior ou menor exito, em períodos efemeros ou mais demorados. Num total 

de 2.500 falantes da língua Kulina, um percentual de 0,50Jo foi atingido pe~o processo 
de alfabetizacao. Os resultados, como era de se esperar, foram de urna grande hetero
geneidade. Dado o espontaneismo e a forma desordenada como f oi iniciado .~sse pro-

. cesso, as mais diversas linhas educacionais foram aplicadas: alfabetizacao na língua por
tuguesa, alf abetizacao na língua materna, alf abetizacao bilingüe. Houve até pessoas que 
se autoalf abetizaram na língua materna. Sucessivos encontros com pensadores que tem 
examinado. a questao da educacao indígena auxiliaram a equipe do CIMI, da OP AN 
e da IECLB a estabelecer alguns pressupostos básicos para um trabalho educacional 
mais ordenado entre os Madijá: a) a alf abetizacao deve ser feíta na língua materna, 
dado o precário dominio que o grupo possui da língua oficial, o portugues; b) o uso 
da língua materna na aifabetizacao deve ter ·como objetivo a valorizacao da cultura 
Madijá e a utilizacao do código escrito como intrumento primordial na autodetermina
cao do seu povo; c) a escrita deve auxiliar o povo na compreensao do mundo exterior 
a aldeia e na busca de alternativas que lhe possibilitem a sobrevivencia, sem causar mu
dancas nos. hábitos culturais que nao as desejadas pelo grupo; d) a escola deve ser, ao 
mesmo tempo, um espaco de discussoes sobre o problema mais urgente e prioritário 
atualmente, do qual depende a sobrevivencia do grupo: o reconhecimento da posse per
manente do solo que lhe pertence de direito. Os agentes da IECLB, do CIMI e da OP AN 
junto aos Madijá sempre tiveram esses pressupostos na base de sua atuacao em proje
tos na área educacional. 

Projetos de educa~ao ligados a OPAN, CIMI e IECLB 
junto aos Kulina · 

Pro.jeto lgarapé do Anjo, foz do rio Envira, municipio de Feijó (AC); iniciado pe
la OPAN em 1978, encerrado em 1983; populacao local- cerca de 50 i:>essoas; integrado 
ao Programa de Educar;ao Kulina, a partir de 1985. 

Projeto Lago Juruapuca, médio Juruá, Prelazia de Tefé (ÁM);. iniciad.o pelo CIMI 
· em 1985; integrado posterior~eñte ao Programa de Educacao Kulina. 

P.rojeto Acompanhamento as·Escolas Kulina dos vales do Purus e Juruá, Acre e 
Amazonas;. inciado pelo CIMI e IECLB em 1985. 

Equipes e participacaos nos Encontros 
Diversas pessoas, ligadas a OP AN, CIMI e IECLB participaram ou participam em 

momentos vários dos tres projetos mencionados, bem como dos Encontros da OPAN 
e do atual Programa de Educacao Kulina, coordenado pelo Setor de Educacio do CI
MI/ Amazonia Ocidental, que dá continuidade aos pro.jetos · iniciados anteriormente. 
A bel Kanaú Silva: pro jeto lgarapé do Anjo, membro da OP AN até 1984, f oi responsá
vel pelo Setor.de Educacao do CIMI de 1985a1987; participo.u de todos os Encontros, 
redigindo e apresentando os relatórios referentes ao pro.jeto lgarapé do Anjo e, no 111 
Encontro, apresentou o relatório redigido pela equipe do projeto Acompanhamento as 
Escotas Kulina. 
Rubens Monteiro de Souza (OP AN): pro jeto Acompanhamento as Escolas Kulina; in
tegro.u a equipe do Setor de Educacao do CIMI desde 1983 até 1987. 
Marta Lopes (OPAN): integro.u a equipe do Setor de Educacao do CIMI até 1987; atua
r;ao no Alto Purus na área de saúde. 
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S6rgio Lopes (OPAN): integrou a equipe do Setor de Educa~o do CIMI desde 1984; 
atu~áo na área de educ~áo (matemática) na aldeia Santo Amaro, Alto Purus . 
Isa Maria Castro dos Santos (CIMl/Prelazia de Tefé): trabalhou no projeto Lago Ju
ruapuca em 1986; participou do III Encontro, redigindo e apresentando o relatório a 
ele referente. 
António Bentes (CIMl/Prelazia de Tefé): trabalhou no projeto Lago Juruapuca em 1986. 
Dagmar B. Matias (CIMI): integrou a equipe do Setor de Educac;áo em 1987, com atua-
cyáo no vale do Juruá. · 
Maria Helena C. Lima (CIMI): integrou a equipe do Setor de Educa~áo em 1987, atuando 
também na área de saúde . 
Joáo Azevedo (CIMI): responsável pelo Setor de Educa~áo desde dezembro de 1987; 
participou do 111 Encontró. 
Lori Altmann (IECLB): projeto Acompanhamento as Escolas Kulina, atuou na al
deia Maronahua, Alto Puros, desde 1980 até 1987; integrou a equipe do Setor de Edu
c~áo do CIMI pela IECLB. 
Roberto Zwetsch (IECLB): projeto Acompanhamento as Escolas Kulina, atuou na aldeia 
Maronabua, Alto Puros, desde 1980 até 1987; integrou a equipe do Setor de Edu
c~áo do CIMI pela IECLB. 
Walter Sass (IECLB): atua~áo na área de educa~áo (geografia) no lgarapé Medonho, 
vale do Juruá; integra a equipe do Setor de Educa~áo do CIM] pela IECLB desde 1984. 
Nelson Deicke (IECLB): participou do IV Encontro, redigindo e apresentando o rela
tório referente ao Alto Puros, dentro do projeto de Acompanhamento as Escolas Kulina. 
Ruth Monserrat: assessora lingüística do projeto lgarapé do Anjo e do 1 Curso para 
Forma~o de Monitores de Alfebetiza~áo Kulina ( 1986). 

' 
1 Encontro - 1982 

Projeto lgarapé do Anjo 

Quando os Kulina do lgarapé do Anjo mantinham contato coma fazenda Califór
nia, havia lá urna escolado MOBRAL, e o patrao sugeriu aos índios (homens adultos) 
que entrassem para a escola. Isso f oi em 1976. A experiencia duro u apenas· duas sema
nas: os índios se retiraram, insatisfeitos, porque nao dominavam a língua na qual esta
vam sendo alfabetizados. Um dos indios teve contato, mais tarde, como SIL no Peru, 
e aí o u vi u f alar novamente em escola. Quando eu entrei na área, os índios def endiam 
a necessidade de escola como argumento de que ela era um instrumento para se defen
derem do marreteiro. Mas isso pode nao ter sido urna idéia original dos índios, dadas 
as interferencias pré-existentes. Por outro lado, eles manifestavam interesse - talvez 
por questoes de prestígio - em poderem se comunicar por escrito com outras aldeias 
Kulina do Purus, no Acre e no Peru, que já estavam sendo alfabetizadas. Assim, ini
cialmente, a única funcao que se via para a escola era a alfabetizacao, tanto na língua 
indígena como em portugues. 

Minha visao inicial sobre a escola se assentava na esperanca de reunir os grupos 
em torno de um espaco concreto, pois eram grupos que estavam dispersos por f azendas 
e seringais, em conseqüencia da desintegracao provocada pela situacao de contato. A 
concentracao periódica das pessoas no espaco da escola permitiria, a meu ver'· a coloca
cao e discussao de problemas que eu via como importantes e urgentes para a sobrevi
vencia do grupo. Ao mesmo tempo, havia a crenca de que isso seria instrumento útil 
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para a reafirmacao da identidade Kulina. Nesse contexto, o dominio da língua escrita 
era visto apenas como um elemento adicional nesse pr9cesso. Com o andamento do 
processo educativo, houve mudancas na visao e expectativas iniciais, tanto minhas co
mo dos indios. Por parte dos indios, houye a descoberta da importincia do espaco es~ 
colar para a discussao e conscientizacio dos PJ'.Oblemas do povo frente a sociedad e na
cional no contexto específico regional. Mas houve também, e talvez principalmente, 
a incorporacao criativa do código escrito a cultura indígena: a escrita é agor.a parte in
tegrante da cultura Kulina - ou, pelo menos, dessa ~ldeia que passou pelo puocesso. 
A comunicacao escrita entre as aldeias, de um lado e de outro da fronteira Brasil-Peru, 
de um rio para outro, é intensa. Além disso, os indios comecaram espontaneamente, 
fora da escala, a documentar os cantos e mitos dos diversos grupos, para uso interno, 
por prazer e necessidade de desenvolvimento da própria cultura. É urna necessidade 
diferente da criada pelo uso da ro upa, sal, municio etc. Quanto a mim, como educa
dor, a surpresa com o desenrolar desse processo de incorporacao cultural da escrita, 
nao esperado, f orco u-me a ref ormular a visio que eu tinha do processo de alfabetiza
cao como mero instrumento~ secundário., de politizacao do grupo, que lhe permitisse 
um enfrentamento mais eficaz com o "inimigo" e as distintas agencias da sociedade 
envolvente. Em decorrencia disso, colocou-se para mim a necessidade de pensar em meios 
eficazes de garantir a continuidade e ampliacao dessa nova aquisicao cultural para toda 
a nacao Kulina, de modo que ela própria pudesse desenvolver mecanismos eficazes de 
transmissao disso as futuras geracoes, sem a intermediacio obrigatória de urna pessoa 
de fora, um nio-íildio. • · 

Contando como quadro fonológico estabelecido pelo SIL (que em.anos anteriores 
atuara no Peru com urna parcela do ·povo Kulina) e um vocabulário muito restrito, ela
borei urna série de fichas em cartolina, nas quais se podía ler, de um lado, a palavra 
em Kulina, e, no verso, a palavra eni portugues. A medida que os .índios visualizav~m 
e pronunciavam a palavra em Kulina, eu memorizava no verso a palavra traduzida pa
ra o portugues, introduzindo-me, assim, no aprendizado do idioma tribal, ainda desco
nhecido para mim. O primeiro jogo de fichas consta va de quarenta unidades, que fo
ram substituidas por outras quarenta depois que o grupo e eu dominamos inteiramente 
as primeiras. o objetivo desse método era de propiciar simultaneamente o aprendizado 
da grafia pelo grupo, e da língua oral por mim. Paralelame.nte, faziam-se exercícios 
de coordenacao motora, usando-se para isso as mesmas palavras das fichas. Numa se
gunda fase, trabalhou-se com novas fichas, que continham quatro palavras e üma frase 
montada com essas palavras. As frases eram sugeridas pelo grupo e versavam sobre 
o rocada, a cacada, a pescaría etc. Na terceira fase, partiu-se· para a divisio silábica 
e, quando o grupo dominou a escrita dos graf emas, iniciou-se um processo de correcio 
das fichas anteriores, nas quais alguns dos sons representados nao correspondiam a grafía 
(por exemplo, "jaquaro" foi corrigido para "jacohuaro"). O tipo de letra usada era 
a script. Visava-se com isso colocar os alunos em contato com palavras escritas na im
prensa, empapéis e documentos que apareciam pela aldeia. Bu escrevia frases na pri
meira linha dos cadernos e os alunas as copiavam até o final da folha (eram frases co
mo as seguintes: "madija pemijari" (o indio tem fome), '·'huidsaja ca'inana" (vamos 
fazer rocado).,Montou-se também um quadro com todos os fonemas representados gra
ficamente. · 

O reconhecimento das consoantes aspiradas f ói exercitado por meio de urna folha 
de papel - colocada em frente a boca - que se movía ou nao com o sopro ou sem 
ele, ao serem pronunciadas palavras, como "ttatta", "ccodsa", "tocodso" etc. O pro
blema da divisio de palavras foi parcialmente enfrentado com auxtlio do material do 
SIL já existente, mas muita coisa f oi feita intuitivamente. Nessa fase, o grupo já pro-
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duzia novas frases e pequenos textos, introduzindo novas palavras, que ~u nao conse
guia identificar e segmentar. O trabalho acabou ficando bastante individualizado, cada 
um seguindo seu próprio ritmo. A abordagem de temas mais político-pedagógicos só 
seria possível após um certo dominio - que eu ainda nao tinha - da língua indígena, 
urna vez que o grupo nao dominava o portugues. Nio houve muito interesse por parte 
dos mais adiantados em auxiliaremos demais e, por nao se querer forcar atitudes que 
nao fossem iniciativas do grupo, as aulas se tornaram bastante segmentadas: havia o 
grupo que. ainda necessitava das fichas, o grupo que apenas montava outras palavras 
e o grupo que produzia textos. A turma era composta basicamente de homens adultos; 
havia dois adolescentes, um menino e urna menina. 

A noite, a populacio da aldeia tem o hábito de reunir-se em torno dos velhos em 
suas malocas, para coméntários sobre os acontecimentos do dia: tacadas, descobertas, 
planos, ou para relatar seus mitos e histórias. Essas conversas eram retomadas sempre, 
na manhi seguinte, na maloca onde eu morava e que também servia de escota. Os as
suntos dessas conversas, na escola, bem como interpretacoes de sonhos e dos proble-
. mas da aldeia em relacio ao mundo ~xterior, eram provocados por mi~, ·que os esco
lhia como temas para textos escritos após urna discussio prévia com eles. Assim passa
mos a producio de textos, com ilustracoes feitas pelos alunos, individualmente, sobre 
temas como, a exploracio do marreteiro, a depredacao e o uso indevido do lago na 
área indígena pelos brancos oriundos da f azenda e pelo povo da Ribeirinha, a invasio 
de fazendas, e também textos sobre a mitología do povo, ameacada de esquecimento 
em conseqücncia da desestruturacao do grupo após o contato. Na escola foi também 
possível pesquis.ar a genealogía do grupo: todos participaram durante quase dois anos 
na busca e identificacao das raízes clanicas das geracoes mais antigas. Inicialmente, do
ze pessoas atingiram certo nivel de aproveitamento, depois o u tras f anulias dispersas pelos 
seringais foram se incorporando a aldeia Igarapé do Anjo, em busca de seguranca e 
do prestigio relativo que a escola of erecia. 

Houve questionamento por parte do grupo em relacao ao tipo de grafia utilizado, 
visto que os peoes da fazenda usavam outro tipo (letra cursiva). Em vista disso, passa
mos nós também para a escrita cursiva. Como, nos desenhos corporais tradicionais, 
um dos padroes usados é geométrico (chamado "potata"), e outro curvilíneo (chama
do "cotoriri"), essas palavras foram incorporadas a escrita, passando-se a denominar 
a letra script de "potata" e a letra cursiva de "cotoriri". Nesse entrementes, a FUNAI 
instalara um Posto Indígena (P .l. Envira) em urna aldeia Kulina distante um dia de 
remo aproximadamente do Igarapé do Anjo, e isso provocou o deslpcamento de algu- ' 
m~ familias para o Posto. Depois de alguns meses, no entanto, as familias ~etornaram 
decepcionadas a aldeia de origem, e isso serviu de assunto para urna discu~sio na esco
la, da qual resultaram textos que versavam sobre a valorizacio da aldeia, onde há mui
tos rocados e a caca e a pesca sao ab~ndantes. Em outro momento, foram usados ma- \ 
pas das áreas indígenas delimítadas no Acre, para explicar a turma a situacio das terras 
indígenas no rio Envira e demais regioes de forma mais abrangente. Textos e desenhos 

· f oram elaborados sobre esse tema em diversos momentos do processo pedagógico, que 
culmino u com a participacio de tres membros da aldeia na assembléia dos chef es indí
genas realizada na aldeia dos indios. Jarawara, no municipio de Lábrea (AM). 

Na maloca que estava servindo de escola, surgiu a necessidade de se criar um novo 
espaco físico, urna vez que, dispostos da forma costumeira (sentados em um tronco de 
palmeira escrevendo sobre as coxas), nio lhes era cOmodo exercitar a caligrafía. Para 
facilitar este exercício, os al unos resolveram entio fabricar tres bancos que pudessem 
acomodá-los a todos. Depois disso, espontaneamente, o grupo segmentou-se em tres, 
de acordo comas etapas em que se encontravam: escrevendo somente palavras, escre-
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vendo textos, exercitando a escrita cursiva. O ensino da ~atemática exige um estudo 
mais aprofundado, e pouca coisa conseguiu-se por 9ra. Houve somente a memorizacio 
dos números e a iniciacio a algumas operacoes mais elementares. O aprendizado do 
uso do dinheiro corrente apresentou muitas dificuldades, pelo fato de o grupo estai: re-

' lativamente isolado e o intercambio comercial ser f eito exclusivamente na base da troca 
de produtos agríco~as e de coleta. Mesmo assim, foram elaborados alguns exercícios . 
de cálculos na língua indígena. 

Em julho de 1981 iniciou-se o ensino da língua portuguesa escrita padrio, com os 
fo nemas - e os respectivos símbolos gráficos .- que nao tinham correspondentes na 
língua Kulina. Nao foi empregada a linguagem regional, pois 1sso dificultada a leitu
ra de materiais impressos, como boletins e jornais de noticias indígenas, bem como ma
teriais vindos de outros grupos tribais. Como livro básico de leiturá, foi utilizado "His
tória de Sangue", edicao experimental do CIMI/Nacional, que versa sobre a realidade 
dos povos indígenas brasileiros, em particular da nacao Tapirapé. Foram feitas tradu
coes de trechos do livro para o Kulina, e houve muitas discussoes sobre os temas nele 
tratados. A idéia inicial era a de fazer no lgarapé do Anjo um plano piloto de alfabeti
za~io político-pedagógica que, urna vez alcancados seus objetivos, pudesse irradiar-se 
para outras aldeias Kulina (42), numa ampliacao em nível de nacio Kulina. O material 
pedagógico produzido na aldeia, bem como dados etnográficos, genealogia e mitolo
gia, colhidos ao longo dessa experiencia de aproximadamente quatro anos, está sendo 
elaborado, e deverá servir de base para a ampliacio do pro jeto, a ser iniciada em 1983. 

A partir das discussoes ocorridas durante este Encontro, surgiram alguns questio
namentos. Qual ou quais os métodos mais eficientes para o ensino do portugues? Qual 
a melhor modalidade: regional, coloquial, padraq? Como tratar problemas de ortogra
fia tais como, corruptelas, empréstimos etc.? Como dar continuidade ao processo de 
escolarizacao: formando monitores? Como dar continuidade ao ensino da mat~mática: 
com novas metodologias? Como documentar urna experiencia piloto? Como incenti
var o uso da língua escrita dentro do grupo? O material didático deve vir pronto ou 
ir sendo criado constantemente? Até que ponto a experiencia escolar está sendo incor
porada a cultura, de modo a poder ser transmitida as geracoes vindouras? 

11 Encontro - 1984 

Projeto lgarapé do Anjo 

Nos dois anos decorridos desde o último Encontro, o de~uso da matemática, no 
lgarapé do Anjo, devido a distancia da aldeia em relacao aos núcleos habitacionais re
gionais, continuou sendo um dos maiores desafios para o grupo. O uso da moeda cor
rente é esporádico, por continuar sendo usado nas transacoes comerciais o sistema de 
trocas: Mesmo assim, foi ensinado o valor do cruzeiro e seu devido uso no comércio. 
Para tanto, f oi empregado um sistema de fichas, com o valor das respectivas notas, 
simulando compra e venda de produtos reais para facilitar a fixacio. Em 1983 foram 
introduzidas outras matérias, como geografia, história, conhecimentos gerais sobre o 
corpo humano, as invencoes (o aviao, o automóvel, o combustível, o relógio etc.), e 
também sobre zoologia, ilustrando-se a fauna de outros lugares do mundo (da África, 
· Ásia, Europa etc.). A escrita passou do uso exclusivo na escota para urna utilizacAo 
mais ampla. Foram escritos cantos, documentos a FUNAI reivindicando amplia~o da 
área delimitada, cartas a outros povos indígenas residentes no Purus, história do conta
to, mitos e textos sobre o cotidiano da aldeia. 
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Os objetivos básicos ·do pro jeto foram atingidos. Vinte e tres adultos f oram alfa
betizados em Kulina e em portugues e assumiram a escolarizacao das criancas, nao no 
recinto da escola, mas de maneira informal, durante os momentos de folga entre urna 
atividade e outra, mediante o emprego da cartilha "leca Huahua", publicada no final 

'·de 1982. Além de um dicionário e de urna gramática (em preparacio pela lingüista Ruth 
Monserrat, com a participacio de Abel Kanaú), f oi impresso um Iivro de textos conten
do mitos, relacoes com o mundo exterior, relatos sobre o cotidiano da aldeia, para ser
vir como livro básico de leitura na língua e auxiliar na transcricao do Kulina para o 
portugues. Esse material visa também atingir as diversas aldeias Kulina dos rios Envi
ra, Juruá e Purus, onde há atuacio de outras agencias no campo da alfabetizacao. 

Dado o projeto como concluído em julho de 1983, o CIMI comprometeu-se a efe
tuar'visitas periódicas ao local em que ele se desenvolvera, para acompanhar o processo 
escolar posterior. No balanco geral dos cinco anos de projeto, permanecem algumas 
dúvidas: o grupo levará adiante o plano educacional sem a presenca do professor/ agente 
de fora? O uso da matemática e do dinheiro corrente nao cairá em· ésquecimento, face 

•' ao desuso? O grupo sente necessidade de ir além do proposto, ou seja, a alfabetizacao 
em Kulina e portugues. Porém, para reabrir o projeto com a escola'~~ra adultos dentro 
de urna nova perspectiva, que vise a ampliacao dos conhecimentos já adquiridos, requer
se antes um período de tempo sem atuacio direta dos agentes nao-índios no local, para 
se poder avaliar corretamente como o grupo andará "comos seus próprios pés" . Está 
previsto meu retorno ao lgarapé do Anjo, para efetuar essa avaliacao, em 1985. 

111 Encontro - 1986 

Projeto Lago Juruapuca 

Há muito tempo, já, vínhamos pensand·o em trabalhar na pastoral indigenista. Em 
marco de 1985 recebemos urna proposta da equipe de Tefé e resolvemos aceitar. A par
tir daí comecamos um trabalho de adaptacao e conhecimento dos povos indígenas loca
lizados dentro da circunscricio da Prelazia de Tefé. Nao tínhamos de inicio nenhuma 
experiencia neste sentido, apenas o trabalho de pastoral urbana e rural nos impulsiona
va a f azer esta opcao de vida. Antes de entrarmos para a pastoral indígena, fazíamos 
parte, em Santarém, de um grup.o de apoio a causa indígena (GAi), que promove na-

. . - -

quela cidade discussoes referentes a questao indígena no momento atual, além de orga-
. nizar todos os anos a Semana do Índio, como forma de despertar a sociedade envolvente 
para o grave problema dos indios no Brasil. 

Os Kulina do Médio Juruá situam-se hoje no lago do Juruapuca. Sao bastante co
nhecidos dos regionais e ribeirinhos, por percorrerem essa área em peregrinacio cons
tante de lugar em lugar. Com mais freqüencia es ses índios percorrem e buscam formas 
de sobrevivencia entre o Juruá e o Jutaí. Embora eles falem sistematicamente na sua 
língua, a influenia do branco contribuiú, no contexto geral, para que parte importante 
de sua cultura tradicional tenha sido praticamente abandonada. Esse grupo, há muito 
tempo atrás, viveu nas cabeceiras do lgarapé Grande . . Mais tarde, em decorrencia do 
contato com os "cariú" (nao-indios) do Caetaú, mudaram-se para o rio Andirá, a- · 
fluente dorio Juruá, acima de Caetaú. Lá a·vida nao era muito extravagante, nao havia 
cachaca, mas o genio violento dos Kulina e os constantes casos de malária e tuberculose 
fizeram com que eles se retirassem do Andirá e voltassem para o lugar de onde haviam 
partido. Hoje esses Kulina vivem, em sua maioria, aqui no Juruapuca, mais precisa-
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mente no lgarapé Grande. Há outros que moram no lgarapé da Macaca e no Vai-quem
quer. Segundo informacoes deles, há atualmente 31 famílias morando aqui, perfazen
do um total de 147 índios, entre criancas, jovens e adultos. 

O contato comos "cariú", no passado, representou para os Kulina a desagrega
cao indiscrirr1inada na vida social. Dados de relatórios anteriores sobre os Kulina reve
lain com bastante clareza o relacionamento etnocida que os regionais de Caetaú man
tiveram com eles. Além de se constituirem em mao-de-obra barata para os brancos, 
eram vistos também como objeto de l,!SO coletivo. Este relacionamento entre indios e . 
regionais chegou muitas vezes ao ponto 'ele os indígenas serem utilizados para satisfaze
rem os desejos sexuais dos brancos, o que ocasionou a prostituicao de muitas íridias. 
A prostituicao misturou muito os Kulina, disso resultando que hoje viv~m pa aldeia 
vários filhos de índia com branco. O relacionamento bojeé urna repeticao po que foi 
no passado, com poucas diferencas e sérios agravamentos. As idas dos indios a Caetaú 
sao freqüentes, e com isso parte da cultura está desaparecendo. 

Pretendemos, para 1986, assumir um trabalho entre os Kulina aqui no Médio Ju
ruá. A situacao nao é fácil, os índios sao muito inquietos, nao param no mesmo lugar, 
e isso dificulta muito um trabalho contínuo e conseqüente. A aldeia fica próxima a ci-. 
dade de Caetaú, o que lhes,. tem trazido sérios problemas. A bebida alcoólica é um de-
les, pois cria muita diver~~:ncia e provoca a desagregacao do grupo. A situacao vem 
piorando ultimamente, e rrevemos que a tendencia é de agravar-se ainda mais. O pre
feito de Caetaú está pret?fidendo retirar os índios da área e levá-los, a revelía, de volta 
para o Andirá. A expl.otacao vem aumentando, e os regionais influem para que os in
dios abandonemos seJs costumes. Na atual situacao, o funcionamento de urna escola 
em 1986 pode criar idsatisf acao entre os regionais, já que estes se relacionam de urna 
forma muito negativa comos indios. Há tres anos, quando ainda estavam no Andirá, 
estes índios tiveram urna escola, mandada construir pelo Nobre, que na época dava as
sistencia na área. Antes disso, a ~enhora Zenaide, de Caetaú, lecionou no local durante 
tres semanas ao todo.Foi após a partida dessa professora que construiram finalmente 
sua escola, como objetivo de dar prosseguimento aos estudos iniciados. Mas a escola 
nao funcionou, por falta de prof essor. A partir de en tao os Kulina nao tiveram mais 
nenhum acompanhamento escolar. 

A vida nomade que os Kulina levam dificulta em muito um processo de alfabetiza
cao, mas mesmo assim há grandes chances de se conseguir isso, se for aplicado um mé
todo educativo a partir da forma de vida deles. Dentro desta perspectiva, nio se pode 
exigir e nem montar urna escola com exigencias estritamente formais, pois dessa forma 
correríamos o risco de contribuir para o processo de perda, cultural que já vem ocor
rendo há tnuitos anos. Segundo o levantamento populacional efetuado, há na regiio 
147 índios, todos analfabetos e mantendo intenso contato com regionais de Caetaú e 
ribeirinhos do rio Juruá. Esta é a razio ·pela qual se faz necessária a alfabetizacio, co
mo também o ensino da matemática. Por outro lado, a perda da cultura Kulina reforca 
a necessidade de urna escolarizacio que mantenha ao mesmo tempo vivos os valores 
culturais próprios do grupo. 

Tínhamos muitas dúvidas em relacao a presenca de escalas no meio dos indios. 
Entre essas dúvidas, urna era a das finalidades de urna escola nessas condicOes. Onde 
queríamos chegar? Foi a partir desses questionamentos que !lPtai_nos pelo método de 
palavras geradoras conhecido como método Paulo Freire. Pensamos numa alfabetiza
cao que representasse ao mesmo tempo um ato de criacao, capaz de "gerar" outros 
atos criadores, urna alfabetizacao na qual o indio nao fosse um objeto passivo. Quan
do conhecemos o método Paulo Freire, vimos a possibilidade de transformá-lo em ins
trumento do educando, e nao somente do educador. Em principio, acreditamos que 
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existem condicoes reais de aplicacao desse método, sempre de acordo coma realidade 
que boje vivem os Kulina aqui do Juruá. Há muita forca de vontade por parle dos ín
dios, eles sentem o desejo e a necessidade de aprender a ler e escrever, e ao mesmo tem
po som~, dividir, subtrair e multiplicar, a fim de saberem se defender na sociedad e 
envolvente. Quanto ao ensino da matemática, pretendemos comecar por onde em geral 
se comeca, ou seja, pelas qliatro operacoes; mas claro que antes seriam ensinados os 
números ordinários e seu valor quantitativo, buscando-se ligar esse valor como traba
lho, a caca, a pesca etc. 

., 

Projeto Acompanhamento as Escolas Kulina dos Vales do 
Purus e Juruá 

O trabalho desenvolvido pelo CIMI na regiao da Amazonia Ocidental data de dez 
anos atrás. A lgreja Católica, como tal, já mantém·contato comas populacoes indíge
·nas há muito mais tempo. Conhecem-se relatórios de padres e bispos que visitaram al
deias indígenas na regiao em fins do século XIX e inícios deste. Nesses primeiros conta
tos, a preocupacao principal foi a catequese, a "civilizacao" do índio, a fim de integrá
lo como mao-de-obra, como seringueiro ou agricultor. Quando o CIMI, como organis
mo novo da Igreja Católica, veio para a regiao, trazia urna nova visao de pastoral indi
genista, com outros objetivos e outra metodología de trabalho. Iniciou sua atuacao pe
lo levantamento amplo da situacao dos povos indígenas d~ regiao. Buscava com isso 
inf ormacoes básicas que servissem, depois, para elaborar urna estratégia que des se con
ta da r~alidade concreta e distribuísse com certa eficácia o reduzido número de pessoas 
disponíveis para atuar junto as comunidades indígenas. 

Nesses contatos com várias comunidades indígenas do Purus, Envira e Juruá, urna 
das reivindicacoes mais fortes apresentadas pelas comunidades foi a questao da escola. 
Alfabetizacao, primeiras contas, conhecimento do mundo do branco, para se defender 
de sua exploracao, estes eram alguns dos desafíos a que a escola deveria responder. 

Ocorre que nao f oi so mente 6 CIMI que respondeu a essa expectativa. Instituicoes 
como o SIL, a MNTB e até as p~óprias prefeituras municipais, em alguns casos, cria
ram urna infra-estrutura para a escolarizacao indígena. O SIL atua na aldeia de Sao 
Bernardo, Peru, no rio Purus, desde fins da década de 50. Como é sabido, seu trabalho 
de pesquisa lingüística tem como objetivo a traducao da Bíblia, ou de porcoes dela, 
para as línguas indígenas. Nesse processo, alguns índios sao treinados com bastante efi
ciencia para serem informantes, professores e pregadores, já que para aproveitar os textos 
traduzidos é preciso que a comunidade esteja alfabetizada. Após mais de 25 anos de 
atuacao, com o Novo Testamento já traduzido para o idioma Kulina, o SIL vai aos 
poucos se retirando dessa aldeia. Como resultado, ficaram cartilhas, alguns textos ''pro
fanos" em Kulina, um texto de histórias Kulina, muitos indios alfabetizados e urna co
munidade que passa por enormes dificuldades, já que nao encontra apoio por parte 
do governo peruano, nem ve urna saída economica estável naquela regiao isolada e inós
pita. Algumas familias saíram de lá e se dirigiram para o Brasil, na esperanca de solu
cao para seus problemas. No caso da MNTB, que atua desde 1969 junto aos Kulina 
da aldeia do Piau, Médio Juruá, Brasil, o objetivo é o mesmo do SIL. Seus missioná
rios introduziram urna ortografia diferente da proposta pelo SIL. Eles sao mais radi
cais do que este, desrespeitam a cultura, combatem certas instituicoes Kulina, como 
a pajelanca, e acreditam que a vida dos Kulina só vai melhorar com a sua conversao 
ao cristianismo veiculado por eles. Concentram seu trabalho na alfabetizacao, com vis
tas a conversao dos índios. De outro lado, nada fizeram para preparar a comunidade 
para o enfrentamento como sistema dos seringais, aos quais os Kulina estao amarra
dos, em regime de superexploracao. Há conhecimento de que esses missionários che-
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gama compactuar comos seringalistas, servindo de intermediários entre estese a co
munidade. No caso das prefeituras municipais, a alf abetiza~ao teve quase sempre fins 
políticos, como o aumento do número de eleitores, influencia política e comercial. Nes
se caso, a alf abetiza~io é feíta em portugues, com prof essores brancos contratados pe
lo municipio (como nas aldeias do Cacau e Acuraua)~ ou vinculados ao antigo MOBRAL. 

O CIMI também se propós a realizar um trabalho de alfabetizacio - conforme o 
desejo expresso pelas assembléias indígenas-, COJl! a finalidade de preparar a própria 
comunidade para se autodeterminar em todos os sentidos: político, económico, cultu
ral. Depois de um longo período em que o trabalho se realizou com resultados satisfa
tórios mas sem muita articulacio entre as aldeias, viu-se a necessidade e o interesse das 
próprias comunidades em assumirem o processo. Daí a preocupacio de formar profes
sores Kulina, escolhi~os pelas próprias comunidades. O CIMI iniciou as primeiras ex
periencias em alfabetizacao como povo Kulina no Alto Purus, Acre, em 1976. Poste
riormente, em 1978, outra experiencia teve inicio, no lgarapé do Anjo, rio Envira, Acre. 
A partir de 1980, missionários da IECLB passaram a atuar nessa regiao, em estreita 
colaboracio como CIMI - primeiro no Purus e, há um ano, no Médio Juruá, lgarapé. 
Preto, Amazonas. No final de 1983 iniciou-se o processo de transicio da língua mater
na indígena para o portugues dentro do projeto lgarapé do Anjo, que póde posterior
mente ser estendido as demais aldeias Madijá do Acre e do Amazonas. Em janeiro de 
1985, mediante convenio firmado entre a CPI/ AC, a SEC/ AC e a FUNAI, foi oficiali
zada, entre outras, a escola Madijá do lgarapé do Anjo. Um monitor Madijá partici
pou do 1 Curso para Formacao de Monitores Indígenas realizado nessa ocasiao em Rio 
Branco (AC). Os novos monitores foram contratados pelo MEC, e a supervisio das 
escolas, bem como a elaboracio de currículos para as escolas indígenas do Acre, fica
ram a cargo da CPI/ AC. Dessas várias experiencias educacionais como povo Kulina 
tem surgido diversos materiais experimentais como, cartilhas, livros-texto, um dicioná
rio Kulina-Portuges e anverso, urna gramática (no prelo). Boa parte desses materiais 
foi elaborada com a participacao dos índios alfabetizados. 

Tendo em vista urna maior coordeilacao das escolase a melhor preparacio dos 
professores, o CIMI passou a considerar como prioritária a realizacio de um curso es
pecífico para monitores Kulina. Em julho de 1985 havia sido realizada, ha aldeia Ajiti
ni, río Juruá, a Ill Assembléia de Liderancas Madijá. A decisao tomada nessa assem
bl'éia, de que se deveria sistematizar o programa de escolas, somou-se as expectativas 
do CIMI, que havia planejado um Curso para Formacao de Monitores de Alfabetiza
cao em Língua Kulina, visando a capacitacio de elementos já alfabetizados pelas várias 
instituicoes que atuaram na área de educacao nas diversas aldeias desse povo. Os futu
ros monitores foram escolhidos por suas respectivas comunidades. O cur~o, patrocina-. . 
do pela OXF AM, AMA e CNBB, realizou-se no município de Plácido de Castro (AC), 
no período de 23/ 11 a 22/ 12 de 1985, reunindo representantes das aldeias de Sao Ber
nardo, Maronahua, Sobral, Santo Amaro e Santa Júlia dorio Purus, lgarapé do Anjo, 
Cacau, Igarapé Preto, Acuraua e Eiru, totalizando quatorze Madijá alfabetizados na 
língua materna (alguns já exercendo funcio de alfabetizadores em suas comunidades) . 

. Além dos agentes do CIMI, OP AN e IECLB junto as comunidades Madijá, assessora
ram o curso: Abel Kanaú Silva, pela Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Estado 
do Acre; Ruth Monserrat, lingüista da UFRJ e assessora do projeto lgarapé do Anjo; 
Fátima Almeida, licenciada em história pela UF AC. 

O curso objetivava a padronizacao da ortografía, a transmissao de nocoes básicas 
de matemática, saúde, legislacio indígena e história regional. Um dos problemas mais 
sérios a enfrentar nele seria o estabelecimento de urna ortografía única para o idiomá 
Kulina. O SIL, por estar atuando em território de língua espanhola, adotara certos si-
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nais gráficos, para representar sons do Kulina, que se adequavam mais ~o espanhol 
do que ao portugues (por exemplo, "j" para representar a aspiracao glotal). A MNTB 
utilizou "rr" para representar o mesmo som, ·por ·atuar em território brasileiro. As
sim, os Madijá do Peru escrevem "jobo" (cajá), e os Madijá do Brasil, "rrobo". Isso 
dificultaria sobremaneira a publicacao de materiais que visassem a nacao Madijá co
mo um todo. Um outro problema a enfrentar seria o tratamento das diferencas diale
tais, principalmente nas terminacoes verbais. O primeiro problema f oi facilmente su
perado, devido ao maior número de alfabetizados pela ortografia estabelecida pelo 
SIL; na verdade, apenas um dos alunas conhecia a ortografia da MNTB. Quanto ao 
segundo caso, embora os alunos tivessem chegado a um concenso, a equipe de as_sesso
ria entro u num impasse. Pela lógica, qualquer que f osse a escolha ortogr~fica, a dif e
renciacao dialetal nao precisaria ser alterada, bastando convencionar-se i\,1m~ das for
mas para ser adotada como padrao na escrita, já que esta é urna convencao. que nunca 
reproduz fielmente a língua oral. No ensino da matemática, usou-se o ábaco para ilus
trar as nocoes de soma e subtracio. Isso contribuiu em muito para a compreensao 
das operacoes, dada a facilidade do instrumento em termos de visualizacao e manu
seio. Utilizaram-se também sementes e outros objetos. Foi eleborada urna versao sim
plificada de alguns artigos do Estatuto do fndio (Lei 6.001), e os Madijá fizeram urna 
traducio do art. 198 para sua língua; Abordar~m-se também aspectos gerais de saúde 
e da história regional. Parte do tempo do curso foi dedicada a elaboracao de materiais 
pedagógicos. Em 1982, haviam sido publicados a primeira·cartilha experimental para 
alfabetizacao em língua Kulina e um livro de textos contendo mitos e passagens do 
cotidiano da aldeia. Ocorre que o momento mais espontaneo de contato dos Madijá 
com a escrita é o inicio da noite, quando as f amílias reúnem-se em torno dos archotes 
de caucho, a luz do fogo-de-chao ou das lamparinas, para o que denominam de "pa
peo huahua" (falar através d_o papel). É nesses momentos que aqueles que nao fre
qüentam a escola f azem o seu lento contato com o mundo da escrita. Criancas da 
mais tenra idade e pessoas idosas debrucam-se sobre o assoalho de paxiúba e, até por 
mera curiosidade, vao repetindo, palavra por palavra, frase por frase, os conteúdos 
da cartilha, auxiliadas por alguém da familia. Foi pensando nesse momento, já quase 
um hábito cultural entre os Madijá, que se resolveu ref ormular a cartilha anterior, 
ampliar o seu conteúdo e adaptá-la de forma a que as palavras con ti das f ossem de 
uso fluente nos dois dialetos, do Juruá e do Purus. Palavras impressas em tipos garra
fais, com a sílaba a ser aprendida sobressaindo-se da palavra apenas pela tonalidade 
de impressao, sílaba em foco vermelha e restante da palavra em preto. Em suma, pen
samos numa cartilha que pudesse ser lida a luz do fogo. Essa técnica já havia sido 
empregada na cartilha anterior. Os Madijá escolheram o conteúdo, palavra por pala
vra, e fizeram as ilustracoes, em trabalho comos assessores Abel Kanaú e Ruth Mon
serrat, que depois montaram tecnicamente a cartilha. Paralelamente, Rubens Montei
ro fez, comos Madijá, a correcao de um livro de textos produzidos na escolado Ajiti
ni. A elaboracao de um manual de exercícios ficou para ser discutida após o curso. 
Al caneados os objetivos desse primeiro curso, a etapa seguinte pretende enfrentar a 
transicio para o bilingüismo, compreendido aqui como a introducao da língua portu
guesa nas escolas Kulina. 

Planeja-se para 1986/ 1987: a) realizar cursos anuais de forma~o e reciclagem, em 
fins de 1986 e 1987; b) promover um curso de alfabetizacio para formar monitores on
de nao os há (por exemplo, em Medonho e Eiru no Médio Envira); c) acompanhar e 
assessorar semestralmente todas as escolas funcionando nas aldeias; d) elaborar e pu
blicar materiais didáticos, com participacao dos indios; e) ampliar a equipe de assesso
ria a essas escolas. 
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IV Encontro - 1988 

Durante o Encontro foi feito um relato sobre o estágio atual do projeto Acompa
nhamento as Escolas Kulina dos Vales do Purus e Juruá. Foi apresentado, também, 
o conteúdo de dois documentos referentes ao Programa de Educa~io Kulina do Cl
MI/ Amazonia Ocidental, o relatório do 11 Curso de Forma~io e Reciclagem de Moni
tores - 1987, e o Plano de Continuidade 1988-1989. Segue o relatório sobre o Purus, 
bem como, em forma abreviada, o conteúdo dos dois documentos. 

Projeto Acompanhamento as Escolas Kulina dos Vales do 
Purus e J uruá 

O nosso trabalho nao é específico da área de educacao. Envolve a questao da orga
nizacao política em def esa da terra e dos direitos indígenas, da saúde e da ·educ~cao 
escolar. No Purus há cerca de 800 Kulina, que vivem, em seis aldeias, da caca, da pes
ca, agricultura de subsistencia e extracao de látex. Já possuem escolase professores pró
prios, que dao aulas na língua materna. 

Iniciamos o nosso trabalho em agosto de 1987, substituindo Lori e Roberto. Faze
mos um trabalho rotativo entre cidade e área. Na área moramos na aldeia do Sobra! 
e atingimos com nosso trabalho principalmente as comunidades de Sobral e Marona
hua, que fica a mais ou menos trinta minu.tos de barco da primeira. Pretendemos dar 
urna assessoria aos monitores durant.e ó tempo em que estamos na área. Além disto, 
em assembléia interna; a comunidctde do Sobra! pediu que déssemos aulas em portu
gues, porque sentem a necessldadó! de conhecer esta língua. Procuramos atender a este 
pedido. Mesmo como pouco conhecimento da língua, procuramos que o ensino seja 
bilíngüe. Percebe-se que, com o tempo, é possível passar esta taref a de ensino do portu
gues para os próprios monitores, pois alguns já utilizam as duas línguas nas aulas. Para 
isto seria bom produzir material bilíngüe. Por nao haver outras pessoas atuando nestas 
seis aldeias além de nós, sentimos a necessidade de urna ampliacao do trabalho, porém 
as distancias prejudicam bastante .esta intencao. 

Na cidade, participamos da organizacao dos cursos de monitores Kulina promovi
dos pelo CIMI e pretendemos ajudar na elabora<;ao de material pedagógico. Ternos a 
oportunidade de reflexao e assessoria junto ao CIMI, que dispoe de pessoas atuando es
pecificamente na área de educacao. Na área, as escolas estao funcionando relativamente 
bem. Há por parte dos Kulina um grande interesse em aprender. Nota-se que muitos já 
sabem Jer e escrever. Percebe-se que o maior problema é a memática. Até agora sao pou
cos os que sabem fazer contas, mesmo se tratando das mais simples. Vai a aula quem 
tem vontade de ir: mulheres, homens, criancas, rapazes, mocas. Percebe-se nitidamente 
que há pessoas mais adiantadas e outras menos, estudando juntas. Para um avanco maior 
talvez fosse melhor separá-los em turmas. Contudo, em termos culturais, isto parece que 
seria difícil ou até mesmo pior. Ainda nao ternos condicoes de fazer urna avaliacao. Na 
aldeia do Sobral f oi tentada urna separacao entre homens e mulheres, conforme decisao 
de urna assembléia deles. Contudo, na prática esta separacao nao funciona. Foram elei
tos mais dois professores, além do contratado; Dois dao aula, no mesmo horário, para 
duas turmas mistas. O fato de dois professores darem aula numa mesma sala atrapalha. 
Além disto, um deles muitas vezes ensina errado, pois sabe pouco e nunca participou 
dos cursos de monitores. Foi escolhido para ser professor por ser filho do tuxaua. Ao 
mesmo tempo há o problema de os dois nao contratados quererem salário e quererem 

• 
participar dos cursos de monitores. ·o fato de um receber salário, e os outros nao, cría 
urna certa disputa entre eles. No mais, ainda nao ~emos condicoes de fazer urna avalia
cao mais profunda porque ternos só dois meses e meio de trabalho na área. 
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11 Curso de Forma~ao e Reciclagem de Monitores - 1987 

Os objetivos deste curso f oram os seguintes: 
a) orientar pedagogicamente aqueles que passam a assumir a alf abetizacao em Kulina 

nas aldeias; 
b) iniciar a passagem para o portugues, para aqueles que participaram do primeiro cur

so, com vistas · ao trabalho com as turmas já alfabetizadas em Kulina; 
c) trabalhar como sistema de numeracao decimal, como base para o aprofundamento 

da aprendizagem das quatro operacoes, mediante utilizacao de material pedagógico 
concreto; 

d) abordar o assunto saúde como tema geral, referindo-o as demais questoes - terra, 
educa9ao, situacao política etc. -, enfatizando a parte pfeventiva da saúde. Discu
tir também com os monitores propostas de atuacao neste setor; 

e) identificar a cosmovisao do grupo e relacioná-la comas de outros povos, acrescen
tando outras nocoes de história e geografia; 

f) mostrar os instrumentos legais que os Kulina podem utilizar para defenderem seus 
direitos como povo, ou seja, a legislacao referente as populacoes indígenas; 

g) elaborar, junto comos monitores, materiais didáticos específicos a serem utilizados 
nas escolas; 

h) desenvolver o senso artístico -já existente entre eles - ·ensinando-lhes novas técnicas. 
Além da equipe do CIMI que atua junto ao povo Kulina, estiveram presentes os 

seguintes assessores convidados: Vera Masagao, pedagoga ligada ao CEDI, assessorou 
a parte de didática geral e técnicas pedagógicas; Eduardo Sebastiani, matemático da 
UNICAMP, especialista em etnomatemática, assessorou nas técnicas de ensino da ma
temática; Silvio Margarido, artista de Rio Branco e académico de história, desenvolveu 
um curso de teatro de bonecos, para serem utilizados pelos monitores como material 
pedagógico nas escalas; Ana Paula Souto Maior, advogada do CIMI, estudou junto 
com os monitores a legislacao brasileira relativa as populacoes indígenas, enfatizando 
os artigos referentes específicamente a realidade da regiao onde vivem os monitores. 

Participaram deste JI Curso dezoito monitores Kulina de doze aldeias diferentes. 
Destes, doze já haviam comparecido ao 1 Curso, em 1985, em Plácido de Castro. Por 
problemas de transporte, quatro monitores deixaram de participar. Os critérios para 
a escolha dos monitores continuaram os mesmos: domínio da leitura e escrita na língua 
materna; disposicao para exercer a funcao de monitor, mesmo que de maneira inf or
mal, dentro de sua comunidade; ser apontado pela comunidade, evitando-se favorecer 
f accoes políticas locais. Durante o curso f oram recolhidos subsídios para a producao 
de material didático em portugués e matemática, produzidos textos e ilustracoes para 
novas publica9oes, e elaborada urna cartilha para alfabetizacao de adultos. 

Plano de Continuidade 1988-1989 

Em 1985 o CIMI/ Amazonia Ocidental, elaborou, juntamente com assessores de 
educa9ao indígena, um curso para f orma9ao de monitores para alf abetizacao em lín
gua Kulina, realizado em 1985, em Plácido de Castro, município acreano. Com o obje
tivo de sistematizar o trabalho coma alfabetizacao nas diversas aldeias Kulina, nas ba
cías do Juruá e do Purus, iniciou-se a estrutura9ao de um Setor de Educacao no regio
nal do CIMI, para assessorar e planejar junto com os monitores os passos desse proces
so. Para tanto, elaborou-se um Programa de Educacao Kulina, cuja manutencao fi
nanceira foi solicitada as entidades "Développement et Paix", e "Pao para o Mun
do''. Como apenas a primeira dessas entidades concordou em sustentar o programa, 
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fornecendo a importancia de 500/o do orcamento solicitado, trabalhamos o bienio 
1986/1987 em condicoes bem precárias. Nao obstante isso, o Programa de Educacao 
Kulina tem dado passos importantes no processo de difusao da escrita entre esse povo. 

Realizaram-se dois cursos, um de formacao e outro de reciclagem dos monitores. 
Além da equipe de educacao, os cursos contaram com assessoria especializada de técni
cos do CEDI, UNICAMP, UFAC, UFRJ, IECLB, e reuniram também entidades lo
cais como a FUNAI e a UNI/ AC, que suscitaram discussoes acerca dos problemas das 
aldeias onde residiam os monitores, de casos de depreda~oes das áreas indígenas desen
cadeadas por grupos madeireiros, da morosidade dos órgaos governamentais, que vem 
dificultando o processo de demarcacao dos territórios indígenas; houve até discussoes 
sobre a contrata~ao dos monitores índios (pela Secretaria Estadual de Educa~ao ou pe
la FUNAI), dos quais somente nove sao realmente remunerados. 

Embora tivéssemos que reduzir o número de viagens de assessores as escolas, dado 
o fato de o or~amento ha ver sido reduzido em 500/o, todas as escolas tiveram pelo me
nos duas visitas de acompanhamento. Foi elaborado o livro "O Mito Kulina de Tama
co e Quira", escrito e ilustrado pela comunidade da aldeia Ajitini, e impresso em Kuli
na com traducao em portugues. Está prevista para o final <leste semestre a publica~ao 
de mais dois materiais para uso nas escolas Kulina, bem como urna viagem de assesso
ria a cada urna das escolas em funcionamento . 

. O programa, além disso, viabilizou a contratacao para o próximo ano dos onze 
monitores que atuam no Amazonas. Isso foi urna conquista conjunta de monitores e 
assessores, que pressionaram os órgaos governamentais a assumirem a remunera~ao dos 
monitores, como é dever do Estado. Vencidas essas etapas iniciais, o programa comeca 
a estruturar-se e desencadear o processo em direcao a suas finalidades, nao obstante 
as muitas dificuldades enfrentadas. O presente Plano de Continuidade tem como fina
lidade garantir o pleno exito do Programa de Educa~ao Kulina para o bienio 88/ 89. 
Será solicitada a "Développement et Paix" ajuda financeira, para que se torne viável 
sua execucao. A assessoria continuará sen do prestada conforme o programa, ressaltando
se as seguintes modificacoes: f oram incluí das mais seis escolas; houve alteracao no quadro 
de assessores, cujas equipes serao definidas no final deste semestre. Quanto ª· realiza
cao de novos cursos, para os dois próximos anos estao planejados apenas cursos de 
reciclagem para os vinte monitores já formados em cursos anteriores, para aperfeicoa
mento e aprofundamento nas disciplinas já trabalhadas. Estao previstos: 111 Curso, de 
11 de julho a 11 de agosto de 1988, e IV Curso, de 1 a 30 de julho de 1989. Iniciada 
a fase de transicao da língua Kulina para a língua oficial, e dado o avanco das escolas, 
planejaram-se seis publicacoes para os próximos dois anos: dois livros de textos em Ku
lina e portuges, dois cadernos de matemática, dois cadernos de exercícios de transicao 
para o portugues. Os demais itens do programa nao sofreram modificacao em sua es
trutura básica de funcionamento. 

Material produzido 

KANAÚ, Abel O. Silva 
- leca Huahua (Cartilha Experimental para os Fa/antes da Llngua Kulina), SCP -

CIMI - OXFAM, 1982. 
- Madijadenicca Ima (Hist6rias dos Kulina), Prol Editora, Sao Paulo, 1984. 
- Tamacocca Huima Quiracca Huima (O Mito Kulina de Tamaco e Quira), 

CIMI I AO, 1986. 
KA.NAÚ, Abel O. Silva; MONSERRAT, Ruth M.F. 
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Dicionário Kulina-Portugues!Portugues-Kulina, Prol Editora, Sao Paúlo, 1984. 

KULINA, Alunos do 1 Curso de Forma~ao de Monitores para Alfabetiza~ao em Lín
gua Kulina 
leca Huahua 2 (Cartilha para A/fabetizariio em Lingua Kulina), CIMII AC, 1986. 

MONSERRAT, Ruth M.F.; KANAÚ, Abel O. Silva 
Gramática da Lingua Kulina (Dialeto do lgarapé do Anjo), CIMI/ AC, 1986. 

ZWETSCH, Roberto, comp. 
Moronahuacodedenicca Ima Madija Atti (Textos em Língua Kulina), Gráfica da 
UFAC, Rio Branco (AC), 1985. 
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ssissite 

ssesse 

ssonoba 

ssaco 

ssissite 

Ssissite jahi tani. 

Ssaco ponahi. 

pissi 

itesse 

rasso 

ssassa 

Ilustrac;ao tirada de "leca Huahua 2" (Cartilha para Alfabetiza<;ao em Língua Kulina). 



Massosso odsa botta ina¡aro 

Ilustra~ao tirada de "Tamacocca Huima Quiracca Huima" (0 Mito Kulina de Tamaco 
e Quira). 
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O povo Ticuna habita a regiao do alto rio Solimoes, estado do Amazonas, próxi
mo da fronteira do Brasil com o Peru e a Colombia. As aldeias Ticuna estao dispersas 
ao longo dorio Solimoes e seus afluentes, na área de seis municípios: Benjamin Cons
tant, Tabatinga, Sao Paulo de Olivenca, Amaturá, Santo Antonio do Icá e Tocantins. 

Estima-se que os Ticuna sejam atualmente em torno ,de 20.000 pessoas no Brasil. 
Cerca de 6.000 vivem nos territórios peruano e colombiano. Os Ticuna no Brasil 
encontram-se em aproximadamente 70 aldeias, variando muito o número de pessoas 
em cada aldeia; algumas sao constituídas de poucas f amílias, ao pass o que o u tras con
tam em torno de mil e quinhentas pessoas. 

Língua 

A língua Ti cuna é isolada, nao-classificada em f amília lingüística. 

Dados gerais 

Antigamente, os Ticuna viviam nas cabeceiras dos igarapés da margem esquerda 
do rio Solimoes. Formavam, entao, grupos tribais em que a família extensa e os clas 
eram os pilares da organizacao social. Há cerca de tres séculos deram-se os primeiros 
contatos dos Ticuna com brancos, por ocasiao de incursoes militares e missionárias no 
rio Solimoes e afluentes, a soldo dos reis de Portugal e Espanha. 

A penetracao macica dos brancos em seu território ocorreu no final do século pas
sado e início <leste, com a expansao do extrativismo da borracha. Seringalistas e comer
ciantes estabeleceram-se em suas terras, abrindo inúmeros seringais e explorando a mao
de-obra Ticuna. Esta situacao comecou a modificar-se a partir de 1940, quando o SPI 
iniciou sua atuacao no Alto Solimoes. Em 1946 o SPI adquiriu a fazenda Umariacu, 
para a qual convergiram dezenas de f amílias Ti cuna, saídas dos seringais. A partir da 
década de 60, a Prelazia do Alto Solimoes intensificou sua presenca junto aos Ticuna, 
sobretudo nas aldeias de Belém do Solimoes e Feijoal, contribuindo para a superac;ao 
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do dominio absoluto dos patroes seringalistas sobre os Ticuna da regiao. A partir de 
1972, um surto messiinico provocado pelo Irmio José da Cruz envolveu profundamente 
os Ticuna, causándo grandes modificac0es na sua org~io social. Em 1975 a FU
NAI criou o primeiro Posto Indígena da regiio, na aldeia de Vendaval; nos anos se
guintes instalou postos em seis outras aldeias. A partir daí a realidade Ticuna modificou
se rapidamente, ampliando-se seus contatos coma sociedade envolvente, através de di-

A • versas agencias. 
Os Ticuna mantem um relacionamento comercial regular com os centros urbanos· 

regionais e com marreteiros que realizam comércio ambulante pelo rio. Eles abastecem 
as cidades com grande quantidade de f arinba e banana, além de outros produtos, como 
o pescado, frutas regionais, verduras etc. O artesanato também é fonte significativa 
de recursos econ8micos. Compram, por sua parte, vários artigos de consumo, como 
tecidos, combustível, sabio, sal, eletrodomésticos etc. 

No relacionamento com a sociedad e envolvente, o povo Ti cuna f oi criando novas 
formas de organizacao, sobretudo na última década. A primeira assembléia de lideran
cas Ti cuna ocorreu em 1980, seguindo-se muitas outras, que f ortaleceram os lacos de · 
unidade interna do povo. A criacio do Conselbo Geral da Tribo Ticuna (CGTT) em 
1984 e posteriormente da Organizacao Geral dos Professores Ticuna Bilingües (OGPTB) 
em 1986, organizacoes que vem atuando na def esa dos direitos e interesses do povo Ti
cuna, sao expressoes de urna nova forma de relacionamento com o mundo "branco". 
Uma das principais lutas travadas pelo povo Ticuna diz respeito a demarcacio de suas 
terras. Apenas 100/o das mesmas, aproximadamente, foram demarcadas até boje. 

Equipes e Participacao nos Encontros 
Sil vio Cavuscens (OP AN): trabalhou no pro jeto de 1980 a 1987, tendo participado do 
I e II Encontros; redigiu e apresentou os relatórios a eles referentes; co-autor do relató
rio do III Encontro. 

. . 

Claire-Lise J. Cavuscens (OPAN): trabalbou no projeto de 1980 a 1983; participou do 
I Encontro e f oi co-autora do relatório a ele corresponden te. 
Dilso!l Miguel Rapkiewikz (OPAN): trabalhou no projeto de 1984 a 1986; co-autor do 
relatório do III Encontro. 
Francisca Clara de Oliveira (OPAN): trabalha no projeto de 1985 até boje; participou 
do III e IV Encontros e foi co-autora e apresentadora dos relatórios a eles referentes. 
Arlindo Gilberto de O. Lei~e (OPAN): trabalha no projeto de 1985 até hoje; participou 
do I, 11, 111 e IV Encontros (nos dois primeiros Encontros na condicao de membro da 
Coordena~io da OP AN); f oi co-autor e a presentador dos relatórios referentes ao III 
e IV Encontros. 

1 Encontro - 1982 

Órgaos que atuam no setor educacional junto aos Ticuna: Municípios - convenio 
coma FUNAI; Prelazia - convenio como Municipio; Movimento de Educacao de 
Base (MEB), ligado a CNBB e Prelazia - convenio com o MEC, para formacao de 
monitores; Missio Batista. Além disso, professores Ticuna lecionam por iniciativa pró
pria na comunidade, como é o caso de Campo Alegre. 

Nao existem diretrizes gerais quanto a educacao para os.Ticuna. De fato, os méto
dos utilizados variam muito, dependendo do órgio que a~ua na aldeia (o mesmo órgao 
utiliza, as vezes, métodos diferentes) ou dos professores que aplicam este ou aquele mé
todo. Isso se exacerba a tal ponto, que numa mesma aldeia sao utilizados cartilbas e 
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métodos os mais diversos ("Tutu" - cartilha dá FUNAI em Ticuna, elaborada sob 
orientacio do SIL; "Cartilha para a Escola de VendavaP', elaborada por urna profes
sora da FUNAI; urna cartilha publicada no Nordeste, e outras mais). Há escolas mistas 
(para Ticuna e brancos) nas aldeias e fora das aldeias, e escolas só para os Ticuna nas 
aldeias. Os professores que lecionam sao Ticuna ou brancos. Os professores brancos 
alfabetizam só em portugues, e os professores Ticuna em portugues e/ou em Ticuna. 

A equipe tem atuado junto a Prelazia do Alto Solimoes, coordenando a Pastoral 
Indigenista, e vem colaborando com o MEB no trabalho específico com os Ticuna. Tendo 
em vista o espaco de atuacio da Prelazia, atualmente restrito a quatro aldeias, e o fato 
da maior parte do clero estar empenhada em trabalhos de pastoral com a populacio 
branca, sente-se a necessidade de. conseguir também um apoio fora da Prelazia. Daí 
a perspectiva de colaboracio com urna equipe do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
que pesquisa na área. 

Diante dessa situacio política e educacional complexa, achamos importante ter um 
conhecimento mais profundo da realidad e nas escolas para os Ti cuna (material e méto
dos utilizados, aulas, professores, freqüencia dos alunos, dificuldades etc.). Para isto, 
será realizado pela equipe de Pastoral Indigenista da Prelazia um levantamento sobre 
a questio. Urna vez coletado esse material, realizar-se-á um encontro de Pastoral Indi
genista da Prelazia, coma finalidade de analisar e avaliar o trabalho educacional que 
está sen do realizado. · 

Também está prevista a realizacao de um curso de alf abetizacio em portugues pa
ra adultos. Este curso visatja a conscientizacio dos adultos em dois níveis: a) apoiar 
mais concretamente as liderancas na uniao e organizacio do povo Ticuna; b) compreen
der a importancia de urna educacao conscientizadora para as criancas. Toda a temática 
do curso seria pensada em funcio da própria realidade do grupo indígena. A intencio 
é, de um lado, que os Ticuna revalorizem a própria cultura e, de outro lado, que pos
sam manipular melhor os códigos da sociedade envolvente e, desta forma, consigam 
urna maior autonomía nesse relacionamento. A interacio entre a alfabetiz~cio e a for
macio de urna consciencia em torno de problemas comuns e da necessidade de mobili
zacao para enfrentar tais problemas seria orientada a través da aplicacio do método a 
ser utilizado para a realizacio desse curso, ou seja, urna adaptacao do método Paulo 
Freire a realidade Ticuna. 

A partir das colocacoes feitas no Encontro, a equipe do Alto Solimoes recebeu as 
seguintes recomendacoes específicas dos participantes: a) tentar envolver mais pessoas 
no trabalho educacional junto aos Ticuna; b) encontrar urna pessoa experiente para coor
denar esse trabalho educacional; c) efetuar o mais brevemente possível o levantamento 
do material didático, dos métodos e da problemática das escolas Ticuna, a fim de ava
liar os trabalhos realizados e de tracar linhas educacionais apropriadas a cultura Ticuna. 

11 Encontro - 1984 
O quadro formado pelos professores Ticuna é bastante diversificado. Contudo, 

podemos constatar que a maioria desses professores tem urna formacio bastante limi
tada (até a 4~ série do 1? Grau), e nao dominam as técnicas necessárias para um bom 
trabalho de alfabetizacio, nem possuem urna nocao clara da necessidade de urna edu
cacao mais diretamente voltada para a realidade Ticuna. Ao contrário, as aulas minis
tradas estio orientadas principalmente para a integracao dos Ticuna a sociedade nacio
nal e para a reproducio o mais fiel possível da escola do branco. 

Por outro lado, na área considerada mais tradicional dos Ticuna (área de origem 
do povo, onde estao situadas as aldeias de Belém do Solimoes, Vendaval e Campo 
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Alegr·e) e em algumas outras aldeias onde os professores Ticuna tiveram urna formacao 
mais aprimorada (por influencia da Missao Batista, por exemplo ), os professores Ticu
na possuem urna maior consciencia da problemática educacional e das necessidades exis
tentes. Esses professores tem um interesse crescente em tentar valorizar mais os diver- · 
sos aspectos de sua cultura, através da educacio.· Alguns deles participaram mesmo na 
elaboracio de um jornal Ticuna. 

Nesses últimos anos, as dificuldades e os inipassses vividos pelos professores Ticu
na tornaram-se mais evidentes, seja pelas dificuldades de ordem económica (salários 
atrasados.etc.), seja pela falta de material escolar e pela precariedade das escol_as, ou 
pela necessidade sempre mais presente de urna orientacao no setor educacional. 'sual
mente, o fato dos ~ateriais didáticos nao corresponderem a necessidade dos Ticuna 
e serem impostos·de fora, constitui impasse sempre maior para os professores Ticuna. 
Estas e o u tras dificuldades fizeram com que os prof essores Ti cuna se organizassem pa
ra solucionar seus problemas. Neste sentido, houve, em setembro de 1983, o 1 Encon
tro de Profe~sores Ticuna. Este encontro reuniu 52 professores. A partir deste evento, 
que marcou o início de um processo importante no setor educacional dos Ticuna, os 
professores tomaram diversas atitudes para tentar solucionar as falhas existentes. Or
ganizaram, por e·xemplo, em dezembro de 1983, o 1 Curso de Capacitacao para Profes
sores Ticuna. Esse curso foi ministrado pelos professores Ticuna mais experientes. 

Nos anos de 1983 e 1984, a equipe desenvolveu atividades em diversos níveis: 
a) realizacao do levantamento parcial das escolas Ticuna, que permitiu constatar a to

tal ausencia de um programa educacional unificado e verificar que o material didáti
co utilizado era completamente alienador e contrário aos interesses básicos do povo 
Ti cuna; 

b) diálogos comos professores, na medida das possibilidades (contatos na sede da equipe, 
em Benjamin Constant, visitas as escolas etc.), a fim de tentar compreender melhor 

. a situacao atual; 
c) participacao e colaboracao no 1 Encontro dos Professores Ticuna; 
d) colaboracao no 1 Curso de Capacitacao para Profes sores Ti cuna, nas seguintes ati

vidades: discussao comos professores sobre os materiais e os métodos a serem utili
zados; discussao aprofundada do livro "História dos Povos Indígenas - 500 Anos 
de Luta no Brasil"; correcao, junto comos professores, de urna cartilha da FUNAI; 

e) planejamento, comos professores, de prioridades, na perspectiva da elaboracao de 
materiais didáticos mais adequados; 

f) elaboracao de um livro sobre o mito da criacao Ticuna, pela equipe do Museu Na
cional do Rio de Janeiro; intercambio com esta equipe. 

Confrontando-se a caminhada des tes do is anos com as recomendacoes f eitas a equipe 
no Encontro de 1982, podem::.se fazer as seguintes consideracoes: 
a) nao foi possível, até o momento, encontrar mais pessoas para as atividades educa

cionais junto aos Ticuna; 
b) o levantamento das escolas Ti cuna f oi realizado apenas parcialmente, devido as prio

ridades existentes nos outros setores de trabalho e a reducao da equipe com a saída 
de Claire-Lise; 

c) parece que houve mudancas na visao das perspectivas existentes, em termos de espa
co de atuacao, que se amplia atualmente entre os próprios professores, superando 
as barreiras da religiao ou da atuacao dos diferentes organismos junto aos Ticuna; 

d) o objetivo atual é manter maior contato com os professores que estao mais interes
sados num novo tipo de educacao; 

e) houve falha no sentido de urna melhor compreensao da complexa realidade educa
cional, a fim de possibilitar urna orientacao mais adequada; 
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f) faltou interesse em ter contato com urna assessoria mais técnica, a fim de trocar idéia~ 
e analisar melhor a situa~ao; _ 

g) o incentivo aos professores f oi válido, permitiu que eles assumissem realmente a con
cretizacao do encontro e do curso de capacitacao. 

As prioridades e perspectivas que a equipe tem em vista, para o trabalho junto aos 
professores Ticuna, sao as que seguem: 

a) finalizacao do levantamento das escolas Ticuna, a fim de ter um contato mais apro
fundado com os prof essores que sao pouco conhecidos e obter urna vi sao mais glo
bal da realidade; 

b) incentivo e colaboracao na concretizacao de um segundo curso de capacitacao; 
c) continuacao da discussao comos professores e maior acompanhamento do processo 

iniciado. É preciso tentar compreender melhor a posicao do professor dentro da co
munidade e a sua funcao em nível político no movimento das liderancas Ticuna (luta 
pela terra), pois os instrumentos de luta estao se modificando e parece que quem possui 
as armas mais eficazes neste processo em constante mudanca sao justamente os pro
fessores; 

d) esf orco no sentido de discernir· de que maneira a escola é ou pode ser um meio de 
. evitar a inferiorizacao, a subordinacao dos Ticuna pelo branco. É necessário com
preender qual a importancia da escola para que o povo Ticuna possa ser realmente 
o sujeito do seu futuro, no processo de interacao com a sociedade nacional; 

e) diálogo comos Ticuna que elaboram o jornal deles. Deve-se tentar demonstrar a im
portancia da colaboracao das outras comunidades na sua elaboracao (envio de mate
rial etc.), por ser este jornal um instrumento válido de troca de informacoes e posi
cionamentos diante dos problemas que os índios enfrentam; 

f) também nesse sentido, incentivo a maiores con tatos entre os profes sores mais expe
rientes e os outros; 

g) esforco para conquistar mais urna pessoa para o projeto Alto Solimoes, a fim de atuar 
especificamente no setor educacional Ticuna. 

111 Encontro - 1986: 

Urna das questoes mais importantes tratadas pelos professores Ticuna no encontro 
de setembro e depois no curso de dezembro de 1983, foi a do material didático disponí
vel, que nao atendía aos interesses específicos do povo Ticuna em termos educacionais. 
Esta preocupacao resultou na decisao de se criar material adequado e, mais particular
mente, na opcao de se elaborar urna cartilha de alfabetizacao na língua Ticuna e textos 
contando os mitos e histórias dos antigos. Em torno da proposta da cartilha 
concentraram-se os esforcos da equipe da OP AN ao longo do ano de 1984. Quanto 
aos textos de mitos e histórias dos antigos, urna equipe do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro assumiu o trabalho de edicao e publicacao. 

Para a elaboracao da cartilha, reuniram-se cinco profes sores Ti cuna na comunida
de de Sao Domingos 11, em maio de 1984, contando com a colaboracao de Silvio e Dil
son. Como ponto de partida para este trabalho, foram estudados materiais já existen
tes, como a cartilha "Tutu" em Ticuna, elaborada pelo SIL no Peru e adaptada pela 
FUNAI, e a cartilha elaborada pela professora Marina Villas Boas para uso na comuni
dade Ticuna de Vendaval. Depois disto, foram feítas algumas consultas a outros pro
f essores Ti cuna, com o objetivo de corrigir da melhor forma possível a gr afia e ampliar 
a participacao dos m~smos neste trabalho. Finalmente, em junho de 1984, reuniram-se 
alguns profes sores Ti cuna n_a cidade de Sao Paulo de Olivenca, para a correcao final 
da cartilha, juntamente com Silvio, Dilson e Pe. Inácio Nailson. A professora Marília 
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Facó Soares, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, prestou importante assessoria lin
güística na concretizacao desta cartilha. 

No segundo semestre de 1984, o trabalho da equipe limitou-se ao acompanhamen
to dos tramites de publicacao da cartilha na SEDUC, em Manaus, e ao atendimento 
dos prof essores Ti cuna que recorriam a mesma em Benjamín Constant, onde se encon
tra a sede da equipe. Em marco de 1985, Dilson esteve visitando algumas comunidades 

., 

Ticuna, informando os professores sobre o andamento da cartilha na SEDUC e con-
versando com os mesmos sobre o planejamento do curso de iniciacao ao uso desta car
tilha. O lancamento da cartilha, previsto para o final de 1984, só veio a pcorrer no iní-, 
cio de junho de 1985, depois de superados alguns imprevistos de sua puolic~ao. A car-

' tilha f oi publicada com algumas f alhas sérias, tornando-se necessário f azer a revisa o 
da mesma, a elaboracao de urna errata e a inclusao de urna introducao, elaborada pelos 
professores, que fora omitida na fase de edicao pela ~EDUC. . 

Nas duas últimas semanas de novembro de 1985, os cinco professores Ticuna que 
atuaram mais diretamente na elaboracao da cartilha reuniram-se novamente na comu
nidade de Sao Domingos 11 para preparar um curso de iniciacao ao uso da cartilha, 
contando coma colaboracao ~e Silvio, Francisca e Arlindo. Resultou deste trabalho 
mais urna minuciosa revisao da cartilha, novas correcoes e a redacao de um manual com 
um roteiro de sugestoes para planos de aula e exercícios aplicáveis a cada urna das li
coes. Preparou-se, igualmente, o curso de iniciacao a cartilha, que ficou marcado para 
10 a 28 de fevereiro de 1986, na comunidade de Campo Alegre. Com vistas a mobilizar 
e convidar os professores para o referido curso, tres prof essores Ti cuna e um ca pitao 
vao f azer urna viagem pelo rio Solimoes, visitando as comunidades Ticuna para expli
car a cartilha, o curso e fazer um levantamento da situacao das escolas na área. Esta 
viagem deverá ocorrer no período que vai de meados de dezembro até meados de janei
ro próximo, sem contar com a participacao direta de nossa equipe. Além dos trabalhos 
da cartilha, muitos .prof essores f oram a Benjamín Constant para conversar, discutir e 
encaminhar várias questoes do seu interesse, na sede da equipe. 

Neste segundo semestre de 1985, um acontecimento mareante foi o envolvimento 
de muitos professores Ticuna na campanha eleitoral para as prefeituras locais. O fato 
de os prof essores terem um maior domínio do portugues e saberem se expressar mais 
f acilmente do que outros Ti cuna na sua e na nossa língua, e o fato de exercerem influen
cia nas comunidades, levaram os partidos políticos a mo.bilizá-los ativamente em suas 
campanhas. Este fenómeno está a exigir urna análise mais profunda, pelo alcance que 
tem e continuará tendo dentro das comunidades Ticuna. 

A curto e médio prazos, o trabalho da equipe na área Ticuna continuará concen
trado na divulgacao e aplicacao da cartilha. lsto implicará, no mes de fevereiro de 1986, 
a colaboracao da equipe com os prof essores Ti cuna que vao ministrar o curso de inicia
cao a cartilha. Depois, acompanharemos nas escolas a aplicacao da cartilha, analisan
do com os prof essores as dificuldades que surgirem e descobrindo com eles as melhores 
formas de prosseguir neste trabalho. Em decorrencia da aplicacao da cartillÍa, poste
riormente a equipe terá de comecar a trabalhar comos professores na elaboracao de 
material que possa ser usado com os alunos que já dominarem a leitura e escrita em 
Ticuna. Neste sentido, já e~ste um texto de grande importancia e utilidade, que é o 
livro "Torü DuÜ'Ügü" (Nosso Povo), que conta em língua Ticuna o mito de origem 
do próprio povo Ticuna. Este livro foi elaborado a partir de um trabalho conjunto en
tre professores Ticuna e urna equipe do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

A realizacao e ·próxima aplicacao desta cartilha Ticuna é um passo de suma impor
tancia na caminhada de autodeterminacao do povo Ticuna, na medida em que colocará 
ao alcance de muitas pessoas deste povo um inestimável instrumental de leitura e es-
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crita em sua própria lingua. Vários professores Ticuna trabalharam ativa e diretamente 
', na concretizacio da cartilha, nas diversas etapas do processo, de modo que a conhecem 

e sentem como fruto do seu esforco. Os professores Ticuna tem manifestado grande 
interesse pela cartilha, perguntando pela mesma, examinando-a atentamente, insistin
do na realizacio do curso de iniciacio. Editada pela SEDUC do Amazonas, a cartilha 
conta como aval do Estado, o que permitirá introduzi-la sem maiores dificuldades no 
currículo das escolas municipais Ticuna. 

O tipo de relacao histórica estabelecida entre os Ticuna e os brancos, assim como 
os preconceitos existentes, abriram espaco para a escala do branco nas aldeias Ticuna, 
valorizando o portugues e utilizando metodología e conteúdos do mundo branco. É 
possível que no início a introducao da cartilha nas aulas gere algumas dúvidas sobre. 
a necessidade de aprender a ler e escrever em Ticuna, urna vez que as criancas apren
dem sua língua ~m casa. lsto provavelmente acontecerá mais comos pais dos alunos 
que querem ver seus filhos aprenderem as coisas do branca. Será necessário, da parte 
dos prof essores Ti cuna, todo o empenho no sentido de mostrar a necessidade e o valor 
da aprendizagem de sua própria língua. 

A assessoria da equipe deveria ter sido mais sistemática, com o que teriam sido 
evitados alguns erros no encaminhamento da cartilha. Faltou igualmente maior presen
ca dos professores Ticuna na fase de edicao. Eles deixaram claro que numa próxima 
ocasiio querem acompanhar de perta o processo de edicao do material que vier a ser 
produzido. A edicao da cartilha via SEDUC implicou algumas modificacoes e conces
soes sérias, que atendiam aos interesses de um governo avesso aos direitos indígenas, 
o que coloca em questao a validad e des ta forma de encaminhamento ·editorial. 

No 111 Encontro doram feitas as seguintes recomendacoes quanto ao trabalho na 
área Ti cuna: a) priorizar a f ormacao e acompanhamento dos prof essores; b) produzir 
material para a continuidade do aprendizado na língua; c) possibilitar maior capacita
cao -da equipe na área educacional; d) dar apoio e acompanhamento as lutas específicas 
dos_ prof essores Ti cuna como categoría. · 

IV Encontro - 1988 
Em fevereiro de 1986 f oi re~lizado, na aldeia de Campo Alegre, um curso de capa

citacio para 56 professores, provenientes de 29 comunidades. Este curso tinha em vista 
a aplicacio da primeira cartilha Ticuna. Num primeiro momento, foi feito um estudo . 
detalhado da cartilha, para corrigi-la no que fosse necessário. O modo· de grafar algu
mas 'palavras demandou muita discussao, até que se chegasse a um consenso entre to
dos os participantes. Num segundo momento, os professores fizeram práticas de aula 
para cada licio da cartilha, experimentando a metodologia de aplicacao da mesma e 
os exercícios propo~~os. Num terceiro momento, os prof essores discutiram mais pro
fundamente o significado e importancia do aprendizado da leitura e escrita na sua pró
pria língua, como forma de afirmacio de sua identidade. 

Pouco depois de concluído o curso de capacitacao, comecaram a chegar até nós 
vários pedidos de orieritacio metodológica, por parte dos prof essores que nao tinham 
participado do mesmo e queriam aplicar a cartilha. Coin este objetivo, nos deslocamos 
para algumas aldeias, nas quais houve treinamento individual ou de grupos de profes
sores para o uso da cartilha. No total, 24 professores participaram destes treinamentos. 

No segundo semestre de 1986, inici~os o trabalho de acompanhamento metodo
lógico aos professores que estavam usando a cartilha. Em funcio disto~ visitamos 27 
aldeias, que tem de um a dez professores. Este trabalho f oi realizado com a participa
cio de um membro da coordenacio dos professores Ticuna. Nestes acompanhamentos, 
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nossos objetivos foram os seguintes: participar das aulas, avaliando o uso da cartilha, 
da metodologia e exercícios propostos; continuar a orienta\:iO metodológica; manter 
contato direto comos alunos e comunidades; verificar de perto as necessidades e difi
culdades de cada prof essor. 

Da parte dos professores foram referidas dificuldades relativas a questoes fais .~~
mo: aplica\:ªº da metodologia proposta; grafia de palavras e frases novas, que nao se 
encontram na cartilha; desinteresse de algumas comunidades pelo rnsino da leitura e 
escrita na língua Ti cuna; baixo nível de escolaridad e e f ormacao prófissional; precário 
domínio do portugues. Da nossa parte, encontramos as seguintes dificuldades: falta de 
domínio da língua Ti cuna; diferente vi sao e compreensao do mundo; elevado número 
de professores; diversidade de exigencias colocadas pelos Ticuna; dispersa.o geográfica 
em que se encontram as aldeias Ticuna. 

Além do trabalho relacionado com a cartilha, e no intuito de co~tinuarmos pres
tando a poi o a organizacao dos profes sores e do povo Ti cuna, fizemos reunioes em al
gurnas aldeias, para discutir questoes de seu interesse. Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro 
de 1986, realizou-se um encontro, na aldeia do Paraná Ribeiro, reunindo 64 professo
res e 44 capitaes , para discutir o encaminhamento de questoes relacionadas com as es
colas em área Ticuna. Por ocasiao des ta Assembléia, f oi criada a OGPTB e escolhida 
urna coordena\:aO de oito professores para a mesma. Foram escolhidos também os di
retores para algumas das escolas. 

Ao longo dos trabalhos de acompanhamento dos prof essores, em 1986, f oi~se 
concretizando a necessidade de producao de material a ser aplicado após o estudo 
da primeira cartilha Ticuna, para dar continuidade ao aprendizado da leitura e escrita 
na própria língua. Em funcao disto, as atividades do ano de 1987 centraram-se na 
produ\:aO de material de leitura pós-cartilha. A primeira fase do trabalho prolongou
se de abril a setembro de 1987, período em que se realizaram reunioes regionais de 
professores, em sete aldeias Ticuna: Sao Leopoldo e Feijoal (município de Benjamin 
Constant), Ourique (município de Tabatinga), Sao Domingos I e Campo Alegre (mu
nicípio de Sao Paulo de Olivenca), Canimaru (município de Amaturá) e Vila Betania 
(município de Santo Antonio do I\:á). Ao todo, participaram destas reunioes 77 pro
f essores, de 30 aldeias, e ainda o u tras pes so as que espontaneamente compareceram 
' . -as reun1oes. 

Nestes encontros, cuja dura\:ao variou de dois a cinco dias, houve quase sempre 
tres momentos de trabalho. Num primeiro momento, fazia-se um breve levantamento 
sobre como estava a aplica\;ao da cartilha Ticuna, as dificuldades encontradas pelos 
professores etc. Num segundo momento, que ocupava a maior parte do tempo, discutia-se 
a produ\;iiO de Uffi livro de leitura, SOb váriOS aspectos: a quem seria dirigido, COffiO 
seriam os textos, os exercícios etc. Nesta etapa, cada professor escrevia um texto em 
Ticuna para o "novo livro" e fazia a tradu\:aO do mesmo para o portugu·es. Os textos 
eram imediatamente corrigidos por todos os professores presentes. A última etapa da 
reuniao era dedicada a discussao de questoes de interesse imediato: organiza\:ªº indíge
na e dos professores Ticuna, Constituinte etc. 

Concluída a primeira fase de elaboracao do livro de leitura, houve em Feijoal a 
reuniao de urna equipe de professores, para discutir aspectos gerais relativos ao novo 
material, bem como para preparar o curso/ encontro dos professores a ser realizado no 
final de 1987. Entre outras coisas, ficou definido que seriam encaminhados dois livros 
de leitura, e nao apenas um, conforme o pla~o inicial, devido ao elevado número de 
textos produzidos, que totalizavam 65 . Ficou acertado que seria feito, inicialmente, um 
primeiro livro, destinado basicamente a 2~ série, e outro a 3~ série, posteriormente. Os 
35 textos que deveriam constar do primeiro livro foram escolhidos e colocados em or-
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dem de dificuldade crescente. Decidiu-se que no curso/encentro do final do ano seria 
encaminhado apenas o que dissesse respeito ao primeiro livro. 

Entre os di as 30/ 11 e 17/ 12/ 1987 realizo u-se o curso/ encontro geral dos prof esso
res Ticuna, na comunidade de Canimaru, município de Amaturá. Compareceram l 09 
professores e futuros professores de 49 comunidades. Cinco professores foram escolhi
dos para a coordenacao dos trabalhos, contando com a colaboracao de Marília Facó, 
Francisca e Arlindo. Para efetivar as tarefas, os professores dividiram-se em duas tur
mas. Aqueles que nao tinham feito, até entao, a preparacao para o uso da cartilha Ti
cuna, constituiram um grupo, em número de 48, e se dedicaram basicamente ao treina
mento para uso daquele material. Os demais professores, em número de 61, trabalha
ram na selecao e correcao detalhada dos 35 textos (em Ticuna e portugues) que farao 
parte do primeiro livro de leitura na língua Ticuna; trabalharam também na elaboracao 
de exercíciós par~ todas as licoes do novo livro, e na discussao de planos de aula aplicá
veis aquelas licoes. Discutindo as dificuldades de grafia que iam $Urgindo, ao analisa
rem os textos, os profes sores também formularam, com ajuda de Marília, 13 regras 
gramaticais básicas para a escrita da língua Ticuna. Dez desenhistas, escolhidos entre 
os professores, se dedicaram a tarefa de ilustrar os· 35 textos. Os professores~ além dis
so, discutiram detalhadamente vários aspectos do livro: um texto de "Apresentacao" 
e um "Histórico"; a questao da autoría; pessoas a serem citadas no livro; disposicao 
interna dos textos e dos desenhos; título do livro e do caderno de exercícios; tamanho 
do livro, do caderno de exercícios e das letras dos textos; desenho da capa; número 
de exemplares· etc. Os professores dedicaram, ainda, os dois últimos dias do encontro 
ao debate sobre sua própria or.ganizacao. Também discutiram outras questoes, como 
a organizacao indígena em nível amazónico e nacional, a Constituint~ etc. 

_ Concluindo, podemos fazer as seguintes consideracoes gerais a respeito do traba
lho como um todo: 
a) desde o início do trabalho coma cartilhá, em fevereiro de 1986, até o curso/encon.: 

tro de dezembro de 1987, f oi notável o a vaneo dos prof essores Ti cuna e seus al unos 
no domínio gráfico de sua língua; 

b) a traducao dos textos Ti cuna para o portugues criou a oportunidade de se discutirem 
· também vários aspectos da língua portuguesa, e de exercitar o bilingüismo na escrita; 

c) cerca de 120 professores e futuros professores Ticuna participaram na elaboracao 
do livro de leitura, o que configura urna significativa experiencia de autoría coletiva; 

d) o uso da primeira cartilha nao se restringiu a escola; várias pessoas usaram-na por 
interesse autodidata, para conhecer a grafía de sua língua; 

e) há comuuidades que ainda oferecem forte resistencia ao aprendizado da leitura e es
crita em Ticuna; 

t) a organizacao dos prof esso~es Ti cuna como categoría vai-se consolidando aos pou
cos. Em conjunto, tem discutido mais profunda e amplamente suas questoes em as
sembléias, reunioes e encontros. 

I 

As pe~spectivas básicas para o ano de 1988 sao: a) enc~minhar e acompanhar a 
._ edicao do livro de leitura Ticuna, juntamente com o caderno de exercíció; b) colaborar 
~um curso de gramática das línguas Ticuna ~ portuguesa para os professores Ticuna; 
c') colaborar numicurso/ encontro para elabora~ao do segundo livro de leitura Tic~~ª· 

Material produzido 

NAILSON, lnácio; CA VUSCENS, Sílvio 
1~ Cartilha Ticuna, SEDUC/ AM, Manaus (AM), 1985. 
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TICUNA, Equipe de Professores; UCG; OPAN; PRELAZIA DO ÁLTO SOLIMOES 
Popera I UgütaeruÜ Magütagawa, 1988. 
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1.ª 
CARTILHA DE ALFABETIZACAO 

MAGÜTA t O NOME DO POVO PF.SCADO PELO YOI NO tVARE. 
MAGÜTA t O POVO TICUNA. 
YOI DISSE QUE F.STE POVO IRÁ CULTIVAR ATERRA, 
E SER DONO DELA Art O FIM DO MUNDO. 
MAGlJTA TEM QUE VIVER PARA SEMPRE; 
SE O POVO MAGt.lTA MORRER, ACABA O MUNDO. 

Contracapa da •' l ~ Cartilha Ticuna' '. 
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Ilustra~ao tirada de "Popera 1 Ugütaeruü Magütagawa" . 
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Localizac;ao 

O povo Kanamari é originário da área cultural Juruá-Purus, localizando-se boje, basi
camente, nos altos rios Jutaí e ltaquaí, e nos médios rios Juruá, Javari e Japurá, no 
sudoeste do Estado do Amazonas. / 

Populac;ao 

Devido a entrada das frentes extra ti vistas em seu território, ocorreu grande depopula-
9ao, sendo hojeo povo Kanamari constituído de aproximadamente mil pessoas. 

Língua 

O Kanamari pertence a família lingüística Katukina, nao-classificada em tronco lingüís
tico .. 

Dados gerais 

A partir dos estudos realizados pelo Pe. Constant Tastevin junto aos grupos indí
genas de diferentes línguas que habitavam o rio J uruá e regioes limítrofes, f oram f eitas 
as primeiras classifica9oes, que indicam a regiao como habitada primitivamente pelas 
popula9oes da família lingüística Katukina, que posteriormente sofreriam o assédio de 
grupos Aruak e Pano. Originários dos rios Jutaí, alto e médio Juruá, médio e baixo 
Tarauacá, e afluentes, diversos grupos da grande f amília Djapa f oram classificados co
mo Kanamari, Katukina e Tsomhwak Djapa (Tucano). Estes grupos permaneceram pra
ticamente isolados até metade do século XIX, quando, coma abertura do Juruá e do 
Jutaí, para a penetra9ao das frentes de ocupa9ao extrativistas, passaram a manter con
tatos próximos com os seringueiros brancos. 

Estas investidas nao chegaram contudo a constituir núcleos populacionais pois, em 
transito contínuo, avan9avam a medida que esgotavam o potencial das áreas ou eram 
recha9adas pelos grupos indígenas. Interessada apenas nos lucros imediatos da explo
ra9ao dos recursos naturais e na conquista territorial, a coloniza9ao do Juruá foi res
ponsável pelo rápido e violento despovoamento que atingiu esta regiao, que fora urna 
das áreas amazónicas de maior popula9ao indígena. Assim como a própria regiao, os 
povos que a habitavam nao receberam por parte das frentes de coloniza9ao nenhuma 
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atencao, tendo sido apenas objeto de registros esparsos por parte de viajantes que se 
·aventuraram pelo rio Juruá descrevendo de formá superficial os índios, a medida que 
com eles· se deparavam. . 

Ao mesmo tempo que procuravam estabelecer relacoes pacíficas com as frentes de 
ocupacao, os Kanamari abriram o seu territórió, que seria ocupado cada vez mais por 
exploradores de drogas do sertao e de látex. Com a instalacao definitiva do extrativis
mo nas margens dorio Juruá, os Kanamari se refugiaram em igarapés e áreas mais afas
tadas, onde conseguiram manter urna certa distancia que lbes per.mitiu conservar sua 
cultura tradicional sem interferencias profundas. Ainda boje todos os locais que com
punbam o território original Kanamari sao tidos na sua história oral como tradicionais 

' de cada grupo que o ocupara. 
Embora por vezes cortem seringa ou retirem madeira, os Kanamari nao podem 

ser considerados como seringueiros ou madeireiros. As relacoes comerciais que man-, 
tem com a sociedade envolvente nao acarretar~m alteracoes no modo dé producao que 
modificassem de forma substancial a vida dos grupos. Estas relacoes se dao apenas na 
medida em que querem ou precisam comprar algum objeto para atender as necessida
des materiais criadas a partir do contato. Neste sentido, também nao ocorreram, a par
tir do contato, modificacoes nas formas tradicionais de distribuicao interna dos produ
tos das atividades de subsistencia (caca, pesca, coleta e plantio), que sao usufruídos in
distintamente por todos os membros do grupo. 

Equipes e participa~ao nos Encontros 
Araci Maria Labiak (OP AN): trabalha no pro jeto desde seu início, em i 980, até boje, 
tendo participado do 1, 11 e 111 Encontros; co-autora dos relatórios referentes a esses 
Encontros. 
Lino Joao de Oliveira Neves (OPAN): trabalha no projeto desde 1981 , tendo participa
do do 1 e 111 Encontros; co-autor dos relatórios referentes a esses Encontros. 
Adelina Vilma Marques Ribeiro (OPAN): trabalha no projeto desde 1983, tendo par~i
cipado do 11 'e 111 Encontros; co-autora dos relatórios referentes a esses Encontros. 
Cláudio Quos Conte (OPAN): trabalhou no projeto nos anos de 1985 e 1986. 

1 Encontro - 1982 
O trabalbo de educacao abrange os grupos do alto Jutaí, das malocas do Nauá, 

Caraná e Dávi, cuja populacao é de 97 pessoas. Sendo mais efetivamente levado na 
maloca do Nauá, este trabalbo atinge também as demais malocas. Nestas malocas nao 
bouve, anteriormente a nossa presenca, nen huma experiencia de educacao formaliza
da. Dado o trabalho de alfabetizacao na língua Kanamari pela MNTB, junto a um dos 
grupos dorio Juruá, surge para os Kanamari a necessidade e motivacao para a ex~sten
cia de um trabalbo de alfabetizacao nas áreas do Jutaí acima citadas. Esta moti' 'acao 
está fundamentalmente ligada ao desejo de estabelecerem urna comunicacao escrita com 
o grupo do Juruá. Além desta motivacao, apesar de nao explícita, nao se incorre em 
grande risco de erro ao afirmar que outro fator que contribuiu para o desej~ de escola 
foi a possibilidade de nivelamento de "status" que esta aprendizagem traria. Devido 
a relacao de comércio com marreteiros e comerciantes regionais, e a conseqüente explo
racao a que estao sujeitos, surge entre os Kanamari a motivacao também pelo aprendi
zado da matemática, como forma de enfrentar esta situacao de exploracao. 

A nossa atuacao no campo da educacao, junto a sociedade brasileira, nos fez sen
tir a necessidade de urna maior preparacao profissional. A f ormacao academica na área 
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de pedagogia e orientacao educacional, sornada as atuacoes anteriores e posteriores a 
esta formacao, no campo da educacao formal, nos deram urna visao do desvio - em 
relacao a hossa concepcao - em que se encontra o sistema educacional em nossa socie
dade. Contrapondo-se ao descrédito nas formas de educacao em nossa sociedade, as 
comunidades indígenas apresentam para nós, com o seu sistema de educacao global, 
urna alternativa no sentido daquilo que acreditamos como verdadeiro sistema educa
cional. Dentro deste quadro, o espaco concreto para se atuar em "escola" surge na 
medida em que os Kanamari do Jutaí nao aceitam as propostas da MNTB, de mudanca 
do grupo para o Juruá, ou de sua presenca no Jutaí, e solicitam explícitamente nossa 
atuacao. 

O início dos trabalhos data de marco de 1980, quando urna equipe da OPAN, liga
da a Prelazia de Tefé, fixa-se no alto Jutaí, com urna proposta de convivencia junto 
aos Kanamari. Por falta de conhecimento da língua, pela inexistencia de urna grafia 
própria da língua, e ao mesmo tempo por solicitacao do grupo, o trabalho da escola 
centrou-se no ensino da matemática. Como nao tínhamos conhecimento de nenhum 
método ou material destinado ao ensino da matemática para grupos indígenas, este en
sina_mento procurou seguir urna ordem gradativa de dificuldades. Foram observados 
os seguintes fatores; a) coordenacao motora (nao houve necessidade devido ao grande 
uso que o grupo faz de pinturas faciais, o que dota os seus membros de suficiente des
treza para o trato com materiais para escrita manual); b) familiarizacao comos núme
ros e a relacao do seu valor coma quantidade - unidades, dezenas, centenas, milhar; 
c) operacoes - adicao de duas parcelas sem sobra, de duas parcelas com sobra, de tres 
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ou mais parcelas; multiplicacao por um algarismo sem sobra, por um algarismo com 
sobra, por dois ou mais algarismos, seguindo a mesma ordem de dificuldades; subtra
cao simples e subtracao coro empréstimo. A introducao da multiplicacao anteriormente 
a subtracao foi decidida, além da importancia de seu uso social para o grupo~ pela faci-
lidade de correlacao entre ela e a adicao. · 

Quanto ao espaco "escola", nao existe um local destinado apenas ao ensino. Nu
ma primeira fase, de familiarizacao comos números, o espaco utilizado é o terreiro, 
onde cadernos sao substituídos pela areia e o lápis por pedacos de paus com os quais 
é treinada a escrita dos números. Nas fases seguintes, sao introduzidos cartazes, fichas, 
lápis e tabuada, e o aprendizado se realiza mais habitualmente na casa de moradia da 
equipe. Em ambas as fases sao empregados materiais comuns na regiao (carocos, se
mentes ... ), para a percepcao da relacao entre valor numérico e quantidade, e para as 
operacoes. A princípio, o horário era livre, sendo determinado pelo próprio grupo tan
to o período, quanto a duracao das aulas. Nesse momento, as aulas aconteciam duran
te grande parte do dia, envolvendo praticamente todo o grupo. Devido as demais ativi
dades, tanto do grupo quanto da equipe, houve a necessidade de ser estabelecido uro 
horário para as aulas. Após a discussao destes pontos como grupo, ficaram escolhidos 
dois horários: um pela manha, antes das atividades diárias, e o outro no final do dia, 
perfazendo cerca de 4 horas diárias de aulas. 

Todo esse processo de escola se ptopoe a urna avaliacao contínua e conjunta com 
o grupo, que se dá principalmente sob a forma de discussao dos objetivos, motivacoes 
e encaminhamentos do mesmo. Nesse processo de avaliacao é que se chegou a ~etermi
nacao de um horário para as aulas e das pessoas que participariam diretamente da esco
la. Assim é que se decidiu que, num segundo momento, nem todo o grupo participaria, 
mas semente alguns, aqueles que já teriam atingido um nível de conhecimento maior 
e seriamos que transmitiriam aos demais os conhecimentos, na medida em que os fos
sem adquirindo. Por seremos que tratam das relacoes comerciais, os homens Kanama
ri é que mais se interessatn em aprender matemática. 
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O uso do conhecimento adquirido - na mediacao e fiscalizacao das relacoes co
merciais - e a própria transmissao desse conhecimento a outras pessoas do grupo já 
sao em si mesmos f atores de verificacao de que tanto os objetivos, no que se refere ao 
grupo, quanto a absorcao pessoal do aprendizado est~o sendo alcancados. A utilizacao 
social desse conhecimento, como vem sendo feita, nos faz acreditar que este nao cairá 
em desuso, como conseqüente retrocesso do aprendizado, urna vez que os Kanamari 
já mantem boje urna relacao comercial intensa com a populacao envolvente. 

Urna questao que se nos apresenta é quanto a abrangencia dos conhecimentos a se
rem transmitidos. Até que ponto da matemática - e mesmo do ensino de portugues, 
ciencias, geografia, história etc. - se deve ir, para que ela nao se torne conhecimento 
estéril para o grupo? Até que ponto o conhecimento adquirido pode ser fator de evasao 
na busca de níveis maiores de conhecimento, a serem conseguidos forado grupo? Por 
outro lado, corre-se o risco de que conhecimentos adquiridos sejam revertidos em pro
veito particular, inclusive em detrimento do grupo. Dentro disso, nos parece fundamen
tal que a discussao e avaliacao simultanea ao processo de educacao aconteca realmente 
em todos os momentos, tanto dentro da equipe quanto conjuntamente com o grupo. 

Além dos riscos decorrentes de desvios do próprio processo, existe o risco de inter
rupcao do processo por nao continuidade da nossa atuacao na área. Nossa volta a área 
está condicionada a urna dicussao em equipe, em que a proposta é de retomada das 
linhas de acao e redefinicao do trabalho. Com o retorno a área, ternos como perspecti
va imediata a intensificacao <leste processo de ensino junto as tres malocas, como for
ma de instrumentalizar o grupo no uso da matemática. 

Paralelamente, durante este período de e ns in o da matemática, nos familiarizamos 
com a língua Kanamari e ternos como perspectiva o início da alfabetizacao do grupo. 
Devido as características próprias do grupo, decorrentes do seu estágio de contato e 
do seu pouco entendimento e compreensao acerca da sociedade brasileira, parece-nos 
que o mais indicado, numa primeira etapa, seja a alfabetizacao na língua materna. 

Cabe considerar esta educacao formal no processo de educacao global do grupo. 
Os Kanamari, apesar de conservarem muitos aspectos de sua cultura, estao inseridos 
no processo de comercializacao de produtos de extrativismo natural como, madeira e 
borracha. É geral a falta de compreensao sobre a nossa sociedade e seus valo.res. Isso 
vai desde o dominio da língua até a organizacao social e política. É enorme a atracao 
que sentem pelos bens de consumo de nossa sociedade. Com relacao a terra, nao tem 
nenhuma garantía legal, existindo apenas propostas de dem~rcacao de áreas, que nao 
estao tendo o devido andamento. Nesta área (em todo o rio Jutaí) nao· existe nenhúma 
outra presenca e trabalho junto aos grupos indígenas. A ~ituacao geral é de aumento 
progressivo da dependencia em relacao a sociedade nacional. Por outro lado, pela falta 
de entendimento da nossa sociedade, os indígenas nao percebem as ameacas que as li
gacoes com esta sociedade podem representar. 

Como acreditamos que o processo de educacao nao se limita a urna atuacao for
mal e sistemática, a proposta de trabalho do projeto Alto Jutaí, para o setor indígena, 
apresenta como objetivos: a) funcionar .como elemento intermediário (índio-FUNAI) 
e de informacao e conscientizacao junto as populaC;oes (indígena e envolvente) acerca 
das diferencas entre estas sociedades; b)valorizar os aspectos culturais do grupo; c) atuar 
nas áreas de educacao e saúde, mediante a convivencia com o grupo. 

Urna vez que, por diversos fatores, nao podemos garantir nossa presenca perma
nente junto ao grupo e, principalmente, por acreditarmos que todo trabalho indigenis
ta deve ter como objetivo maior a independencia dos povos indígenas, procuramos que 
nossa presenca (e nao só nossa atuacao no ensino da matemática) seja inser~da num 
processo global de educacao. Nesse sentido, buscamos que os conhecimentos adquiri· 
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dos sejam transmitidos nao através dos monitores, para isto preparados, mas que essa 
transmissao seja um processo dinamico, mediante o qual aqueles que sabem, qualquer 
que seja o nivel de conl)ecimento, transmitam até por métodos e formas próprias, seus 
conhecimentos aqueles que se interessam em aprender. É neste quadro de educacao global 
que procuramos inserir toda a nossa vivencia; nao queremos ser identificados como pes
soas que sabem e que vem trazer algo, mas como participantes de urna relacao de troca 
de experiencias e de conhecimentos em todos os niveis. 

A partir das consideracoes feitas até aquí e da troca de idéias que houve no Encon
tro, foram feitas as seguintes recomendacoes específicas a equipe do Alto Jutaí: 
a) relacionar sempre quálquer novo conteúdo intrpduzido com a discussao e conscien

tizacao acerca do mesmo; 
b) conversar com especialistas sobre metodologia e abrangencia dos conteúdos para o . 

ens1no; 
c) prever (dar) conteúdo adequado, para que nao seja preciso que elementos do grupo 

saiam da aldeia para urna maior capacitacao; 
d) para a alfabetizacao, há necessidade de formalizar o espaco-escola. Nesse sentido, 

buscar formas de enfrentar possíveis dificuldades que possam aparecer para o gru
po, devido ao fato de que, com a necessária fixacao em urna das aldeias para a alfa
betizacao, nem todos poderao ser atingidos num mesmo momento; 

e) devido as situacoes de ameacas (estradas, hidroelétricas, problemática de terra devi
do a populacao envolvente) que recaem sobre a área, recomenda-se que seja come
cada o quanto antes a alfabetizacao. Nesse sentido, devido as características do gru
po, foi recomendada a alfabetizacao em língua Kanamari. Como preparativo para 
urna segunda etapa do processo, quando seria efetivada a passagem para a escrita 
em língua portuguesa, foi sugerido o ensino oral do portugues padrao, comas devi
das correlacoes com o portugues regional falado. Recomendou-se prestar atencao 
ao fato de que a visao equivocada "do que ensinar e o até onde ensinar" pode incor
rer num imediatismo (escola como mero pretexto tático) nao proveitoso para o grupo. 

11 Encontro - 1984 

Em meados de 1982, devido á sua impossibilidade de continuarem no alto Jutaí, 
Lino e Araci propuseram um trabalho junto aos vá~ios grupos Kanamari da regiao (além 
dorio Jutaí, no rio Juruá e afluentes, e rio Japurá). Em substituicao· a Lino e Araci, 
Vilma e Teka assumiram o trabalho, fixando-se nas malocas do Nauá e Caraná. Du
rante este período completou-se o estudo das quatro operacoes elementares, com um 
primeiro grupo de pessoas. Deu-se inicio ao ensino do sistema percentual e fracionário. 
Houve continuidade de pesquisa lingüística, com vistas a alfabetizacao, bem como dis
cussao e aprofundamento da questao sobre a metodología .da alfabetizacao. 

Confrontando a caminhada f eita com as recomendacoes do Encontro de 1982, 
podem-se fazer algumas consideracoes. A introducao do sistema fracionário e percen
tual ocorreu por solicitacao do grupo, devido as necessidades sentidas nas transacoes 
comerciais. Como o grupo já estava consciente de sua necessidade, a equipe teve so
mente de acompanhar a discussao em torno da validade desta questao. Porém, devido 
a mudanca de equipe na área e a descontinuidade no estudo da língua, pouco se avan
cou oeste sentido, o que impossibilitou qualquer viabilidade de inicio de alfabetizacao. 
A exigencia, por parte do grupo, para que se inicie logo o e.nsino da escrita (tanto ma
terna quanto de língua nacional), é em grande parte decorrencia da postura desafiado
ra dos seringueiros invasores, que tentam colocar o grupo contra a equipe, cobrando 
urna justificativa de nossa presenca ali. Outro argumento levantado pelo grupo é de 
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que dominar somente a matemática é insuficiente na conferencia das suas contas com 
o marreteiro, pois, para que isto se torne realmente satisfatório, é necessário também 
o domínio da leitura e da escrita. A equipe reconhece a validade desta exigencia do gru
po, tanto pelas razoes apresentadas por eles ao solicitarem este início de alfabetizac;ao 
o mais rápido possível, quanto pelo próprio fato de ter sido o trabalho em educac;ao 
formal urna das propostas iniciais da equipe junto ao grupo. Apesar disso, foi impossí
vel iniciar a alfabetizac;ao, urna vez que a equipe nao dispoe de condic;oes suficientes 
para tal. 

A partir deste Encontro, ficam definidas algumas prioridades e perspectivas. Da
da a grave situac;ao de saúde dos grupos deste rio (surto de tuberculose intestinal, 
que atingiu 470Jo da populac;ao), a equipe decidiu dar prioridade total a este setor, 
mobilizando-se na tentativa de controle desta situac;ao. Para tal, definiu-se o seguinte 
quadr·o de prioridades: a) saúde; b) convivencia; c) educac;ao (alfabetizac;ao - mate
mática); d) questoes relacionadas a defesa da terra. Tao logo se obtenha o controle 
da situac;ao de saúde, a equipe se propoe a um momento de estudo aprofundado, 
definindo pontos básicos para o início da alfabetizac;ao. Tendo em vista a necessidade 
de um aprofundamento técnico, específicamente voltado para o estudo da língua, en
tramos em contato com um assessor na área de lingüística (Márcio Silva), que perma
necerá um mes com a equipe na regiao .. No ensino da matemática, pretende-se dar 
continuidade ao que já existe e iniciar noc;oes de medidas e pesagem, urna vez que 
o comércio da madeira e da seringa exigem tal domínio por parte do grupo. Em fun
c;ao do impasse apresentado pelo grupo em relac;ao a língua de alfabetizac;ao, a equipe 
trouxe para o Encontro esta questao para ser discutida, analisada e se obterem pistas 
para urna proposta concreta de atuac;ao. A partir da análise da questao, feíta no En
contro, ficou a seguinte proposta: a) alfabetizac;ao bilíngüe - início na língua mater
na e, quando os fonemas sao os mesmos da língua portuguesa, introduzi-los fazendo 
a relac;ao com esta; b) paralelamente, desenvolver um estudo comparativo entre o quadro 
fonológico Kanamari e o quadro fonológico portugues, para ir simultaneamente for
malizando a alfabetizac;ao bilíngüe. 

111 Encontro - 1986 
Dentro das perspectivas colocadas a partir do 11 Encontro, a equipe do projeto 

Kanamari aprofundou o estudo da língua, ten do definido o quadro fonológico e reali
zad0 a opc;ao ortográfica em marco de 1985. Para tanto, contou-se com a assessoria 
lingüística de Márcio Silva, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e UNICAMP. Devi
do a diversos f atores externos ao trabalho, tais como a acelerac;ao das relac;oes com 
frentes de penetrac;ao da sociedad e nacional e a pres sao do próprio grupo f ace a inter
ferencia no processo educacional de pessoas alheias ao projeto, a alfabetizac;ao foi ini
ciada em maio de 1984 em língua portuguesa, em trabalho desenvolvido por Vilma, 
no alto J utaí. A discu:;sao da proposta educacional junto aos Kanamari e o estudo da 
língua há tempo já vinham-se realizando no projeto. 

No primeiro momento do processo, diante da situac;ao que se apresentava, a equi
pe se decidiu pelo início da alfabetizac;ao em portugues, tendo para isto utilizado "pia
ba" como primeira palavra geradora. Em julho de 1984, a partir da avaliac;ao dos re
sultados do primeiro contato dos Kanamari coma alfabetizac;ao, foram eleitas seis ou
tras palavras. Sete palavras, entao, compuseram a primeira etapa deste processo: pia
ba, paca, comida, mata, banho, canoa e pajé. Elas foram eleitas considerando-se nao 
apenas o critério de facilidade de aprendizagem, mas também o seu significado e valor 
contextual para os grupos no seu relacionamento interno e com a sociedade envolvente. 
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A pesar da escolha des tas palavras ter ocorrido antes da defini~ao total do quadro fono
lógico e da grafia adotada pelo projeto para o idioma Kanamari, elas abrangem fone
mas identicos na língua Kanamari e na língua portuguesa, tendo sido introduzido ape
nas um fonema do portugues que nao existe em Kanamari. Portanto, partindo da es
trutura da língua Kanamari e da sua compara~ao com a língua portuguesa, procura
mos definir palavras que apresentassem possibilidades de discussao dentro de um qua
dro básico de valoriza9ao de aspectos culturais do grupo, de análise da interferencia 
e das conseqüencias do contato com a sociedade envolvente, de f ortalecimento da iden
tidade Kanamari e das relacoes entre os vários grupos, de reflexao da necessidade de 
definicao e garantia de um espaco territorial para o grupo, de análise das origens e con
seqüencias de doen9as advindas do contato. No segundo momento o processo teve con
tinuidade coma utilizacao das palavras: rocado, igarapé, terra e família, que introdu
zem fo nemas nao existentes em Kanamari. As aulas desenvolvem-se em duas turmas, · 
urna do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas com faixa etária diversifica
da. Embora os horários nao sejam rígidos, em geral as aulas transcorrem pela manha, 
com duracao de duas horas; a turma masculina estuda antes das atividades diárias, a 
turma feminina logo após. 

Avaliando-se o projeto, constata-se que o ritmo das aulas sofreu descontinuidade 
devido as saídas dos agentes da aldeia, por questoes de saúde ou de trabalho. Mas mes
mo nestas ocasioes, o processo de alfabetizacao tem tido certa continuidade, em decor
rencia dos exercícios realizados pelos próprios alunos que, a partir das famílias silábi
cas conhecidas, vao formando novas palavras, frases, bilhetes e pequenos textos. No 
desenrolar do processo de alfabetiza9ao, constata-se que os homens que tem maior fa
cilidade no aprendizado da matemática sao, dentre todos os alf abetizandos, os que maior . 
facilidade apresentam também na alfabetizacao. Após o ensino das quatro opera9oes 
básicas e do cálculo de percentual, o ensino da matemática nao f oi acrescido de no vos 
conteúdos, tendo continuado com trabalhos de fixacao das nocoes já conhecidas. A 
diminuicao do ritmo de ensino da matemática visava possibilitar um maior avanco no 
processo de alfabetizacao. Da mesma forma que no ensino da matemática, os conheci
mentos apreendidos na alf abetizacao tem sido repassados de aluno para aluno, numa 
monitoria informal, principalmente mediante o estudo em grupo. 

A partir deste quadro, podem-se tracar algumas perspectivas. No rio Jutaí é preci
so: dar continuidade ao processo de alfabetizacao, abrangendo-se os demais fonemas 
ainda nao trabalhados; intensificar o estudo do portugues oral, fixando os fonemas nao 
existentes na língua Kanamari; dar continuidade ao ensino da matemática coma intro
ducao de novos conceitos; urna vez alcancado o domínio pleno da língua portuguesa 
e o significado da valoriza9ao cultural, estudar junto ao grupo a conveniencia e as f or
mas de introdu9ao mais intensa da alfabetizacao na língua materna. No rio ltucuma 
constatou-se, a partir de urna verificacao do conhecimento adquirido por algumas pes
soas em urna escola do MOBRAL que funciona nesta área, que o nível é de pré
alfabetiza9ao; para o ano de 1986, o projeto Kanamari inclui a proposta do início de 
um trabalho de educa9ao formal nesta área. De um modo geral, é preciso sistematizar 
os dados já existentes e programar a educa9ao formal global para o povo Kanamari, 
bem como elaborar material didático de auxílio nos processos de alfabetizacao nas al
deias Kanamari. 

Relatório 1986 - 1987 
(Os integrantes da equipe Kanamari estiveram impossibilitados, por motivos de saú

de, de participar do Encontro de 1988, mas enviaram, a tempo de ser incluído na pre
sente edi~ao, este relatório, referente as atividades dos anos de 1986 - 1987). 
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Conforme o proposto em 1986, durante o 111 Encontro, em abril daquele ano Ara
ci Maria e Adelina Vilma reuniram o material produzido no processo de educacao de
senvolvido pelo projeto e completaram a elaboracao de um planejaroento básico de al
fabetizacao para os Kanamari. Este planejamento visava dar continuidade a ,experien
cia iniciada na aldeia Queimado, no rio Jutaí, em 1984 e, ao mesmo tempo, estende-la 
as demais aldeias Kanamari. A principal dif eren ca entre o que vinha sen do realizado 
no rio Jutaí e o que existira antes estava no fato de que este planejamento era composto 
de temas geradores, cada qual formado por um conjunto de palavras geradoras que 
auxiliam na discussao e análise do tema sugerido, introduzindo-se gradativamente as 
dificuldades ortográficas. Os oito temas geradores que compoem o planejamento pro
curam abranger o maior número possível de aspectos da vida e relacoes dos Kanamari, 
e sao apresentados nesta ordem: alimentacao, moradia, terra, cultura material, mani
festacao cultural, saúde, trabalho, contato entre sociedades. Partindo do conhecimen
to do mais próximo, do particular, como é o caso de "alimentacao", os temas gerado
res pretendem chegar ao relativa ou totalmente desconhecido, como as relacoes de "con
tato entre sociedades" e suas nuances. Nao só na seqüencia de apresentacao dos temas 
geradores, mas em todo o processo, nossa proposta metodológica parte da discussao 
e análise do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do cotidiano 
para o nao-habitual. 

O processo da alfabetizacao teve continuidade na aldeia Queimado, rio Jutaí, e 
foi depois iniciado, em maio de 1986, também na aldeia Sao Miguel, no igarapé Mirim, 
afluente dorio Itucuma, conforme havia sido anteriormente programado. Porém, tan
to no Jutaí quanto no Itucuma este processo teve de ser interrompido, devido a redu-

. cao da equipe de trabalho na área do pro jeto no início de 1987. Para f azer frente a 
esta situacao foi programado para a aldeia Sao Miguel, nos meses de novembro e de
zembro de 1987, num período de 43 di as, um curso intensivo de alf abetizacao, do qual 
participariam de 12 a 14 Kanamari das diversas aldeias. 

O curso comecou na aldeia Sao Miguel, porém, fatores como, a restricao de alimen
tacao disponível e a necessidade de tempo integral (com utilizacao das noites para otra
balho, coisa impossível na aldeia) nos levaram a reavaliar com os alfabetizandos e o gru
po local a conveniencia de realizacao do curso ali. Decidiu-se pela continuacao do curso 
na cidade de Eirunepé, para onde se deslocaram os participantes Kanamari e a equipe 
do projeto. Por razoes alheias a nossa vontade, continuaram no cu~so semente 6 pes
soas, a maioria da própria aldeia Sao Miguel. Porém, devido a um surto de hepatite na 
regiao, que acometeu tanto índios como membros da equipe do projeto, o curso teve 
que ser interrompido, ficando prevista urna segunda etapa de conclusao do processo de 
alfabetizacao para abril/maio de 1988. Esta primeira etapa do curso intensivo de alfabe
tizacao em portugues f oi desenvolvida pela equipe do pro jeto (Araci Maria, Adelina Vil
ma, Lino J oao) e por Luli Miranda, que prestou assessoria sócio-pedagógica. 

As palavras inicialmente propostas para compor os 8 temas geradores eram em nú
mero de 27. Posteriormente, no decorrer da aplicacao do ''Curso Intensivo de Alfabe
tizacao em Portugues aos Kanamari" foi possível diminuir este número, reagrupando 
dificuldades e até mesmo substituindo palavras por outras mais adequadas do ponto 
de vista ortográfico. Desta forma, ao ser concluído o citado curso, o programa de alfa
betizacao em portugues aos Kanamari continua composto de 8 temas, porém com 21 
palavras geradoras (ver Tabela 1). 

A pro posta de um curso intensivo de alf abetizacao em portugues para os Kanama
ri, que a princípio teve como finalidade principal sanar urna situacao momentanea na 
área - reducao de pessoas para o trabalho localizado nas aldeias -, mostrou-se no 
decorrer de sua aplicacao de urna extrema importancia, pois, por sua abrangencia e agi-

120 



lidade em atingir várias áreas, capacitando os Kanamari nao apenas para a codificac;ao 
e decodificacao da língua portuguesa, mas envolvendo-os e propiciando o desenvolvi
mento da crítica, discussao e análise entre si, entre os grupos e coma sociedade nacio
nal, responde de imediato as questoes do moment~ atual vivido pelos Kanamari, com 
a sociedade nao-índia no encalco de seu território e de seu patrimonio cultural e mate
rial. Este curso nao se constituiu num elemento estranho, mas sim· num instrumental 
que propiciou a afirmacao de valores próprios e da inter-relacao das aldeias por inter
médio de revivescencias histórico-mitológicas e culturais, assim como o f ortalecimento 
dos Kanamari enquanto grupo nas relacoes de contato coma sociedade brasileira. Co
mo diz Luli Miranda, no seu relatório "Alfabetizacao Indígena na Aldeia Sao Miguel 
do Itucuma", o curso intensivo de alfabetizacao " ... trouxe a tona a memória coletiva 
milenar, o resgate dos usos e de algumas práticas outrora em vigor, as vantagens e dif e
rencas na comparacao comos dias de boje, as descobertas de manipulacao de outros 
grupos da mesma nacao, alimentando-se e retro-alimentando-se entre todos esta forma 
de ensinar/ aprender recíproca". Por nao considerarmos o processo de educacao for
mal para os Kanamari como concluído, a perspectiva que nos colocamos é a de dar 
continuidade a este trabalho, tanto em outros cursos da mesma natureza, como em no
vos cursos que possibilitem o acréscimo e aprof undamento dos conhecimentos daque
les que concluiram o processo de alfabetizacao. 
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TABELA 1 
TEMAS PALAVRAS FAMÍLIAS FONEMICAS 

GERADORES GERADORAS INTRODUZIDAS 

1 Alimenta~ao 01 piaba 
, . . 

pa pe pi po pu 
Importancia e necessidade a e 

.. 
1 o u 

da· alimenta~ao para a vida ba be bi bo bu 
do homem. 02 paca ca co cu 

03 tucano ta te ti to tu 
na ne m no nu 

04 comida ma me m1 mo mu 
da de di do du 

2 Moradia 05 paxiuba xa xe XI xo xu 
Necessidade de uni lugar e 06 família fa fe fi fo fu sua importancia nas rela~5es la le li lo tu de parentesco e inter-cla-
nicas. 07 aldeia al el il ol ul 

ia ie 11 10 JU 

3 Terra 08 ro~ado ra re n ro ru (som fone) 
Direito a preserva~ao, re- ~a ~o ~u 

conquista e garantía da ter- 09 igarapé ga go gu ra, enquanto território Ka-
namari. ra re n ro ru (som brando) 

gua 

10 terra rra rre rn rro rru 

4 Cultura Material 11 camburao am em Jffi om um 
Auto-suficiencia, indepen- rao 
dencia económica; valores an en m on un 
de um povo. ar er Jr or ur 

5 Manifesta{-·ao Cultural 12 palha lha !he lhi lho lhu 
Modo de ser e de se expres- nha nhe nhi nho nhu 
sar de cada povo; f ortaleci- 13 buzina za ze ZI zo zu mento da cultura Kanamari. az ez IZ oz uz 

6 Saúde 14 saúde sa se SI so su 
Doern;as anteriores e pós- ce CI 
con tato; formas diferencia- 15 verminose va ve VI vo vu das de tratamentos; aspecto sa se si so su (som de z) psicológico da doen~a . 

16 osso ssa sse ssi sso ssu 
as es IS os us 

17 pajé Ja Je ji JO ju 

7 Trabalho 18 queimada que QUI 
Trabalho como decorrencia qua quo 
natural da vida; trabalho gue gm 
destinado ªº lazer' a subsis- 19 borracha cha che chi cho chu tencia; varia~oes na concei-

X = ch tua~ao do trabalho a partir 
X s todos os das rela~oes de contato. -
X - z sons de -
X = es X 

X - SS 

h inicial 

8 Contato entre Sociedades 20 caboclo cla ele cli clo clu 
Cada sociedade tem suas ca- pi-
racterísticas próprias; neces- fl - todos os 
sidade de estabelecer rela- ti- I 
~oes de paridade. bl- interca-

gl- lados. 

21 professor pra pre pn pro pru 
vr-
fr-
tr- todos os 
br- r 
gr- . interca-
cr- lados. 
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Material produzido 

LABIAK, Araci Maria; NEVES, Lino Joao de Oliveira 
Aspectos da Cultura Kanamari, OPAN, Cuiabá (MT), 1985. 

G.'j.uc.'.c.tos: io ck / JoS~ 8 ha lt.98-:f 
1) ~ecor!e. e.. e-ole. , c.omple.ta"'dº o..s Pro.ses: 

-r~c~no correu __ _ "°' m.d.~ do '\lo 

( COtrtu. - Cu.r\.le't'\a..J. Curuena ----- ---
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Atividades de aula durante a segunda etapa do Curso de Alfabetiza~ao. 
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Localiza~ao 

Bacias dos rios Juruá e Purus, no Acre e sudoeste do Amazonas. 

Aproximadamente 9.000 pessoas. 

Língua 

Sao 13 povos indígenas pertencentes as seguintes famílias: Pano (Poyanáwa, Nu
kini, Jamináwa, Kaxinawá, Yawanawá, Katukina, Kaxarari e Arara); Aruak (Kampa, 
Maxinéri, Apurina e Jamamadi); Arawá (Kulina). 

Dados gerais 
Os indígenas d~ Acre e sudoeste do Amazonas, contatados desde os fins do século 

passado, foram incorporados á sociedade regional, primeiro como trabalhadores nas 
frentes extrativistas (de caucho, seringa, castanha, madeira, peles de animais etc.), de
pois foram transformados em seringueiros, barranqueiros, diaristas, mateiros, vareja
dores e cacadores nas fazendas agropecuárias em fase de implantacao e, mais recente
mente, em peoes. 

"Em suma, a situacao em que atualmente vivem estes grupos indígenas do Juruá
Purus só pode ser entendida dentro dos projetos e realizai;oes da sociedade regional, 
que primeiro se apropriou de seus antigos territórios e depois de sua própria fori;a de 
trabalho. ( ... ) A partir de 1976, a criacao da Ajudancia da FUNAI em Rio Branca e 
das entidades de apoio e assessoria as comunidades indígenas - Comissao Pró
Índio/ AC, Coordenadoria de Indigenismo, Uniao das Nacoes Indígenas (UNI) e CI
MI/ AC - contribuíram para a tomada de consciencia dos direitos indígenas. Direitos 
em relacao a posse e usufruto das terras que imemorialmente habitam, a melhores con
dicoes de vida, a educacao e a saúde. Desde entao, várias comunidades indígenas da 
regiao comecaram a se organizar em cooperativas de producao de borracha, castanha, 
agricultura e consumo dos bens industrializados, boje imprescindíveis, visando a ocu
pai;ao produtiva de suas terras. ( ... ) Foram justamente essas comunidades que, em 1982, 
lutando por seus direitos, denunciaram na imprensa as péssimas condicoes de saúde 
e ensino em suas áreas. ( ... ) Propoem em seu documento que, para melhorar as condi
coes de vida nas áreas, os índios deviam ser preparados para serem, eles próprios, os 
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.monitores de ensino e saúde. E que um treinamento para sua f ormacao deveria ser rea
lizado em Rio Branco, durante tres meses consecutivos, porque só assim teriam tempo 
disponível para os estudos, o que seria difícil dentro de suas áreas, devido as taref as 
diárias que tem de desempenhar" (Terry Valle de Aquino, 'Breve História do Conta
to', pp. 7-9, em "Por urna Educacao Indígena Diferenciada"). 

Equipes e participa~ao nos Encontros 

O projeto de educacao indígena ''Urna Experiencia de Autoria' ', coordenado pela 
CPI/ AC foi apresentado durante o III Encontro, em 1986, pela professora Nietta L. 
Monte, que ficou impossibilitada de participar do Encontro de 1988, por estar-se reali
zando naquele momento em Rio Branco (AC) o V Curso de Formacao de Professores 
Indígenas promovido pelo projeto. Transcrevemos aqui seu relatório apresentado em 
1986. Dessa data até agora foram realizadas mais tres etapas dos Cursos de Formacao, 
e produzidos vários materiais didáticos de portugues e de matemática, bem como carti
lhas em algumas das línguas .indígenas. Está programada para janeiro-f evereiro de 1989 
a realizacao do VI Curso de Formacao de Professores Indígenas em Rio Branco. 

Relacionam-se a seguir os participantes e assessores do projeto: 
~ietta Lindenberg Monte. (CPI/ AC), coordenadora geral do pro jeto, prof essora e as
sessora de língua portuguesa; participou do III Eticontro, redigindo e apresentando o 
relatório a ele referente. 
Abaúna (UFF), asses~or de matemática. 
Abel Silva Kanaú (CIMI), professor de história. 
Ana Suelly Arruda Camara Cabral (CNRC/FNPM/minC), assessora pedagógica. 
Barbara Vicuna, assessora de artes gráficas. 
Djacira Maia (CPI/ AC), professora de língua portuguesa. 
Eduardo Sebastiani Ferreira (UNICAMP), prof essor e assessor de matemática. 
Fátinia Almeida (UFAC), professora de história. 
Franc.isco Vieira (UFF), assessor de. matemática. 
Kátia Simone (CPI/ AC), professora de língua portuguesa. 
Luis Carvalho Carneiro (CPI/ AC), professor e assessor de matemática. 
Renata Gerhard Bondim (UFRJ), prof essora e assessora de língua portuguesa. 
Ruth Maria Fonini Monserrat (UFRJ/CNRC/minC), professora e assessora de línguas 
indígenas. 
Vera O linda Sena Paiva (CPI/ AC), prof essora e assessora de língua portuguesa, atual 
coordenadora do projeto. 

111 Encontro - 1986 
O trabalho de educacao indígena iniciado pela CPI/ AC em 1983~ como 1 Curso 

de Formacao de Monitores realizado em Rio Branco durante os meses de marco, abril 
e maio, atinge boje, tres anos depois, 21 aldeias em 12 áreas indígenas do Acre e sul 
do Amazonas, envolvendo 8 nacoes das famílias linguísticas Pano e Aruak. Desde 1983 
a CPI/ AC recebe apoio técnico e financeiro do Projeto lnteracao, da Fundacao Nacio
nal Pró-Memória. A partir de 1985 a atuacao do Interacao concentrou-se em assesso
rias~ apoio a producao de materiais didático-pedagógicos, registro e reflexao das acoes, 
e apoio político-institucional. 

Após o 11 Quso de Formacao de Monitores, realizado no primeiro trimestre de 
1985, no Centro de Treinamento da Fundacao Cultural, este programa recebeu apoio 
e reconhecimento oficial da FUNAI e da SEC/ AC, que firmaram um convenio com 
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a CPI/ AC, beneficiando 12 das 32 áreas indígenas da regiao, com escolas geridas por 
índios monitores que lecionam para seus parentes a partir de urna proposta curricular 
específica e adequada a seus interesses. 

Tal proposta curricular, a ser definida em processo e participativamente, será re
conhecida e legalizada pelo Conselho Estadual de Educacao até o ano de 1988, final 
da vigencia do convenio. O resultado imediato desta iniciativa foi a contrata9ao pela 
SEC/ AC de 21 professores índios formados e reciclados nos cursos que vem sendo pro
movidos pela CPI/ AC desde 1983. Tais monitores vem recebendo salário mínimo da 
SEC/ AC nos bancos de seus municípios, com recursos repassados pela FUNAI. A 
CPI/ AC vem recebendo recursos da FUNAI para a execucao das atividades pedagógi
cas necessárias ao trabalho das escolas indígenas: cursos de forma9ao e reciclagem dos 
monitores, viagens de assessoria as escalas nas aldeias, elaboracao e publicacao de ma
teriais didáticos. 

Até agora, em tres anos de trabalho, foram publicados tres materiais didáticos ela
borados conjuntamente pelos monitores índios e assessores da CPI/ AC, para apoiar 
o currículo de Iíngua portuguesa: o primeio material, de ·alf abetizacao, ''Cartilha do 
Índio Seringueiro'', foi publicado em 1983, com recursos da Fundacao OXFAM; o se
gudo, de pós-alf abetiza9ao, "Estórias de Hoje e de Antigamente", em 1984, com re
cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Economico, através do Projeto Intera
cao, do CNRC/ FNPM; o terceiro, também de pós-alfabetizacao, "Fábrica do Índio", 
em 1985, com recursos da FUNARTE. Para este ano de 1986, teremos um material de 
pós-alfabetizacao, que já está no prelo, e um de matemática, ora em elabora9ao. Tam
bém estao sendo confeccionadas, pelos próprios monitores e seus grupos de alunas, car
tilhas nas línguas Kaxinawá, Katukina, Poyanáwa, Apurina e Yawanawá. 

Com este convenio, fica mais urna vez evidenciada a polemica questao da integra
cao do índio na sociedade nacional, de seus direitos e deveres como cidadao brasileiro 
e, sobretudo, das obriga96es do Estado em rela9ao as minorias étnicas nacionais. 
Equiparando-os ao professorado leigo brasileiro e regional (seringueiros, agricultores, 
operários), a SEC/ AC, mediante sua contratacao, dispensa-os gradativamente do tra
balho tutelar, infantilizante e discriminatório, que até entao lhes vinha sendo dado, nao 
só pelo órgao tutor, mas também por segmentos consideráveis da sociedade brasileira. 

Por outro lado, fica garantida em convenio a autonomia pedagógica e administra
tiva das escalas indígenas no que diz respeito ao currículo, ao calendário escolar e aos 
mecanismos de avalia9ao do rendimento escolar dos alunas. As escalas detem autono
mía para desenvolver trabalhos diferenciados no que toca tanto as questoes didáticas 
quanto as pedagógicas, urna vez que cabe as diversas comunidades, em diferentes situa
coes de bilingüismo e contato, definir estratégias do processo educacional, de que nao 
sao objetos, mas sujeitos/autores. · 

Até agora, a alfabetizacao em língua portuguesa vem sendo urna reivindicacao una
nime das escolas que a CPI/ AC assessora. Estas nacoes, imbricadas num processo ace
lerado de contato, experimentam com sentimento de urgencia a necessidade do domí
nio oral e escrito do idioma portugues e das operacoes básicas de aritmética. ldentifi
cam a escola com o aprendizado do universo cultural da sociedade envolvente, com o 
mágico poder das letras e dos números. Estudar é, assim, urna arma eficaz para suas 
relacoes sócio-políticas e economicas de contato: suas lutas fundiárias, suas transacoes 
produtivas e comerciais, suas reivindicacoes de assistencia técnica para i.mplementa9ao 
e desenvolvimento de suas safras agrícolas e extrativas, melhoria das condi96es de saú
de e educacao. 

Por outro lado, grande parte desses grupos vem tomando consciencia da urgente 
necessidade de um trabalho educacional que reforce sua cultura ameacada pelo con ta-
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to, que os ajude a manterem-se firmes em sua "índio-dignidade-étnica", contribuindo 
assim para urna maior resistencia a acao assimilativa, desagregadora e desarticuladora 
da sociedade envolvente. Manter a identidade indígena, obviamente dinamizada e trans
formada pela acao do contato, garantindo sua base - a ocupacao efetiva da terra -, 
é um dos objetivos político-pedagógicos das escolas indígenas, sobretudo na represen
tacao que delas fazem seus principais atores/ autores. 

Examinemos alguns textos escritos pelos monitores durante os cursos, que expres
sam suas concepc;oes sobre a escola indígeua. Em resposta a questao ''Que futuro vo
ces querem para a escola?", eis o que responderam: 

"Nós, monitores, queremos o ·futuro da demarcacao das nossas terras. E já te
rnos futuro do nosso contexto cultural através do nosso mito. Dentro do futuro 
queremos ter a nossa escola funcionando pelo próprio nós índi<;>s mesmo ... ". 

. ' 
"O futuro é a demarcac;ao da terra, porque a nossa terra estando (iemarcada, 
nós ternos todo o futuro para nossa escola. Porque dentro dessa terra nós ensi
namos e aprendemos o que a gente souber". 

Ou seja, projetando a escolado futuró, os monitores expressam através dela a vonta
de política da demarcac;ao. "O futuro da escola é a demarcacao". Esta é urna das con
dic;oes primeiras do processo educativo para o contato. Com aterra nao demarcada, 
a escola indígena nao tem garantia .nem funcionará da forma que o índio pensa, de
senvolvendo "o contexto cultural", "através do nosso mito", "funcionando pelo pró
prio índio mesmo". Escola e terra sao assim pares de um mesmo processo histórico: 
espac;os sociais demarcados para o estabelecimento de relac;oes (nao autoritárias) de 
ensino/ aprendizagem daquilo que já se sabe (tradic;ao) e do que se quer aprender 
(inovacao). 

Outras formulacoes sobre as escolas projetam-nas no contexto amplo da luta so
cial e política travada pelos índios da Amazonia Ocidental após o contato. Em respos
ta a pergunta "Qual a importancia da escola?", responderam: 

"Antigamente, os Apurina faziam muita guerra com outros índios. Viviam mo
rando em muitos lugares da mata. Faziam seus ro<;ados e suas moradias. Nessa 
época, os Apurina viviam dessa maneira. Também nao tinham preocupac;ao com 
pessoas brancas. Viviam pensando que era toda vida dessa maneira. Com o tem
po foi modificando. Já tinha seringalista, alguns marreteiros. Hoje os Arupina 
nao podem ficar brigando, tem que ser unidos para poder ser respeitados e tam
bém para defender seus direitos. Hoje, os Apurini já estio chegando a um pon
to que eles mesmos podem dirigir as suas aldeias. Melhor do que estar dependen
do das pessoas da FUNAI. Por isso os Apurina já tem um profes sor índio na 
aldeia". 
"Nós nascemos lá. Se for outra pessoa para ensinar nós, passa dois tres dias e 
volta. Como já aconteceu com FUNAI: contrata gente da cidade, vaina aldeia, 
passa tres dias e volta. Quando chega na cidade, f ala que o índio só come e dor
me. Mas nesses tres dias que ele passa lá, só foi na primeira casa e as outras ca
sas A,Z,Q,Y, estao querendo aprender também. Quando termina fi~ de ano, 
os prof essores fic~m ganhando os salários deles por no me da escola da aldeia. 
Daí que achamos ter escola entre nós, porque somos da regiao. Por isso é que 
nós aprendemos ler, escrever e saber número. Nao só .aprender, saber fazer tam
bém funcionar nossa es cola pelo próprio prof essor índio". 

Nesses textos, ressalta a consciencia indígena histórica e analítica com relac;ao ao seu 
processo e a percepc;ao do novo momento político vivido na busca da autodetermi-
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nacao. Fazer por si, dispensando a tutela, que nas relacoes de contato gerou urna espé
cie de engodo .assistencialista do órgao tutor e que redundo u numa outra forma de pa
tronato remunerado pelo Estado. A escola da FUNAI é assim vista e rejeitada enquan
to escola de branco, a pretexto de escola para indio. Sua prática autoritária: "sendo 
chef e dos indios", irresponsável: "passa dois, tres dias e volta", etnocentrica e discri
minativa: "dizque o índio só come e dorme", é percebida e rejeitada pelos monitores. 
Como alternativa a essa escala da FUNAI, surge agora para os grupos indígenas urna 
nova escola, autogerida, de autoría do índio, mas apoiada e reconhecida oficialmente 
pela FUNAI. É este tipo de escola "a coisa mais importante pro próprio índio". 

Outros depoimentos revelam a visao social dos monitores sobre a escota - "Pra 
que serve estudar? '': 

"Esses meninos que vao crescendo agora, a gente vai aprender, para alfabetizar 
eles. Daqui uns días, eles podem fazer como a gente fez: ser enfermeiro, chef e-de-

l . " posto, ou a guma co1sa... . 
"É importante estudar porque nós índios estamos administrando a nossa área in
dígena. E nao queremos nenhum administrador dentro da nossa área ... ternos 6 
seringais ... Os administradores da nossa área sao: 6 monitores indígenas de alfa
betizacao, 3 guarda-livros pro acerto da cooperativa, 5 representantes das coope
rativas que reúnem os seringueiros ... ''. 
''Seis al unos para aprender a extrair dentes; um aluno para ficar na Comissao 
Pró-Índio; outro na FUNAI e outro no CIMI; um aluno para atender a fonia .. . ". 

A escala ultrapassa assim a perspectiva de alfabetizacao em sentido estrito, enquanto 
técnica de leitura/ escrita, e passa a abranger urna f un ca o social mais ampla para a nova 
etapa histórica do contato. Libertando os índios da dominacao branca, do branco ad
ministrador e patrao, do branca tutor, dentista, enf ermeiro, chefe-de-posto, professor, 
a escala indígena lhes propiciará novos papéis sociais; especializacoes, sem dúvida, mas 

· coma cara do índio. Demonstram at~ a disposicao de virem a ocupar cargos e funcoes 
nas instituicoes nacionais que tradicionalmente ''cuidam do índio''. 

A escola ajuda a preparar pessoas da comunidade para administrarem a área indí
gena, política e economicamente, através da organizacao das cooperativas de producao 
e consumo. Substituí o antigo patrao branco letrado, controlador da producao indíge
na e de sua comercializacao, pelos índios alfabetizados. Urna série de textos afirma esta 
extrema importancia das escolas para a organizacao das cooperativas, atualmente es
palhadas por quase todas · as áreas indígenas da Amazonia Ocidental. Eis res postas a 
questao "Como pode a escola ajudar a cooperativa?": 

" ... Ensinando as criancas a ler, escrever e tirar conta. Depois que aprender as , 
4 operacoes, já pode ajudar a cooperativa em muitas coisas: pfimeira coisa ésa
ber administrar a cooperativa dos indios ... segunda coisa é saber pesar a borracha 
e anotar as mercadorias ... e fazer balanceamento da conta de quem quer comprar 
na cooperativa, f azendo o balanceamento da producao e da mercadoria e ·dos di as 
que trabalha ... ". 
'' ... Saber vender nossa producao, saber comprar com o dono do mercado para 
trazer na cooperativa, para funcionar o movimento da floresta com mercadoria 
administrada pelo próprio índio. Com essa escolado lado, ensinando os que es
tao nascendo agora, para nao ser mais roubado por ninguém''. 

O papel social do monitor na transmissao de inf ormacoes é ex post o em depoimen
tos como os que se seguem: 
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''O que eu aprendí nao pode ficar só para mim, eu vou ensinar aos meus parentes 
t b , " am em .... 
''Aprender mais para ensinar dentro da nossa escola ... ''. 
"Eu fui, estudei lá em Rio Branco. Eu fiz .só dois meses de curso, no mes de feve
reiro e marco de 85. Assim eu fiquei meio alfabetizado. Assim mesmo eu fiquei 
monitor na escola Seringal Bondoso. Eu cheguei na minha aldeia no dia 13 de 
abril. A escola comecou a funcionar no dia 2 de maio. Assim eu fiquei alfabeti
zando 24 al unos ... ". 

Como se le nos textos, a concepcao de funcionamento da escola indígena se dá em 
dois momentos contiguos e logicamente articulados: aprender para ensinar. A escola 
parte da instrumentalizacao do monitor, enquanto elemento de inten;nedia~ao entre 
os grupos indígenas e a sociedade envolvente, para em segúida promover a transmis
sao destes conhecimentos adquiridos para o todo social. A idéia da a~uqÍulacao indi
vidual, do guardar para si, do "sovinar" conhecimento, nao faz parte da ética indíge
na. O monitor que aprende para si e nao transmite o que aprendeu será rejeitado 
pelo grupo e destituído de seu papel social. Em algumas comunidades, onde os moni
tores demonstram má vontade para ensinar, negando-se a dar aulas mais sistematica
mente, o próprio grupo já f ala na sua substituicao por um outro no próximo curso 
de 1986. 

Interessante observarmos a visao que os monitores fazem do seu processo de for
macao, como correndo paralelo e contíguo ao da formacáo de seus alunos. O processo 
educacional é visto em etapas de instrumentalizacoes gradativas que vao do monitor 
ao aluno: 

"A gente nao é muito sabido para ensinar. A gente vai ensinar um pouco aos me
ninos que estudam mais um pouco. E a gente também vai se orientando mais; 
fazendo o curso a gente recebe mais orientacao. Cada vez mais a gente vai orien
tando eles também. Porque se eu fizer uns tres cursos desses que eu fiz, eu pego 
urna orientacao boa''. 

Em resumo: aprender para ensinar, ensinar para aprender~ O processo educacional nas 
escalas indígenas é concebido como um mecanismo de troca, de relacoes que vao do 
ensino a aprendizagem e da aprendizagem ao ensino, ao longo de todo o ciclo da vida, 
processual e evolutivamente. 

"Eu acho bom dar aula, porque ajuda muito a treinar as letras, os números, as 
palavras e ler as estórias. E também eu acho bom dar aula porque eu achava bom 
e acho bom aprender''. 
''Eu quero funcionar a escola até quando eu nao puder mais. Estou muito inte
ressado com isto. Cada vez mais que dou aula, é mais que vou aprender". 

Examinemos as opinioes dos monitores sobre quais os assuntos importantes para 
serem estudados nas escalas indígenas: 
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"É a língua portuguesa e a nossa própria língua. A língua portuguesa é pra f azer 
um contrato com a Sudevea, aprender a botar dinheiro no banco ... E a pontua
cao, a significacao das palavras para entender a cultura do Br~sil. .. E a nossa lín
gua é pra nao esquecermos a nossa língua, as estórias de antigamente, a danca 
do mariri, a cantiga do cipó, o nosso artesanato ... ". 
"O que achamos de aprender daqui prá frente é isso: som anea, pontuacao, til, 
vogais. Quais sao as diferencas dos e do~' do xa e cha, doga, gue, gui e que, 
qui, ca, co, cu· ... Nós sabemos os sons dessas letras y, w, k e o som Ratacuim 
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e a letra conhecida ABC ... Queremos saber assunto: o governo, o que é que signi
fica pra gente; saber o que significa a Polícia Militar e saber assunto promessa 
da FUNAI, que vinha garantindo desde 500 anos atrás, para saber o que é que 
a FUNAI faz pro índio ... " 

A escola enquanto espaco criado pelo contato, é local para a transmissao de duas or
dens distintas de inf ormacoes.· Por um lado, os conteúdos nela transmitidos devem ha
bilitar os alunos para o mundo novo e desconhecido da sociedade envolvente, cujo prin
cipal instrumento é o domínio da língua portuguesa, língua que, urna vez decif rada nos 
seus artificios (diferencas entre a fala e a escrita, pontuacao, acentuacao, ortografia) 
e sobretudo no seu significado, permitirá ao índio "entender a cultura do Brasil", par
ticipar dela através de "contratos" e "dinheiro no banco'', de forma a beneficiar-se 
de seus mecanismos sócio-economicos. Contudo nao se perde urna outra ordem de co-

. nhecimentos, "a nossa própria língua", motor depositário das tradicoes, festas, músi
cas, mitos, artesanato etc. 

Na escola se dá a inters~ao entre a tradicao e a inovacao trazida pelo contato, 
e o conteúdo curricular <leve refletir criticamente esta nova situacao, ponto móvel entre 
o antigo ·e o novo. 

"Nós achamos importante contar as histórias dos antigos na nossa escola para 
nao acabar com nosso mito. Se nao contar acaba. Quem está na escola já está 
estudando a "Cartilha do Índio Seringueiro" e o livro "Estórias de Hoje e de 
Antigamente'' ... Nós queremos também estórias de voces, os livros de ciencias 
e a revista de medicina, dicionário, mapa do Brasil e calendário ... ". 

Os conteúdos curriculares da escola indígena, concebidos pelos monitores, nao podem 
refletir-se apenas no específico indígena, na lígua/tradicao, sob pena de nao-compreensao 
e domínio do todo maior, "a cultura do Brasil", "o Governo, a Polícia e a FUNAI". 
Ao mesmo tempo, nao podem restringir-se só ao novo, sob pena de perder-se, esquecer-se 
o específico indígena, a língua e a cultura. O currícu_lo, na expectativa que dele f azem 
os monitores, está assim integrado harmonicamente a concepcao de educacao indígena 
tradicional, no sentido já analisado por Melia em seu livro Educaráo Indígena e A/fa
betizaráo. A funcao da educacao indígena tradicional, em contraste coma educacao 
para o indígena, é ''preservacao e valorizacao do saber tradicional com vistas a urna 
inovacao coerente". A funcao da educacao para o indígena é "adaptacao contínua as 
novidades, mesmo ainda nao compreendidas" (Melia, op. cit., pág. 52). 

O estabelecimento do calendário das escolas indígenas também ficou a critério da 
comunidade e de seus interesses. Vejamos como alguns dos monitores definiram a car
ga horária das escalas: 

''Os melhores dias que eu achei para dar aula f oi sexta e sábado, porque outros 
dias a gente pode trabalhar na seringa, ou pescar, ou cacar, ou dancar mariri, 
ou fazer sua viagem para cima ou para baixo ... ". 
"Pegamos dos seis dias, dois. Sobrou 4 dias. Esses 4 é para estudar a nossa língua 
nativa dada pela natureza ... porque nós achamos importante ter nosso mito ... os 
dois dias ficam para o portugues. Para o aluno nosso conhecer melhor as histó
rias do nosso povo''. 

O calendário escolar responde a mesma lógica que definiu o conteúdo curricular das 
escalas: dias para a tradicao, dias para o povo, esclarecendo-o ainda melhor, pois a 
enf ase, a prioridade é dada a transmissao dos conhecimentos ligados a cultura nativa, 
para os meninos e meninas, aprendizes no processo de socializacao tribal. A este apren-

133 



dizado informal, que perpassa todo o circuito de informa~oes socialmente t~ansmiti
_das, se dá a mesma denomina~iQ,de estudar, diferenciando-o, porém, do outro ap~en
dizado, formalmente estabeleciélo nas escolas indígenas para o contato. Para o estudo 

' 
do portugues (no sentido nao meramente lingüístico do·termo), dois días bastam, a fim 
de nao inibir ou substituir o outro sistema de aprendizage~, cotidianamente experi
mentado. Ou seja, dois días de escola formal sao destinados ao reforco e melhoria da 
educacao indígena tradicional. 

Procuramos levantar também as concepcoes dos índios sobre as dif erencas entre 
as formas de aprendizagem escolar e aquelas f eitas extra-escolarmente, no cotidiano 
da aldeia. Respondendo a pergunta "O que as criancas aprendem quando estao f ora 
da escala?" eis o que respondem: , 

"As criancas quando estao fora da escala aprendem muitas coisas boas/ e r,uins. 
. I 

O homem aprende isso: aprende a f azer arco e flecha, chapéu de pena e t~oca, 
remédio da mata, o canto do mariri. .. As mulheres aprendem essas coisas: apren
dem a fazer rede e capangas, pulseirinhas, tibungos de barro, cestaria, pinturas 
de corpo, do tecido, dos tibungos. A mulher aprende as coisas que o pai faz na 
vida sem ninguém ensinar''. 

A conhecida divisao social do trabalho e ~s papéis culturalmente distintos da mulher 
e do homem na sociedade indígena, aquí neste texto, revelam também a diferenca do 
sistema de ensino/aprendizagem no que toca ao hornero e a mulher. O hornero aprende 
e ensina técnicas distintas daquelas que aprende e ensina a mulher. Pai e filho f echam 
um circuito de trasmissao e recepcao de conhecimento familiarmente estruturado, pa
ralelamente a outro circuito formado pelo par feminino mae e filha. Estes diferentes 
saberes nao sao conflitivos, mas complementares, e suas transmissoes obedecem a nor
mas pré-estabelecidas entre os pais. Um saber que se aprende "sem ninguém ensinar'', 
pela observacao, pela imitacao, pelo sistema de ensaio e erro, até a habilitacao do apren
diz. Aprendizado que se dá pela acao e pelo exemplo, em contraposicao ao sentido dis
cursivo, verbalizado, que ensinar tem na educacao formal. Aprendizado que se dá "na 
vida", em contraposicao ao sentido fechado de escola enquanto um "setting", espa
co/tempo formalmente fixado. 

Muitas outras atividades, que nao as do mundo das letras e números, sao vistas 
como necessárias de se aprenderem f ora da escola: 
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"Vai trabalhar com tercado, com machado, com faca de seringa e saber mexer 
com espingarda e espoleta, com conserto do motor 9, moto-serra, saber tirar do 
prego quando estiver viajando no rio, transportando borracha do seringueiro. Saber 
viajar no mato, conhecendo divisao da nossa terra ... Aprender tirar caibro, esteio 
para fazer casa, carregar esteio no ombro para treinar com peso, aprender jogar 
bola no campo, aprender andar o dia todo sem parar, aprender a criar, plantar 
no rocado, remar no rio, aprender pescar e cacar, aprender remédio da floresta 
para vários tipos de doencas, aprender quais sao as cobras venenosas para nao 
passar perto, aprender música do tirim, do buná, do batismo e do mariri, para 
cantar e dancar, aprender música brasileira tocando violao com as duas maos. 
Aprender a fazer amor, aprender brincar, mas nao é muito. Aprender a mergu
lhar -fundo no rio, aprender a fazer balde de seringa, fazer lamparina para ilumi
nar de noite, aprender a fazer barco para viajar no rio, máscara para dancar com 
ela na cabeca, aprender estórias de nosso povo de 500 anos, aprender a tirar lenha 
para fogao, fazer cadeira para sentar e mesa para estudar em cima. Aprender sa
ber receber a nossa _gente e o nosso amigo e quem vive da terra quando chega na 



casa dele. Aprender a criar filho, para aumentar a populacao sem bater em ne
nhum, aprender fazer reuniao com seu povo para discutir com outros. Além de 
estudar, serve isso para aprender etc.''. 

0 '-processo de aprendizagem extra-escolar é assim inesgotável, indo desde o aprender 
para o trabalho, o aprender para divertir-se, para o prazer e para o amor, até o apren
der a organizar-se enquanto parte de um todo social maior; urna nacao, passando tam
bém pelo aprendizado mágico-religioso (o tirim, o buná, o mariri). 

A concepcao do lúdico, da brincadeira atravessa tanto urna forma de aprendiza
gem quanto a outra. Os monitores, quando perguntados ·sobre quais as brincadeiras 
dos ab1nos fora da escola, responderam: 

"Eles vao brincar tomando banho, imitando porco, veado, onca ... imitando jun
diá dentro d'água ... Vao jogar bola na praia, pegam a flecha e vao no rio quando 
a água está limpa flechando peixinho. Vao brincar na casinha deles que eles fize
ram por eles mesmo. Levam panelinhas para cozinhar mandioca, tercadinho, re
dinha para deitar e roupinha para vestir ... Eles cantam, tocam cavaquinho de ta
boca, canta música do brasileiro e música nativa ... Vao no mato com baladeira 
cacando passarinho ... Quem mata passarinho vai fazer chapeuzinho de pena. As 
meninas vao fazer pratinhos de barro, boneca de pano ... Os meninos fazem bar
cozinho, flechinha, além disso levam irmaozinho para cuidar enquanto a mae tra
balha no servico dela ... De tres a oito anos de idade, as brincadeiras sao essas. 
Daí pra frente é no ca~o do tercado e no cabo do machado e no cabo da faca 
de seringa, levantando quatro, cinco horas da manha, comendo farinha seca''. 

Observa-se que as formas de socializac;ao da crianca indígena desta regiao, obedecendo 
a mesma divisao dos sexos referida acima, sao compreendidas como um aprendizado 
livre e espontaneo que se faz na acao lúdica de imitacao das atividades adultas. Imitan
do desde os animais da mata até os adultos, as criancas fazem urna série de movimentos 
que implicam o aprendizado de habilidades culturalmente estabelecidas. Esta concep
cao de aprender imitando, brincando, se dá, porém, segundo regras sexuais e etárias: 
as brincadeiras que o menino faz sao distintas das da menina. Oito ou dez anos é a 
faixa etária limite para que o menino se socialize pelo aprendizado lúdico e livre da 
cultura do grupo. Após os dez anos, o aprendizado passa a estar ligado as atividades 
produtivas, em nada se confundindo com a liberdade e o prazer do jogo próprio da 
primeira fase. Ele entra en tao no ciclo da luta pela sobrevivencia, pelo esf orco produti
vo infraestrutural que sustenta a cultura do grupo. Como diz Melia no livro acima cita
do, a crianca indígena durante "a segunda infancia ou meninice apresenta ~uas etapas: 
a imitacao da vida do adulto pelo jogo e a imitacao pelo trabalho participado. A crian
ca indígena faz em miniatura o que o adulto faz. Vive no jogo dos adultos. Aprende 
as atividades sociais rotineiras, participa da divisao social do trabalho e adquire as ha
bilidades de usar e f azer instrumentos e utensilios de seu trabalho de acordo com a divi
sao de sexos" (Melia; op. cit., pág.14). 

Com relacao ao aprendizado específicamente escolar, quando perguntados se na 
escola os alunas brincam e como, responderam: 

"Nao brincam. Estudam. Mas eles estudam das 7 as 11 horas. Fala-se com outro 
aluno, cutuca, grita, acha grac;a, brinca no braco, quem é que vai cair na medida 
de forc;a. Canta um som. Tem aluno que fica sério pensando isso: P A B M R 
l para aprender essas palavras novas de hoje ... ". 
''A brincadeira dos meus al unos quando estudam sao as letras, as sílabas, asestó-
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rías, a cantiga do cipó ... Tomando banho coma flecha e o arco, comos amor.es 
e os amigos desenhando''. 

Interessante notar no primeiro texto a reacio inicial do monitor, separando a concep
cao de brincadeira da de estudar na escola. Mas, logo na seqü@ncia, ~le admite que den
tro das quatro horas que os alunos estudam na escola, ocorrem mómentos de brinca
deira, descontracio e alegria, paralelamente a concentra~lo que o aprendizado do no
vo exige. A concepcao de brincar, neste primeiro texto, é distinta do brincar na escola 
da vida, como vimos na aprendizagem lúdica imitativa. Já no segundo texto, a concep
cao do termo brincar é associada diretamente ao aprender e ambas as formas de apren
dizagem, formal e informal, sao compreendidas como processos lúdicos enunciados numa 
mesma ordem sitemátic~ de fatos: das letras as estórias, aos banhos de rio, aos amores. 
Num caso e noutro, a brincadeira faz parte do aprendizado, seja paralelamente a ele, 
nas horas de folga da concentracao intelectual do aprendiz, seja durante o próprio 
processo. 

Mediante urna pesquisa, em que examinamos o projeto pedagógico dos monitores, 
pudemos concluir que ele nao se confunde coma concepcao que normalmente asocie
dade nacional faz de educacao para o índio, na qual a alfabetizacao é a condicao pri
meira para educá-lo, já que, vindo de urna cultura ágrafa, supostamente ele nao tem 
educacao. No projeto de escola dos monitores, a alfabetizacao é vista como urna técni
ca suplementar para enfrentar os problemas trazidos pelo con tato e permitir-lhes com
preender criticamente a sociedade maior de que passaram a participar. Se, por um lado 
a alf abetizacao em muitas práticas educativas para o índio serviu para "assimilar o ín
dio, o índio quer assimilar a alf abetizacao para nao ser assimilado" (Melia, op. cit., 
pág.60). O projeto da escola indígena dos monitores, embora com características dis
tintas das dos processos de aprendizagem informal próprios de sua cultura, está em har
monía e é complementar a estes, como urna prática paralela, trazendo inovacao, mas 
coerente com a educacao indígena em sua tradicao. 

Material produzido 
CABRAL, Ana Suelly A. Camara et alii 

Por uma Educafiío Indígena Diferenciada, CNRC - FNPM, Brasilia, 1987. 

FERREIRA, Eduardo Sebastiani, org. 
Apostila de Matemática para o Índio/ Seringueiro, s.d . 

INDÍGENAS, Alunos do Curso de formacao de Monitores 
Cartilha do Índio Seringueiro, CPI/ AC, Rio Branco, 1983. 

INDÍGENAS, Monitores da Amazonia Ocidental; CPI/ AC 
Escolas da Floresta, INEP - minC - FUNAI, Rio Branco, 1986. 

MONTE, Nietta Lindemberg, coord. 
- Estórias de Hojee de Antigamente dos Indios do Acre, Pró-Memória (e outros), 

Rio Branco, 1984. 
- Fábrica do Indio, FUNARTE, 1985. 
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Localiza~ao · 
Após urna longa história de violencias, inclusive com expedi~oes punitivas dos go

vernos regionais, os Waimiri-Atroari ainda viviam, em 1960, espalhados em aldeias nos 
vales dos rios Camanaú, Alalaú, Igarapé Santo Antonio do Abonari e seus afluentes 
e cabeceiras. Utilizavam também os rios Jauaperi e médio Uatuma para suas atividades 
de ca9a, pesca e coleta. 

Ano 

1905 
1968 
1972 
1975 
1982 
1987 

Língua 

Popularoo 

6.000 
3.000 
3.000 

600/1.000 
571 
374 

Ponte 

Hübner, Georg e Koch-Grünberg 
Calleri, Joao - Prelazia de Roraima 
FUNAI 
Pinto, Gilberto - FUNAI 
Cravero, Giuseppe - FUNAI 
FUNAl/Eletronorte 

As línguas Waimiri e Atroari pertencem a familia lingüística Karib, nao-classificada 
em tronco. 

Dados gerais 
As agressoes aos povos indígenas da regiao ao Norte de Manaus e Itacoatiara até 

o Sul de Roraima remontam as primeiras expedi~oes exploradoras da regiao. Foi este 
também o palco da guerra contra Ajuricaba entre 1720 e 1730. E nessa história de vio
lencia alguns povos, como os Manaua, desapareceram totalmente. A partir de 1850, 
porém, os ataques contra a popula~ao indígena dessa regiao se inscreveram na rotina 
administrativa anual dos governos regionais. Contudo, apesar de todas as pressoes e 
violencias sofridas há 300 anos, ainda em 1968 os Waimiri-Atroari dominavam a re
giao-dos altos rios Urubú e Uatuma, até a cachoeira de Balbina, ao Norte do Amazo
nas, numa extensao aproximada de 8 milhoes de hectares. 

141 



Nas praias do río Uatuma, todos os anos, assavam peixes e comiam ovos de 
tracajá e de tartaruga. A Leste e Norte entrelacavam o seu território com os povos 
da mesma família lingüística Karib, a quem costumavam fazer prolongadas visitas 
para celebrar festas e conversar sobre problemas comuns. Freqüentavam também al
guns pontos da margem esquerda do Rio Negro, chegando ao Alto Taruma. Os rios 
Camanaú, J auaperi e Alalaú com seus afluentes, f aziam parte do território Waimi
ri-Atroari. 

Os Walmiri-Atroari sempre defenderam seus territórios, para eles fonte de vida. 
E por forca das leis elaboradas pela sociedade nacional (Constitui9ao, Estatuto do Ín
dio ), esse território lhes pertencia também. Mas para infortúnio desses índios, as terras 
onde sempre viveram e trabalharam a seu modo sao ricas em minério, madeiras-de-lei, 
castanheiras. E os rios possuem potencial energético, fontes de renda para os invasores. 

A seqüencia sanguinária através de tiroteios, saques, incendios e transmissao de 
doencas, empreendida pelas frentes pioneiras ou pela f orca pública contra os Waimiri
Atroari, explica a depopulacao desses povos até a criacao da FUNAI, em 1967. Porém, 
sorte pior os esperava, nao só devido a depopulacao mas também pela perda total do 
seu patrimonio em apenas 15 anos de "tutela" da FUNAI. Hoje o seu território está 
reduzido a 1.850.000 hectares sem garantía, pois todo ele f oi requerido por 13 grupos 
económicos de mineracao. 

A partir do início deste século, o SPI implantou-se na área dos Waimiri-Atroari, 
instalando servi~os de agricultura e tentando controlar a produ9ao extrativista. Os ín
dios nunca se engajaram no novo modelo produtivo, mas se interessavam pelos instru
mentos de trabalho, transformando-os em utensílios próprios de sua cultura. 

Nao se tem notícia de empreendimento de iniciativa particular que tivesse funcio
nado regularmente entre os Waimiri-Atroari. Seus contatos com comerciantes ou ex
tratores se davam principalmente as margens do rio Jauaperi, em datas pré-fixadas, 
e nao se distinguiam do processo de comercializacao regional a nao ser pela preferencia 
por mercadorias como facoes, anzóis, panelas e outros produtos de metal. Em troca 
traziam peles de on9a, ariranha, jacaré e também castanha-do-pará. · 

Outras trocas, de sentido principalmente ritual, realizavam com povos parentes, 
do mesmo grupo lingüístico, fazendo demoradas visitas aos Wai-Wai, Makuxi e Hix
kariana. Por ocasiao de su as festas, recebiam também aquel es povos, num congraca
mento dos Karib. 

Equipes e participa9ao nos Encontros 
Egydio Schwade e Doroti A.M. Schwade (OPAN), trabalharam no projeto de se

tembro de 1985 a dezembro de 1986; sao autores do relatório que f oi a presentado por 
Doroti durante o 111 Encontro e do relatório 1986 - 1987. 

111 Encontro - 1986 

Para se entender o trabalho da escola da aldeia Yawara é necessário conhecer um 
pouco a história do envolvimento da equipe de alfabetizacao com este povo. Em mea
dos de 1980, Egydio e Doroti integraram a Prelazia de ltacoatiara como agentes de pas
toral, coma perspectiva de um trabalho junto aos Waimiri-Atroari. O trabalho inicial 
tinha como proposta concreta um levantamento de dado~ históricos e da situacao atual 
desses povos e também a tentativa de um contato direto com eles. Entretanto, a política 
indigenista,oficial impedía qualquer contato. 
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A FUNAI mantinha um batalhao de funcionários dentro e na periferia da área com 
seus postos de vigilancia e suas armas que, no caso, serviram ao processo de "pacifica
cao" do grupo. Houve época em que até 120 servidores ocuparam a área. Esta presen
ca macica era respaldada pele Exército por intermédio do 6? BEC-Batalhao de Enge
nharia e Construcao, responsável pela construcao da estrada BR-17 4, que corta ao meio 
a reserva Waimiri-Atroari. Com essas limitacoes, f omos caminhando dentro da pers
pectiva da proposta inicial. Paralelamente, f azíamos um trabalho junto a populacao 
envolvente e a opiniao pública nacional e internacional, divulgando o que estava ocor
rendo, para assim poder respaldar os índios na sua luta pela sobrevivencia física e cultural. 

O trabalho com a populacao envolvente se constituiu numa tentativa de conscien
tizar as comunidades do Baixo Amazonas que integram a jurisdicao da Prelazia de ita
coatiara. A partir do nosso envolvimento nas lutas reivindicatórias desse povo, de pro
gramacoes especiais do tipo "Caminhada para os Povos Indígenas" e de nossa partici
pacao em grupos de base, tentávamos ajudar o povo a fazer urna revisao crítica de sua 
própria história. Era nesse processo que eles conseguiam se identificar e se aliar as lutas 
dos povos indígenas. Com isso também se desmistificfctvam os grandes projetos como 
a BR-174, a Hidroelétrica de Balbina e as empresas mineradoras, que eram apresenta
dos ao povo como "progresso". Esta mudanca de mentalidade se manifestava nas cria
coes artísticas, na denúncia e nos abaixo-assinados que o povo· fazia a favor dos índios. 
Todo esse trabalho, mais a abertura política nacional, contribuíram para o rompimen
to do bloqueio imposto aos Waimiri-Atroari. 

Durante todo esse tempo, investíamos na tentativa de romper o bloqueio da área, 
sem lograr urna aproximacao com os índios. Entrementes, a empresa de mineracao Pa
ranapanema, respaldada pelo próprio Governo, consolidava seu projeto mineralógico 
dentro da área. Como "presente" aos índios, esta empresa contruiu urna escolano P .l. 
Terraplanagem, que fica a 500 metros da aldeia. A escola estava lá, mas nao tinha pro
fessor. A comunidade comecou a exigir que ela funcionasse. Houve algumas iniciativas 
por parte da FUNAI ·que nao surtiram efeitos. 

Em janeiro de 85 ainda nao tínhamos autorizacao para entrar na área mas, apro
veitando urna brecha, tivemos a oportunidade de passar ali dois dias e ficar algumas 
horas na Aldeia Yawara. Os funcionários do Posto nos f alaram que os índios reclama
vam muito porque nao tinham aulas. Em meados do mesmo ano, coma "abertura" 
da FUNAI, fomos convidados a participar de um grupo de estudos e trabalho sobre 
a questao dos Waimiri-Atroari, que tinha como objetivo rever a política da FUNAI 
naquela área e a situacao das terras. Pomos incluídos no grupo de trabalho com toda 
a f amília, o que nos abriu a oportunidade de um contato mais demorado com os ín
dios. A questao da escola foi colocada pelos índios, e nós nos prontificamos a assumí-la. 

Nossa acao, no entanto, nao se restringía ao ambito escolar. Para que esta acao 
f os se de fato acertada e eficaz, organizamos com base na disponibilidade de pessoas 
e no esforco feito na primeira etapa de atividaqes, urna rede de assessoramento, espe
cialmente nas áreas jurídica, antropológica, de educacao, saúde e comunicacao. Orga
nizamos também o MAREWA- Movimento de Apoio a Resistencia Waimiri-Atroari, 
visando suscitar aliancas possíveis. Esse organismo teve sua sede, de acordo comas eta-
pas ou exigencias, ora em ltacoatiara~ ora em Brasília. · 

A partir da criacao do Grupo de Trabalho Waimiri-Atroari, em julho de 1985, Do
roti e eu nos alternamos em visitas esporádicas a aldeia, sempre f azendo-nos acompa
nhar de pelo menos urna de nossas criancas. Foi no final de agosto que se deu a última 
dessas visitas, que visavam a um conhecimento mútuo e ao estabelecimento de um diá
logo sobre as formas de conduzir a escola. Eu percebia a ansiedade de todo o pessoal 
para iniciar as aulas e saber como nós iríamos conduzir o trabalho. Nesse dia, conver-
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sando com eles na aldeia, lhes propus discretamente que se quisessem poderia dar-lhes 
urna aula antes de minha partida. Eles gostaram da proposta. E, menos de urna hora 
depois, antes de minha chegada a escola, todos, homens e mulheres, estavam ali me 
aguardando. 

Nao havia preparado nada para aquela aula. Só entrei com a conviccao segura de 
que as propostas deveriam desenvolver-se junto com eles. Doroti, desde o início, insis
tia comigo em nao iniciarmos as aulas sem ~ntes termos urna convivencia íntima com 
eles. lsso nao foi possível, dada a exigencia, por parte deles e da FUNAI, de funciona
mento da escola. Os homens estavam sentados na frente e as mulheres atrás. Perguntei 
entao se alguém queria vir ao quadro para desenhar algum animal ou ave, ou qualquer 
coisa que os Kiña (autodenominacao do povo) faziam. Dez minutos depois o quadro 
~stava cheio dos desenhos mais variados. Quando algém terminava o desenho, eu per
guntava como se chamava em Kiña aquilo que havia desenhado, colocava ·o nome en
tao ao lado do desenho. Em aproximadamente meia hora de aula encheram tres vezes 
o quadro de desenhos. Nenhuma mulher, porém, se arriscou a adia:rttar-se para fazer 
um. Combinei o início das aulas para odia 4 de setembro. Como percebi um nítido 
retraimento das mulheres, lhes propus que assistissem as aulas separadamente. Doroti 
lecionaria para as mulheres e eu para os homens. Eles acolheram a sugestao como se 
já a estivessem esperando. 

Assim, iniciamos as aulas de fato no dia 4 de setembro. O pessoal da FUNAI, preo
cupado com a escola, insistia em que déssemos um tratamento especial ao tuchaua da 
aldeia, pois. ele já escrevia alguma coisa e conhecia o alfabeto da lingua portuguesa. 
Entretanto, como desde o início reparamos que tudo na aula era feito em comum e 
qualquer problema discutido e resolvido por todos, preferimos nao fazer diferencia
coes e constatamos que Waume-Viana, o tu<!haua, reagiu excelentemente e caminhou 
como grupo, colaborando muito na arrancada inicial. O irmao de Waume, Paruwe
Mário, tuchaua da aldeia Xeri, a 35 km~ de Yawara, também tinha iniciado a alfábeti
zacao em portugues. Ele visitou, na 2~ ou 3~ semana, a aula de Yawara. Vi que os ra
pazes, um por um, apresentavam a ele o caderno, mostrando as letras e desenhos que 
haviam feito. Dele escutei a certa altura, entre outros conselhos dados em Kiña, o se
guinte incentivo: "Continue a desenhar (escrever) muito, assim amolece a mao". 

A partir_pe entao, usei muito esse conselho para quem tinha dificuldade nas letras 
e para demonstrar a importancia do desenho, que eles gostavam muito de fazer. Diante 
do rápido progresso na escrita, eles perceberam que o desenho nao era só um diverti
mento, mas os capacitava para a escrita das letras. Em verdade, penso, o principal sig
nificado do desenho é a motivacao para a discussao e o estabelecimento das relacoes 
entre o código escrito e a realidade. No início, tudo era feito em aula; na segunda sema
na dei o primeiro tema J?ara desenharem em casa. Desde entao urna parte da aula era 
dedicada a discussao da tarefa feita. Todas as tarefas eram vistas e identificadas em 
aula e discutidas coma tranqüilidade indígena característica. Algumas vezes essas dis
cussoes das taref as tomavam todo o tempo da aula. 

No decorrer dos trabalhos, procuramos nos envolver com o dia-a-dia dos Kiña, 
' seus momentos de alegria (caca abundante, festas), de tristeza (morte, doenca), e as 

modificacoes impostas pelos programas da FUNAI (formacao de pastagem para o ga
do). Mas em meio a tudo isso procuramos alguns temas geradores para os homens e 
para as mulheres, que incentivassem o amor a terra e a vida da aldeia e abrissem seus 
olhos para o avanco dos grandes projetos na regiao ou outros tipos de invasao. Tudo 
isso sem que precisássemos explicar a nossa intencao (convém observar que a direcao 
da FUNAI, tanto daquele Posto quanto do NA WA está inteiramente comprometida 
como avanco da Paranapanema). Em meio a discussao desses temas fizemos um levan-
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tamento bastante importante de plantas, árvores, peixes, insetos, aves e outros animais, 
de atividades dos homens e das mulheres e de instrumentos utilizados na luta pela so
brevivencia. 

O trabalho de alfabetizacao retrata os momentos de maior tristeza e alegria ocorri
dos durante esses tres meses de atividades na área. Ternos dado também alguns concei
tos básicos de matemática. Muito interessantes tem sido as aulas de geografia e as aulas 
de história. Tivemos o máximo cuidado em nao aprofundar muito as aulas de história, 
porque, nos poucos momentos em que adentramos esse campo, nos defrontamos com 
o drama terrível sofridó pelos Kiña nos últimos quinze anos, que os deixou seriamente 
traumatizados. 

Relatório 1986 - 1987 
(Nao houve participafiío da equipe no IV Encontro, mas a mesma atualizou a ex

periencia para fins da presente edifiío). 
Desde o início, foi nossa expectativa desenvolver urna escola voltada para as ne

cessidades reais do povo Kiña, e que contribuísse para a solucao de seus problemas. 
Por isso, queríamos algum tempo para aprender um pouco de sua língua e dos seus 
costumes, conscientes dos perigos que envolvem o desencadear de um processo de alfa
betizacao para um povo ágrafo. 

Como já referimos anteriormente, mal havíamos dado os primeiros passos na al
deia fomos levados para dentro da escola,, sem sequer termos tempo para preparar a 
1 ~ aula, tal era a premencia dos índios e a situacao de frustracao frente a um prédio 
escolar que há mais de um ano decaía sem aproveitamento algum. Assim, de alguma 
forma estávamos todos colocados <liante da lousa em situacao de inteira igualdade. Eles 
iniciaram desenhando coisas bem visíveis, palpáveis e do seu universo. Enquanto nos 
revelavam o no me na língua Kiña, nós nos esf orcávamos por colocar o significado da
queles desenhos em símbolos ou letras. 

Ficamos observando os desenhos ou temas que mais se repetiam. Extraímos deles 
as primeiras letras. Assim, por exemplo, o desenho da casa ou maloca "mudi" foi-se 
repetindo constantemente. Pedimos que desenhassem duas "mudi", urna ao lado da 
outra. Reforcamos as bordas e apareceu bem visível a letra "m" de "mudi". Com isso, 
sentiram logo a importancia do desenho para o que eles denominaram de "amolecer 
a mao" para fazer as letras. Com essas comparacoes das letras comos objetos ou ani
mais, em nenhum momento puseram dúvidas sobre a sua capacidade de desenhar sím
bolos, letras e palavras. 

E enquanto eles assim se familiarizavam com esta noya forma de expressao, nós 
nos familiarizávamos com a língua e o mundo deles. O desenho se tornou assim de um 
valor todo especial no processo. Foi, em primeiro lugar, urna forma de nivelamento 
das relacoes entre nós e eles, urna vez que praticamente todos eles dominavam melhor 
do que nós esta arte. Foi um modo de aproximar o aluno do professor. Foi, em segui
da, um treinamento para a escrita. "Amolecer as maos" ou exercitar a coordenacao 
motora é, como se sabe, um passo fundamental no processo. Além disso, encontraram
se rapidamente os termos geradores, entre os temas que vinham sendo propostos pelos 
índios. 

No processo desencadeado, surgiram assim, primeiro os desenhos, depois, as le
tras, as palavras, as pequenas frases e, finalmente, em menos de um ano, os textos. 
Com apenas duas horas de aula diária, os Kiña, em pouco tempo, comecaram a produ
zir os seus próprios textos de histórias que, invariavelmente, provocavam longas dis
cussoes sobre a· forma e o conteúdo das mensagens. Eram como huracos de fechad':!-
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ras que permitiam o acesso as lendas, aos dramas e tragédias vividos, ao vasto mundo 
do cotidiano. Eles falam, por exemplo, de seus mortos e de suas experiencias vividas 
q_o interior da mata. Falam das malocas de seus parentes varridas do mapa pela violen
cia dos "kamiia", os civilizados invasores. Falam de acidentes geográficos~ ~e pessoas. 

Com o tempo, conseguimos adquirir a confianca da comunidade. Nao somos por 
eles representados como instrutores, professores ou monitores-treinadores, mas pessoas 
envolvidas com o seu desejo de viver. Eles desejam saber constantemente a razio pela 
qual os civilizados os mataram em grande quantidade. As vezes, desenham toda urna 
cena ocorrida numa maloca, sobre a qual um aviao ou helicóptero voa, e na única frase 
que colocam no papel se destaca quase sempre a palavra "apiyemiyeki" (por que?).!. 

Alguns exemplos talvez ilustrem melhor o processo. Num desenho, urna índia es
creveu: "A minha mie nao me ensinou a fazer rede". Esta mensagem, num estilo qua
se telegráfico, é finalmente esclarecida para nós na discussao subseqüente: a mae mor
reu de sarampo muito cedo, depois do pai ter sido morto na luta de resistencia. Diga-se 
de passagem, na maloca a orfandad e das pessoas de mais de quatro anos é de mais de 
noventa por cento! Um outro texto: "Apapeme yinpa Wanakta yimata" (meu pai me 
deixou no mato, a caminho da aldeia de Wanakta). E~te pequeno texto, extremamente 
conciso e, para nós, pouco esclarecedor, conduz a urna história contundente: o pai era 
o chef e de urna aldeia que f oi atacada de noite pelos civilizados. Enquanto as mulheres 
e criancas fugiam, o chefe reteve o ataque e foi atingido por um tiro nas costas. No 
caminho, foi desf alecendo e, antes de morrer, pediu que a mulher levasse os °filhos para 
a aldeia de Wanakta. 

A escrita tem possibilitado ainda o registro de mitos tradicionais. Assim o texto: 
"Temeretete tahkome yikohinpa tahkome" (era urna vez urna onca que comeu gente 
e se vestiu com p~le de gente). Eis aqui, de modo extremamente sintético, o inito da 
origem do trovao: "Urna vez, a onca comeu um Kiña. Aí se vestiu coma pele de Kiña 
e foi e sentou em casa como se fosse o pai da crianca que lá estava. A crianca cresceu 
e nao sabia que era onca~ Pensava que era o pai. Um dia veio urna cutia, quando o 
menino já tinha crescido, e contou ao menino que nao era o pai, mas urna onca. Aí 
f oi e mostrou o buraco onde a o nea tinha escondido os os sos do pai, onde a o nea tinha 
comido o pai. Aí o rapaz chamou o seu irmao e lhe contou. Entio os dois foram e 
mataram a onca. Mawá (um deus) levou entio a cabeca da onca para o céu, onde ela 
esturra (ronca) lá em cima: é o trovao". 

Por insistencia deles, comecamos a introduzir a escrita do portugues. Com isso to
dos tiveram que afinar os ouvidos - a linguagem - mediante a qual comunicamos 
e aprendemos de parte a parte a língua. Continuo u o esf orco de nos explicarmos a nós 
e eles a si próprios, com a motivacao da escrita. Eles f ornecem as palavras-chave dos 
seus mitos, de suas len das e de sua história. E o próprio esf orco de decodificacao das 
mensagens nos levo u também a revelar a eles alguns fa tos de nosso mundo. Pouco a 
pouco, a cosmovisao ia-se abrindo de parte a parte, e eles e nós sentindo a importancia 
do chao, da terra, para o desenvolvimento e fortalecimento de toda essa riqueza cultu
ral, e .nos sentíamos dia-a-dia mais comprometidos na Juta pela sua garantia, desenvol-
vimento e autodeterminacao. · 

Usamos giz, quadro, lápis grafite comum e lápis de cor, caderno (só para as anota
coes pessoais em aula), borracha e papel oficio. A forca do trabalho escolar repousava 
sobre o uso do papel oficio (geralmente meia folha) e o quadro. Na meia folha do papel 
oficio, os alunos organizavam diariamente, a sós, na aldeia, a "cartilha" que ia sendo 
u·sada no dia seguinte em aula. 

Na aula mostrávamos diariamente a producio das pessoas, distinguindo-se urnas 
no aperf eicoamento dos desenhos, o u tras no av.anco da escrita. Isto manteve entre to-
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· dos os alunas urna grande animacao que os fazia avancar sistematicamente nas dtias 
atividades. A ·taref a diária sempre foi cumprida com entusiasmo, e. da va oportunidade 
a criatividade e a originalidade, pois a escolha doo temas fluia livremente da discussao 
feita na aldeia. A exibicao diária da taref a desinibia rapidamente as pessoas, o que au
mentava a coragem de arriscar e produzir sempre mais material didático (palavras, fra
ses, histórias, desenhos). 

A folha salta dá originalidade e leveza ao trabalho, sobretudo na comunicacao das 
tarefas a serem avaliadas e corrigidas pelos alunas e professores. A circulacao dessas 
folhas permite que toda a comunidade tome ciencia da producao de cada um, o que 
aumenta o diálogo entre os alunos. Além disso, o método se torna basta_nte barato em 
termos de custos de material escolar. O quadro, por sua vez, é igualmente útil no esti
mular esse processo de alfabetizacao. Ele permite a manifestacao do conhecime~to tra
dicional de modo bastante ágil. 

Desde o início da experiencia, buscamos valorizar ao máximo a participacao indí
gena, como autores e executores desse processo, que, assim achamos, só pode, na atual 
conjuntura, ser desenvolvido num contexto comunitário. Essa é a razao porque te·mos 
sido muito discretos em evidenciar a nossa própria participacao, assim como a partici
pacao de outras entidades, como a própria FUNAI. 

Estávamos em plena atividade escolar quando, no dia 04/12/86, o nosso trabalho 
na aldeia Yawara foi interrompido por ordem do Superintendente da FUNAI Sr. Se
bastiao Adiancio da Costa, o mesmo que em 05/01/75 declarava ao jornal O Globo 
que usaría a violencia, inclusive "dinamite, bombas e metralhadoras", para submeter 
os Waimiri-Atroari. Fomos substituídos por um casal de crentes norte-americanos da 
MEVA, já conhecida pelo péssimo trabalho de "evan~elizacao" que fez junto aos Wai
Wai. Desde entao, juntamente com Rui e Socorro Bortolini, nos dedicamos ao traba
Iho de politizacao e organizacao do povo envolvente, principalmente do Município de 
Presidente Figueiredo, procurando a partir daqui apoiar os Waimiri-Atroari. Poucos 
meses após a nossa saída, Marise e Márcio Silva, ela médica e ele Iingüísta da UNI
CAMP, ambos conhecidos pela sua elevada competencia profissional, iniciaram um tra
balho de alfabetizacao na aldeia do Camanaú, que, da mesma forma como o nosso, 
f oi pouco depois interrompido pela FUNAI. · 
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Tikirya sumiu. 
Kamña chegou. 
Ta boca chegou. 
Tikirya sumiu. 

Por que? 
Aldeia Yawara, 14/ 05/ 86. 
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Localizacao 
Cabeceiras do Córrego Escondido, rio Papagaio, município de Diamantino, Mato 

Grosso. 

Populacao 
A aldeia Myky do Escondido tem atualmente 46 habitantes, sendo que 41 sao MYky 

e 5 Iranxe, tendo havido casamentos entre os dois grupos. 

Língua 
O Myky nao é classificado em família ou tronco lingüístico. O povo Myky possui 

a mesma cultura e língua dos Iranxe da aldeia do Cravari, regiao do cerrado, embora 
haja diferen~as dialetais entre os dois grupos e um grande desnível em termos de conta
to com a nossa civiliza~ao. 

Dados gerais 
Os Myky foram· contatados em junho de 1971, na cabeceira do Córrego Rico, re

giao dorio Papagaio. Eram apenas 23 pessoas vivendo arredias nas matas e cabeceiras 
dos córregos, por medo de ataques já sofridos sobretudo dos índios Rikbaktsa, mora
dores das margens do Juruena. Usavam machados de pedra. Logo no início do contato 
a área Myky foi invadida por fazendeiros .e cinco índios morreram de urna epidemia 
de gripe. Os missionários da Missao Anchieta que realizaram o contato, padre Thomaz 
de Aquino Lisboa e outros, optaram por urna presen~a esporádica entre os índios, até 
que em 1976 come~aram a residir diretamente na aldeia o padre Thomaz e as voluntá
rias da OPAN Teresinha Weber e Vanda Barbosa da Silva. 

Os Myky sempre possuiram ro~as muito grandes de milho, mandioca, batata, ca-
.. rá, várias espécies de feijao. Conheciam o caju-do-mato, o pequi, e coletavam vários 
tipos de frutas e cocos silvestres .. Continuam usando como armas o arco e a flecha, 
conservam seus rituais muito ricos, bem como seus costumes. A partir de l 975 foi in
troduzido o cultivo de várias plantas: cana-de.,.a~úcar, laranja, banana, limao, goiaba, 
manga. Muitos objetos também f oram. sen do progressivamente introduzidos nos pri
meiros dez anos de contato: machado, enxada, facao, cal~ao, bota, panela, moenda 
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para cana, tacho para fazer ac;úcar etc. Hoje os Myky ocupam urna área de 47.094 ha., 
que f oi homologada em 1987. Sua única aldeia situa-se na cabeceira do Córrego 
Escondido. 

Entre 1948 e 1952 Robert Meader, do SIL, iniciou estudos da língua Iranxe, mas 
só em 1979, com a lingüista Ruth Maria F. Monserrat, do Museu Nacional (RJ), 
comec;ou-se o estudo mais aprofundado do dialeto Iranxe é~ em 1980, do dialeto Myky. 
Foi estabelecida urna ortografia experimental, com base na análise fonológica entao 
possível, dado o conhecimento ainda precário da estrutura global da língua. Prossegui
ram, simultaneamente, a análise morfo lógica e a sintática da língua. Em 1982 os Myky 
possuíam um conhecimento ainda rudimentar do portugues, aprendido principalmente 
com um índio Iranxe que desde 1972 se estabelecera na aldeia, e também no convívio 
com os missionários, a partir de 1976. Mantinham contato cada vez maior com a popu
lac;ao envolvente, pois a área está cercada por cerca de dez fazendas. A atual cidade 
Brasnorte dista apenas 53 km. da entrada da aldeia e a estrada Tangará/Barra do Ju
ruena passava, na época, a 6 km. da porteira de entrada da aldeia. Atualmente, otra-
9ado dessa estrada foi desviado, de modo a ligar Tangará, Brasnorte e Juína sem pas
sar pela porteira da Reserva Myky. 

Em fins de 1979 Teresinha Weber, que morava na aldeia, teve de se deslocar para 
a área Saluma; Vanda Barbosa deixou definitivamente o grupo e eu (Elizabeth Rondon 
Amaran te - nota da Equipe de Edic;ao) fui para lá, com a intenc;ao de estabelecer urna 
convivencia, aprender a língu~ e discernir um futuro processo educacional para aquele 
grupo de 28 pessoas, sem grandes perspectivas demográficas: eram apenas quatro fa
mílias e, devido ao sistema de parentesco; já quatro rapazes e duas meninas nao tinham 
mais possibilidade de casamento. 

Em 1984, por ocasiao do 11 Encontro, a vida Myky já se modificara em vários as
pectos: os homens estavam cortando seringa, as mulheres tinham comec;ado a se vestir, 
a venda de borrada e artesanato já provia as necessidades do grupo, os Myky dispu-

. nham de um motor de popa inteiramente sob sua responsabilidade, e que f ora adquiri
do, em parte, coma venda da borracha; enfim, as mulheres tinham aprendido a cardar 
o algodao e fiar na roda, substituindo o fuso manual, sem eliminá-lo. Hoje, os Myky 
mantem contato intenso com a sociedade regional, indo freqüentemente a Brasnorte, 
para fazer compras e vender seu artesanato. Alguns homens, principalmente, fizeram 
grandes progressos no aprendizado do portugues. Na aldeia, todos continuam falando 
a língua materna. A saúde é bastante boa, registrando-se apenas verminose generaliza
da, alguns casos de malária, gripe e disenteria. Todos na aldeia estao vacinados. contra 
BCG, sarampo, pólio, tétano, varío la e f ebre tif óide. 

Equipes e participacao nos Encontros 
Elizabeth Aracy Rondon Amarante (CIMI), eoordenadora do projeto de educa-

9ao Myky, única profes sora da escota, participo u dos quatro Encontros realizados, re
digindo e apresentando os respectivos relatórios. Ruth Monserrat é a assessora lingüís
tica do projeto. 

1 Encontro - 1982 
O discernimento de um processo educacional para o povo Myky compreen.dia dois 

aspectos: de um lado a cultura Myky, a ser conservada em sebs valores fundamentais, 
e de outro lado o progressivo contato com a socíedade branca envolvente. A preocupa-
9ao básica era a de, a partir da convivencia com o povo, conhecer a cultura e a língua, 
encontrar pistas para urna atuac;ao educativa capaz de fornecer aos Myky um instru-
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·mental de contato e enfrentamento com a sociedade branca numa visao dinamica da 
cultura, e de algum modo organizar urna "escola" que nao fosse nem transposi<;ao, 
nem mera adapta<;ao do nosso sistema escolar. 

Pessoalmente, eu tinha tido urna experiencia da problemática indígena escolar nos 
dois anos de trabalho com os Iranxe, embora eles já tivessem praticamente perdido o 
dominio da língua vernácula e estivessem num processo de acultura<;ao bastante distin
to. Levando em conta essa experiencia anterior, parecia claro que também no contexto 
.Myky a escola seria necessária, nao só como instrumento catalizador dos momentos 
de educa<;ao informal, mas também como condi<;ao de aplicar metodologias específicas 
(de alfabetiza<;ao etc.). Por isso, apesar dos riscos, optamos entrar por essa porta, espe
rando apenas o momento em que esse processo seria solicitado pelos próprios Myky. 

Ao longo da convivencia conosco, os Myky foram se interessando pelas nossas ati
vidades .de ler e escrever. Eram informantes nossos no estudo da língua e come<;aram 
a compreender que possuíamos um código escrito. Aos poucos eles mesmos pediam ca
neta e lápis e iam rabiscando números e "palavras". Um deles chegou até a "escrever" 
urna carta para meus pais: urna página inteira de sinais gráficos, simbolizando todo 
o elenco de animais da regiao. Observei que a escrita era sempre no sentido de baixo 
para cima e da direita para a esquerda. Constantemente, eu falava para eles que depois 
eu ensinaria a escrever a quem quisesse. O tempo ia passando, o interesse deles aumen
tava, um dia a conversa tornou-se mais clara, e eu falei : "Se Myky quer, eu posso ensi
nar para Myky. Assim bom". Logo, urna das mulheres respondeu: "Assim, nao. Voce 
falar, voce ensinar para Myky. Esse bom nada: Myky ensinar para voce, voce ensinar 
para Myky, assim bom''. Ficou clara a consciencia que eles tinham de urna troca, de 
igual para igual, de conhecimentos e habilidades. 

A partir do seu relacionamento com os Iranxe, do seu conhecimento incipiente do 
portugues, do contato com peces de estrada e conosco - apesar da nossa preocupa<;ao 
em falar o mais possível na língua indígena - urna das grandes expectativas, evidente
mente, era a aprendizagem do portugues. O interesse em saber era muito grande, sendo 
comum eles se divertirem longamente contando objetos ou apenas recordando os nú
meros. 

Em agosto de 1980 - o que representava mais de seis meses sem nenhuma organi
za<;ao sistemática - certo dia, o capitao da aldeia rabiscava ao meu lado, e de repente 
pediu formalmente que eu come<;asse a ensinar. Aproveitei o momento, sobretudo por 
estar sendo o chefe o porta-voz do grupo. No dia seguinte, tres homens vieram com 
ele, e eu iniciei exercícios de coordena<;ao motora. Rapidamente f ormou-se um grupo 
de homens e mulheres. Decidi nao dar passo nenhum na organiza<;ao de qualquer tipo 
de escola sem envolver o próprio povo no processo, e por isso eles mesmos estabelece
ram grupos e horários: sol a pino, os homens mais os dois meninos de doze anos já 
iniciados e por isso considerados adultos; quando terminava a aula dos homens, entra
vam as mulheres mais urna menina de onze anos, casada, e por isso também considera
da adulta. Nesse momento, a proposta deles parecia ser a de saber aquilo que o branco 
sabia; os par:entes Iranxe tinham escola e prof essor e eles ainda nao; saber contar era 
coisa importante, que os antigos nao sabiam; escrever significava para eles urna técnica 
ainda misteriosa e por isso muito atraente; queriam apr~nder o portugues. 

Em apenas dez anos de contato, os Myky estavam portanto num momento históri
co muito importante. Nossa presen<;a tinha, cada vez mais, como objetivo, incentivar 
e acompanhar um processo de conscientizacao e buscar os instrumentos pedagógicos 
desse processo. Nao podíamos deixar de lado o fato de que os Myky iniciavam também 
urna experiencia de auto-suficiencia economica. Até o ano de 1980, eles recebiam da 
Missao todos os objetos de uso já corrente, e era o momento de quebrar a acomodacao 
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a um sistema paternalista. Tratava-se de iniciar o processo de venda e compra e, ao 
mesmo tempo, tentar mantero sistema social Myky: trabalho em mutirao e partilha 
de bens, tao contrário a nossa mentalidade consumista e individualista. 

Era nesse contexto histórico que nos colocávamos algumas perguntas: qual o sen
tido de urna escola para os Myky, seus objetivos, dificuldades e riscos; por que, para 
que e em que língua alfabetizar. A passagem de urna sociedade ágrafa para os primei
ros passos da alfabetiza9ao traz, evidentemente, problemas de ordem cultural, lingüís
tica, pedagógica e didática. Todo esse processo - já muito complexo por si mesmo 
- nao só nao é neutro, mas afirma-se como processo fundamentalmente político. 

Como já mencionamos, a escota nos parecia necessária como instrumento catali
zador de todo o conhecimento assistemático ao longo da convivencia entre nós e eles, 
mas também como o lugar mais definido de urna pedagogia que incluía o ensino de 
técnicas específicas para um tipo de instrucao-aprendizagem necessariamente mais for
malizado. A alfabetizacao como tal nunca foi considerada apenas como meio de en
frentar o mundo branco e a ele se equiparar. A op9ao de alfabetizar nao apaga va nossa 
consciencia de que o nosso sistema escolar é opressor e alienante, e que era fundamen
tal buscar formas novas e criar alternativas que nao f ossem meras adapta9oes que, ce
do ou tarde, abafariam ou destruiriam a cultura Myky. Ao escolhermos a alfabetizacao 
na língua materna, tínhamos em conta que só na língua materna alguém pode se ex
pressar como ser individual e social, mas também que, do mesmo modo que todo alfa
betizado adquire a capacidade de "dizer a sua palavra" e expressar a sua visao de mun
do por escrito, assim também para as sociedades ágrafas a escrita é urna aquisicao <?Ul
tural em si. Urna cultura oral, ao ser transportada para o código escrito, se enriquece 
e se amplia. 

Nao podíamos esquecer, por outro lado, que na situa9ao real do contato o apren
dizado do pQrtugues é absolutamente necessário, e que os Myky, nao tendo ainda cons
ciencia da importancia de ler e escrever na própria língua para a valorizacao de sua 
cultura, só tinham, por enquanto, a expectativa de que a alfabetizacao em Myky seria 
a ponte para o aprendizado do portugues. Nao podemos esquecer, nem eliminar essas 
etapas do processo educacional. 

Toda cultura é dinamica e todo povo sofre inevitavelmente urna série de interfe
rencias positivas e negativas. É evidente que a evolucao cultural do povo Myky nunca . 
es.teve ou está ligada unicamente a nossa presenca na área. No entanto, essa presenca, 
sen do urna interferencia real, poderá igualmente constituir colaboracao no dinamismo 
histórico do povo. Por maior razao ainda a escola Myky é urna inte~ferencia, pelo me
ro fato de ser escola, por se tratar de um povo com apenas dez anos de con tato, pelo 
fato de a língua ainda nao estar analisada. Assim, essa escola só poderá ter um saldo 
positivo se contribuir para a preservacao e valorizacao da cultura e da língua Myky, 
para a def esa des se povo frente aos mecanismos de ~bsorcao da sociedad e envolvente, 
para criar nele a consciencia crítica que lhe permita acolher, rejeitar, incorporar obje
tos, técnicas e costumes da nossa sociedade e, finalmente, para transmissao de novas 
técnicas de aprendizagem exigidas nas diversas fases do contato. 

A escola teve seu início em agosto de 1980, unicamente com o ensino/aprendiza
gem de contas e exercícios de controle motor. Enquanto isso, eu tentava, como auxílio 
da Ruth, elaborar um pequeno roteiro para a alfabetizacao, a partir de urna reformula
cao da ortografia experimental proposta para o Iranxe. Logo de início, me defrontei 
comos seguintes problemas: todo movimento manual de artesanato deles era da direita 
para a esquerda, e a escrita teria que exigir a aquisicao de hábitos contrários; todos 
tinham grande dificuldade no tracado de linha oblíquas; a visualizacao dos objetos pa
recia diferir da nossa: eles podem contemplar um desenho ou urna foto em qualquer 
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pósic;ao, seja de lado, deitada, de cabec;a para baixo ou na posic;ao que consideramos 
a única normal; eles contam: dois, um (sozinho), poucos, muitos, todos (seria impor
tante estudar um sistema binário de numerac;ao). 

Em novembro de 1980, a Ruth foi até a aldeia e conseguimos coletár e analisar 
o material suficiente para preparar o início da alf abetizac;ao Myky. Urna das preocupa
c;oes era apresentar o mais possível a realidade e a vida da aldeia, como valorizac;ao 
do que é próprio. Para isso, usamos fotos de animais, objetos, pessoas, cenas da vida 
da aldeia, que serviam como motivac;ao e ilustrac;ao das palavras geradoras. Também 
usamos desenhos deles. Os Myky contam que nunca tiveram desenhos corporais nem 
trac;ados de cestaria. As palavras geradoras foram escolhidas de um modo bastante pre
cário, porque eu nao dominava a língua o suficiente para urna conversa capaz de captar 
os aspectos relevantes da cultura, e o estágio do estudo da língua, na época, só permiti
ria um pequeno número de palavras em que nao haveria risco de impasses de ortogra
fia. Sendo assim, escolhi as palavras segundo o que ~u mesma já conhecia da mitologia 
e dos costumes Iranxe, que foram pesquisados pelo Pe. Adalberto Holanda Pereira na 
aldeia do Cravari. Os critérios utilizados na escolha das palavras foram a adequac;ao, 
do ponto de vista lingüístico, e o conteúdo cultural motivador. 

As palavras usadas nessa primeira etapa foram: "poku" (arco), objeto de uso mas
culino de importancia básica na subsistencia do povo; ''pataka'' (macaco), caca apre
ciada e abundante; "atohu" (peneira), utensílio de usp diário feminino; "Myky" (gen
te) e também autodesigna~ao do povo; "kuratu" (milho), alimento e base de prepara
c;ao da bebida ritual. Assim f oram introduzidas as f amílias. silábicas com P T K M R, 
incluindo-se o símbolo do til, para marcar as vogais nasais. Para o processo da ficha 
de descoberta foram usados o quadro silábico e fichas individuais. A criatividade na 
descoberta das palavras foi no entanto muito restrita. Usamos ainda vários tipos de 
jogos para fixac;ao e composic;ao de palavras. Até agora nos limitamos ao emprego da 
letra de forma. 

A nossa dificuldade de composic;ao de textos trouxe problemas bastante sérios, atra
sando o hábito da leitura de frases inteiras. Dadas as nossas dificuldades objetivas, re
solvemos fazer primeiro urna alfabetizac;ao pura e simples, sem preocupac;oes de dis
cussoes conscientizadoras sobre os temas geradores. Essas discussoes acontecem muito 
mais f ora da escala. Mais tarde, quandv eu dominar melhor a língua, e quando eles 
puderem já escrever correntemente, entao eles mesmos, comigo, poderao elaborar os 
textos que serao objeto de discussao. 

Após essa primeira etapa de apresentac;ao de foto, palavra, palavra dividida em 
sílabas, ou entao da criac;ao de palavras com as fichas silábicas, passei a exercícios de 
leitura de palavras sem a foto ou desenho. Observei entao urna dificuldade real de de
codificac;ao do código escrito. Liam perfeitamente a palavra, mas nao relacionavam 
símbolo e significado. Essa dificuldade permanece para alguns, ·mesmo depois de diver
sas tentativas com exito parcial. É um problema fundamental, que exige pesquisa de 
novos métodos de ensino. 

Essa busca de métodos mais adequados me levou a observar mais atentamente os 
processos de aprendizagem Myky. Nao existe um ensino inteiramente fonnal, mas exis
te certamente urna aprendizagem formalizada, sempre nesta seqüencia: ver, f azer, trei
nar, escutar, repetir, memorizar. É olhando e f azendo que a menina de nove anos aprende 
a fiar o algodao e a tecer a rede. E nao há momentos marcados para essa aprendiza
gem. Foi significativo, por exemplo, o fato de que após a visita dos índios Saluma (au
todenominados Ena-wene-nawe) e de urna impressionante comunicac;ao entre dois gru
pos que nao se-conheciam, os Myky passavam longo tempo a noite repassando o voca
bulário Saluma aprendido no contato durante odia. Usavam o seguinte método: um 
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perguntava como é que Saluma f alava "rede", e todos, um por um, repetiam, memori
zando. Urnas cinqüenta palavras foram fixadas dessa forma. O mesmo faziam comos 
cantos Saluma. E também observei urna das maes usando o mesmo método para ensi
nar a sua filhinha de um ano os nomes dos animais. Entre os lranxe, um homem rela
tou como, em crian~a, o pai lhe tinha ensinado os mitos: "Pai falava um pedacinho 
e eu repetia. Outro pedacinho, e eu repetia. Assim até juntar todos os pedacinhos e 
eu saber contar a história toda. Isso ele fazia toda noite. Sempre fazia". Creio que essa 
técnica deveria ser mais aproveitada no nosso sistema de ensino escolar para eles. Para
lelamente, o fato de as crian~as ·também estarem no recinto da sala de aula, embora 
nao sejam alunos, faz com que elas já estejam visualizando palavras, participando de 
tudo e reproduzindo letras e palavras no chao do terreiro. Para elas, provavelmente, 
a aprendizagem será muito mais fácil. 

Em janeiro de 1981, durante urna ausencia minha, os homens resolveram construir 
urna casa para a sala de aula e a f armácia. Ela f oi toda f eita com lascas de pau cortadas 
a mao com faca.o, com cobertura de palha. Combinamos dispor em forma de U os ban
cos e as mesas feitos de tábua. O horário escolar nao é rígido. Vai quem quer, quando 
quer. A ca~a e o u tras atividades masculinas ou f emininas sempre tem prioridade. Claro 
que nessas condi~oes o atendimento · passa a ser quase que individual, subordinado a 
f reqüencia e ao ritmo de cada um. 

A escola come~ou em agosto de 1980 e o início da alf abetiza~o em f evereiro de 
1981 . Devido as minhas f reqüentes saídas da área, tínhamos na rea)idade seis meses 
de aula, fora dias seguidos de ca~adas ou pescarias. Nesse tempo houve duas desisten
cias de homens e urna de mulher. Dos sete homens, tres dominaram bem a aprendiza
gem, esta.o lendo e escrevendo o material utilizado nessa primeira etapa; dois ainda apre
sentam muita dificuldade de aprender; um nao conseguiu ainda entender o processo; 
o último é um rapaz aleijado e retardado, mas que participa de todas as atividades e 
nunca é discriminado ou marginalizado pelos outros. Das oito mulheres, quatro domi
nam a leitura e a escrita .da primeira etapa; urna acompanha bem, mas ainda tem difi
culdades; tres nao conseguiram ainda entender o processo. De modo geral, as mulheres 
apresentam urna grande f acilidade para aprender e urna notável acuidad e de raciocínio 
crítico. O exemplo abaixo ilustra e explica a capacidade dos Myky de compreenderem 
criticamente o processo de contato que estao vivendo. 

Durante urna conversa, eu queria explicar que a introdu~ao do sal na vida Myky 
podia ser muito prejudicial a saúde deles, principalmente das mulheres, urna vez que 
eles nunca o tinham usado antes. Eu argumentava que o sal poderia ''estragar'' a saúde 
dos Myky (eles já o conheciam das visitas aos parentes Iranxe). Algumas horas mais 
tarde, urna das mulheres me abordou e disse que nao ia mais estudar. Pensando que 
ela ia a ro~a, simplesmente concordei. Ela repetiu e insistiu: "Nao vou mais estudar, 
nunca mais vou estudar''. Reparei ~ntao que ela estava prestes a chorar e indaguei a 
razao disso. Ela acabou me explicando: "Juro (é meu nome na língua), primeiro co
nhecer nada, depois conhecer, depois gostar, depois precisar, e aí voce f ala que vai es
tragar" . . O raciocínio era tao lúcido, estrapolando o assunto sal para o estudo e o estu
do para toda a realidade do contato, que me impressionei. Isso me fez refletir muitíssi
mo sobre todo o processo, sobre os riscos de qualquer interferencia, e sobre o nao
controle objetivo da nossa contribui~ao, seja ela incosciente ou refletida, positiva ou 
negativa. 

Entre os muitos impasses, para mim o primeiro é o nao-domínio da língua e a difi
culdade concreta de aprendizagem, apesar de toda a assessoria lingüística de certo mo
do até privilegiada. Todo processo, urna vez come~ado, se acelera por si mesmo, e dele 
quase perdemos o controle. Sin to falta de urna equipe mais constante de reflexao e aná-
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lise. Por outro lado, na aldeia a gente acaba abarcando as coisas mais diversas: ternos 
de conviver, cuidar da roca, participar do trabalho das mulheres, atender a saúde (sem 
ser enf ermeira), planejar e levar adiante o processo escolar, com tu do o que isso sup0e 
de estudo e de elaboracao de material, todo ele feito a mao. Necessidades diversas exi
gem urna série de saídas da aldeia, atrasando o estudo da língua e o andamento da esco
la. Todos esses impasses fazem com que o processo seja muito lento. Além disso, al
guns deles já se questionam: "Para que escr~ver o Myky? Em portugues bom. (Para) 
FUNAI escrever, fazendeiro escrever. Myky, para quem que escrever?" . Os argumen
tos da valorizacao da língua materna servindo como ponto de partida para a valoriza
cao da cultura, de sua utilizacao no registro dos mitos e da história do povo, e mesmo 
o de que a língua materna é base para a passagem ao portugues, deixam os Myky de 
certo modo impacientes e insatisfeitos. E é impossível, por todos os motivos já mencio
nados, apressar demasiadamente o processo. 

Por outro lado, todo o projeto Myky, desde o contato até a atual alfabeti;Zacao, 
é um risco face a cultura, aos costumes, a autodeterminacao. O maior risco atual se 
ref ere a autosubsistencia e aos meios concretos de enfrentá-la sugeridos ou aceitos por 
nós. Por exemplo, a questao da venda da seringa ou do artesanato. A comercializacao 
desses produtos já está trazendo excedente, e_ vai ser realmente incontrolável a sede de 
objetos desnecessários do nosso ponto de vista. Aplica"'se aqui o raciocínio da mulher: 
"Primeiro conhecer nada ... depois precisar ... ". Como, concretamente, nossa acao edu
cacional, formal ou informal, poderá acompanhar e orientar esse processo, evitando 
o mais possível conseqüencias negativas e respeitando a autodeterminacao Myky? 

Corremos o risco de, apesar de toda a boa vontade, reflexao e estudo, fazer urna 
escola Myky que ainda acabe sendo mera transposicao e adaptacao do nosso sistema 
escolar. Para minimizar esse risco, sinto necessidade de várias coisas: aprofundar urna 
metodologia de matemática, com elaboracao de material específico para os Myky; alargar 
o currículo escolar para abranger nocoes que os brancos tem e que eles necessitam ago
ra ter (por exemplo: dias de semana, meses, ano, relacionando-os comos tempos de 
plantio ); introduzir conhecimentos práticos de saúde, com a utilizacao tanto das ervas 
medicinais Myky quanto de remédios nossos; localizar em mapas as áreas indígenas dos 
povos conhecidos e das cidades de que eles ouvem f alar; formalizar o ensino do portu
gues oral na escola. Em suma, em termos de escola, um dos maiores riscos é a improvi
sacao, inevitável na situacao concreta atual, que pode resultar na transformacao dos 
Myky em cobaias de nossas experiencias educacionais. 

11 Encontro - 1984 
No 1 Encontro decidiu-se que cada equipe deveria elaborar urna programacao e 

enviá-la aos outros participantes para crítica e mútua colaboracao. Apesar de sentir o 
terreno ainda em falso para essa elaboracao - no caso dos Myky ainda muito precoce 
e certamente ainda bastante improvisada-, tentamos encontrar algumas pistas que 
podera() ser trilhadas ou deixadas de lado, conforme for mostrando a experiencia. Co
laboraram nessa programacao, primeiramente, os próprios Myky, pois todo o processo 
parte deles e deve voltar a eles; em seguida, a prof essora Ruth Monserrat, por seu tra
balho lingüístico, sem o qual nada seria possível fazer; também ajudou muito o índio 
Iranxe Atanásio Jolasi, que vem trabalhando conosco, e em marco deste ano nos per
mitiu dar alguns passos no vos no estudo da morfo logia; e ainda os demais conipanhei
ros que já nos enviaram suas programacoes, ou cartilhas e livros de leitura. 

Com apenas doze anos de contato e um processo escolar ainda incipiente, parece 
muitó cedo para se pensar em programacao global de estudos: falta urna experiencia 

·.. . 
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anterior sobre a qual se basear, f altam dados mais concretos sobre o caminho a seguir, 
falta sobretudo urna equipe de trabalho que possa criticar e avaliar a catninhada que 
está sen do f eita, tanto em termos de perspectivas quanto em relacao ao aproveitamento 
pessoal e do grupo como um todo. Apesar disso, sentimos que a situacao atual de con
tato dos Myky é um processo irreversível, nao controlável por nós, brancos, pois a au
todeterminacao dos Myky deve ser respeitada. Esse processo, aliás, se acelera rapida
mente, embora eles sejam um povo pacato e nada af oito em busca das coisas da "civili-
zacao'' . . 

Algumas palavras sobre o processo escolar: dos dezesseis adultos que estao na es
cala, set e esta o praticamente alfabetizados; a escola, que continua bastante informal, 
até agora se restringiu quase que so mente a alf abetizacao na língua indígena, a um iní
cio de matemática mediante o uso de material montessoriano para numeracao, a um 
ensino esporádico do portugues oral, ao incentivo ao desenho, e ao aproveitamento de 
todas as circustancias e acontecimentos para urna conscientizacao sempre maior sobre 
terra, cultura e luta de outros povos indígenas. Tentaremos, a partir de agora, sistema
tizar e ampliar a programacao, sem no entanto interferir em demasía no ritmo da vida 
Myky. Nao pretendemos fixar prazos, nem de ensino, nem de assimilacao. A aula nao 
ultrapassa, em geral, os sessenta minutos. Nunca é obrigatória, podendo o grupo todo 
optar por outra atividade, ou os alunas individualmente faltarem por qualquer motivo 
particular. O processo é, portanto, muito lento, e atende a cada aluno individualmente. 
Querendo permanecer informal, a programacao é muito mais orientada pelas circus
tancias do que fixada em etapas pré-elaboradas. 

O obj~tivo é que, lenta mas seguramente, os Myky possam ir dominando a leitura 
e a escrita em sua própria língua, iniciando-se na matemática e no conhecimento práti
co do dinheiro, no portugues oral regional e futuramente no portugues escrito, e tam
bém no fundamental da história do Brasil sob urna ótica menos falsificada que a habi
tual. Tu do isso deve ser f eito de forma a que es ses conhecimentos sejam adquiridos 
sem violentar a cultura, mas, ao contrário, tentanto desenvolve-la, valorizá-la, relacioná
la com o mundo novo que se abre para eles, para que, enfim, tenham condicoes de se 
firmarem na sua identidade de povo Myky, e de se posicionarem face ao branca e a 
nova realidade que enfrentam desde o contato. Nesse sentido, é muito importante que 
toda a programacao, todo o processo, toda a avaliacao parta dos Myky e a eles retorne 
sob forma de novo passo, nova consciencia, nova afirmacao de si e nova capacidade 
para assumir a situacao de contato com a nossa civilizacao. 

A cultura Myky é sempre o ponto de partida e de referencia, por is so a caca, a 
roca, a alimentacao, o artesanato, as plantas medicinais, as festas, a terra, enfim, sao 
temas básicos. A referencia a mitología está presente, embora com cautela, pois desco
nhecemos as implicacoes que esse uso possa ter na cultura. Procuramos sempre partir 
dos fa tos da vida cotidiana para motivar urna aprendizagem nova: fa tos correntes den
tro da aldeia, acontecimentos no mundo indígena, costumes de outros povos, curiosi
dade despertada por notícias ou objetos da nossa civilizacao. Infelizmente, grande par
te do ensino é f eita em portugues, pois nao dominamos a língua. Essa é, quem sabe, 
a maior dificuldade que encontramos, seja para elaborar exercícios, seja para compor 
novos textos de leitura. Esperamos o momento em que eles mesmos poderao redigir 
seu próprio material de leitura. 

Sao também dificuldades relevantes: a) a elaboracao de todo o material sem auxí
lio de máquina e de mimeógrafo, coma agravante de que a linguagem dos homens dife
re da das mulheres em vários aspectos, sendo necessário elaborar textos para os ho
mens e as mulheres separadamente. Nesse sentido, acabamos de organizar o livrinho 
de leitura "Takapsoánamapinata Ija" . (Nós nao esquecemos o caminho ), sobre a v ~da 

162 



Myky na sua tradic;ao original e na sua evoluc;ao histórica; b) a adequac;ao entre urna 
tao vasta programac;ao e a exiguidade do tempo diário de aula, sem contar os tempos 
escolarmente improdutivos, como os dias de cac;ada, de acampamento para pesca etc.; 
c) os períodos de ausencia da professora para reunioes, encontros, ou trabalhos de as
sessoria em outras áreas indígenas. 

Tanto quanto possível, achamos importante globalizar o ensino, nunca apresen
tando matérias isoladas, relacionando sempre a aprendizagem como "universo Myky", 
e incluindo na programac;ao a iniciac;ao aos conhecimentos sobre saúde e novas técni
cas de trabalho. Isso exige que a escola "acontec;a" freqüentemente fora das quatro 
paredes da escola e de um horário fixo. Para atingir esses fins, um dos tipos de trabalho 
é a utilizac;ao de um "tema central". Esses temas sao muito extensos (ver Tabela 3) 
e por isso nao sao dados de urna só vez. Passa-se de um tema para outro na dependen
cia do interesse, motivac;ao etc. A metodologia adotada nao é rígida, podendo variar 
de acordo com as circunstancias, ou segundo as necessidades globais ou individuais da 
aprendizagem. 

A didática de alf abetizac;ao, já descrita no relatório do Encontro anterior, parte 
de palavras geradoras. Para a matemática, estamos empregando, com muito bom re
sultado, urna adaptac;ao do material Montessori para numerac;ao. Os Myky se interes
sam muito por fitas e fotos relativas a outros povos, e usamos bastante esse tipo de 
material e essa motivac;ao. Até agora, a cultura Myky tinha sido exclusivamente oral. 
Levando isso em considerac;ao, usamos muito a memorizac;ao como técnica didática, 
pois ela lhes é mais familiar. É memorizando que eles aprendemos mitos, que as maes 
ensinam as criancinhas os nonies dos animais e dos objetos, é memorizando que se apren
dem os cantos rituais. 

A programac;ao escolar apresentada no currículo experimental (ver Tabela 2) le
vou a urna exigencia de material adequado, e pensamos entao que a aprendizagem atra
vés de jogos seria de grande valía. Organizamos jogos de encaixe de palavras, jogo de 
encaixe do mapa do Brasil, fichas de <litado sobre partes do corpo humano, entre ou
tras, e um jogo englobando matemática e leitura. Em relac;ao a matemática, continua 
útil o material Montessori. Estamos atualmente organizando fichas de exercícios de nu-· 
merac;ao para acompanhar o uso desse material. Houve certo impasse na elaborac;ao 
dessas fichas, porque é difícil expressar na língua Myky certos conceitos matemáticos 
(como, por exemplo, "quantos"' "maior"' "menor" etc.). Quanto a alfabetizac;ao, 
comec;amos a usar o livro de leitura "lja". Parece que satisfaz a necessidade didática 
e ao interesse deles. Quanto ao problema da linguagem diferenciada entre homens e 
mulheres, achamos importante pesquisar como esse problema está sendo solucionado 
na elaborac;ao de material didático para outros povos cujas línguas apresentam as mes
mas características. Foi sugerido que, por enquanto, os textos sejam elaborados sob 
forma de diálogos, até que os Myky consigam distinguir a leitura de um texto concreto 
da verbalizac;ao subjetiva do pensamento. No momento, alguns alunos já estao poden
do escrever pequenos textos, que serao selecionados para a feitura de um próximo livro 
de leitura. 

A partir deste Encontro, algumas pistas ficam mais claras, seja em termos gerais, 
se ja especificamente em relac;ao a didática: a) a necessidade de formalizar o ensino do 
portugues oral; b) a validade, face a curiosidade e insistencia em relac;ao ao portugues, · 
do recurso eventual ao ensino bilíngüe, na alfabetizac;ao; c) a importancia da compreen
sao do sistema decimal como condic;ao de toda a aprendizagem da matemática; d) a 
importancia de descobrir a racionalidade numérica na cultura Myky; parece que, nessa 
cultura, o conceito de "par" e de "casal" é preponderante sobre o de "um", a tal pon
to que em muitas situac;oes chegamos a pensar que o 2 é que é a unidade, e o 1 apenas 
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a metade; eles usam um mesmo termo, "kytapy", para dizer: um, sozinho, solteiro e . , 
VIUVO. 

Constituem-se em prioridades para os dois próximos anos: a) a busca de um maior 
diálogo entre os membros da equipe; b) a atua9ao permanente no sentido de que nossa 
a9ao educativa, formal ou informal, se ja um meio de informa9ao e crítica da sociedad e 
dos brancos; c) a continuidade do estudo da língua, com destina9ao de tempo sistemá
tico para isso; d) a formaliza9ao do ensino do portugues oral; e) o incentivo a composi-
9ao de textos pelos alunos e a paulatina sele9ao desse material; t) em rela9ao a saúde, 
a organiza~ao da pesquisa de ervas e raízes medicinais; g) o incentivo ao aproveitamen
to maior do tear tradicional, tanto para objetos de uso como para o comércio de artesa
nato. Além disso, dentro de nossas possibilidades, propomo-nos aprofundar, através 
de leitura, um estudo sobre análise comparativa dos desenhos e urna pesquisa sobre a 
transmissao do saber dentro da cultura Myky. 
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TABELA 2 
O curríCulo que segue é experimental; praticamente concomitante com a alfabetizacao em S,lla fase final ou 
.de refor~o. deverá se estender a toda urna longa fase de pós-alf abetizacao. 

PROGAMA<;AO ESCOLAR PARA O POVO MYKY 

LÍNGUA E CULTURA MYKY · ESTUDOS SOCIAIS 

A/f abetizafdo 
- leitura 
- ditado 
- composi~ao de textos. 

V ocabulário 
(para jogos, exercicios etc.) 
- nome dos bichos . 

Textos 

peixes 
plantas 
remédios 
outros povos indígenas. 

(temas básicos) 
- ro~as e alimenta~io 
- ca~a e pesca 
- habitat tribal, aldeia, moradia 
- festas 
- trabalho artesanal dos homens e das mulheres 
- objetos de uso 
- saúde e plantas medicinais 
(sobre cada tema) 
- textos mitológicos de redacio curta e fácil 
- textos sobre os costumes de outros povos 

indígenas 
- textos sobre a vida Myky original e sua evolu

~ao depois do contato. 

PORTUG~S 

Portugues oral de uso corrente. 
Emprego de: 

Vocabulário: 

genero e número 
tempos verbais 
construcao sintática. 

nome de objetos conhecidos 
bichos 
cores 
termos de parentesco. 

· Pronúncia correta de palavras com: g, j, f, l, b, z, d. 

Relacao de algumas palavras 
que podem ser escritas a 
partir da ortografía Myky. 
Por ex.: tatu, matQ, arara, 
pano, xire, pau, xarope, · 
pato, sapo, sapato, pena, 
pai, mae, xupé, peneira 
etc ... 

- Com auxi1io do livro "História dos Povos Indí
genas" e a partir dos desenhos dos Tapirapé, co
nhecimento da vida dos povos indígenas antes 
da chegada do branco. 
A chegada do branco. 
As conseqüencias desse fato. 

- Mapa da área Myky (f eito por eles). 

- Mapa do Brasil: localiza~o dos povos indíge-
nas mais conhecido¡ (fotos e gravac0es sobre es
ses povos); localizacio dos Estados e cidades dos 
quais escutam f alat. 

- Conscientizacio sobre terra, conhecimento da lu
ta dos patricios em diversas áreas. 

- Noticias diversas sobre a situacao do branco opri
mido e pobre: secas, enchentes, terras invadidas, 
condicoes de trabalho. 

- Conhecimento da realidade de contraste: aldeia 
x cidade. 

- Valorizacio dos costumes, e da vida Myky. 

- Aproveitamento pelos índios da fauna, flora e 
outros recursos (madeira, seringa, palha, casta
nha, minério, quedas d'água). Aproveitamento 
dos mesmos recursos pelos brancos. 

- Mentalidade FESTA/GRATUIDADE 

TRABALHO/ LUCRO. 

- N~iio de semana, mes, ano: 
Conhecimento dos meses pelo ciclo de plantacio 
e nome correspondente no calenclário do branco. 

MATEMÁTICA 

Numera~ao. 

Usando o material Montessori : 
- equivalencia 
- nocao de mais e de menos 
- adi~ao e subtra~ao 
- multiplicacio e divisio 

(semp·re em situa~ concretas) 
- n~ad de dezena e centena. 

N~ao básica do custo das coisas. 
Conhecimento e uso do dinheiro. 
Treino de compra e venda. 



PROGRAMA<;;ÁO ESCOLAR PARA O POVO MYKY 

DESENHO 

Incentivo ao desenho: 
cenas da vida 
animais 
mitos ... 

Uso dos desenhos em todo o material escolar 
elaborado. 

. 

SAÚDE 

Plantas medicinais: 
Incentivo ao uso de suas próprias plantas e conhe
cimento de outras. 

Tipos de doen~as mais comuns e tratamento atra
vés de plantas: 

diarréia 
desidrata~ao 
gripe 
feridas 
destroncaduras etc. 

Conhecimento de outros remédios do branco. 

Uso de termómetro. 

Curativos simples. 

NOVAS TÉCNICAS 

Direcao do barco a motor. · 

Extra~ao de seringa. 

Uso da carda e da roda de fiar algodao. 

Conf~ao de carimbos pelos próprios alunos. 



LÍNGUA MYKY 

Elencar todos os 
nomes de bichos: 

domésticos 
para ca~ 
novicos. 

Leitura. 
Ditado. 
Composi~o 
de pequenas 
frases. 

Leitura e ditado 
.de texto sobre ca
~da. 

Frases de líderes 
indígenas sobre a 
importancia da 
terra como lugar 
de subsistencia. 

EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO DE TEMA CENTRAL - OS BICHOS 

CULTURA MYKY 

Leitura e comen
tário de alguns 
mitos: 

1. "A identifica
~º dos am
mals." 

2. "Porque os 
animais vivem 
espalhados." 

3. "O homem 
que queria co
mer carne." 

4. "A nambu e o 
gambá!' 

5. "O ratinho 
que chorava." 

6. "A flauta da 
perdiz." 

(Quando o co
nhecimento da 
língua o permi
tir). 

PORTUGUES 

Nome dos mes
mos bichos em 
portugues: 

- pronúncia 
correta 

- masculino/ 
feminino 

- constru~o de 
frases com 
sintaxe corre
ta. 

MATEMÁTICA 

Contar os bichos 
elencados. 

Pequenas contas 
de sornar. · 

N~o de mais e 
de menos. 

Exercícios de re
partir. 

ESTUDOS SOCIAIS 

Animais do cam
po e animais do 
mato. 

Animais conheci
dos depois do 
contato. 

Importancia da 
terra como condi
cao de subsisten
cia. 

Valorizacao da 
terra e do sistema 
de partilha da ca
ca na vida Myky. 

DESENHO 

llustracao dos 
animais. 

Cenas de cacada. 

Desenho dos mi
tos narrados. 

TABELA 3 

SAÚDE' 

Valor da alimen
tacao. 

Verminose. 



TABELA 4 
MYKY - QUADRO COMPARATIVO DAS MUDAN\AS OCORRIDAS DESDE O CONTATO (1971-1983) 

UTENSILIOS DE OBJETOS INSilUMENTOS ADORNOS/INSTRU- CULTIVO E CRIA\ÁO LOCOMQ\ÁO_ E HABITA\ÁQ E ECONOMIA SAÚDE EDUCA\ÁO LÍNGUA RELIGIÁO 
COZINHA DOMÉSTICOS DE TRABALHO/ MENTOS MUSICAIS/ ALIMENT A\ÁO COMUNICA\AO CONSilU\AO 

E PESSOAIS ARMAS JOGOS 

Pilao Rede de algodio Pau para plantar Cocar Algodao Periquitos Balsa de troncos Casa grande Agricuhura Uso de Sistema cuhural Myky Rituais pró-
~ao de piJjo Corda dc tucum Pau para cavocar Brioco de contas Milho fofo Papagaios Canoa Casa das flautas c~ mnédios próprio ainda nao prios 
Pcncira Cesto de buriti Arco Colar de tucum Mandioca brava Araras Remos Cemitério (dentro Pesca do mato ~raia 

< Cuia F ain para car- Flecha Cintos de tucum Cará da casa grande) Coleta em família ;;: 
A.. Ca~ regar crian~ Armadilhas Enf eite nasal Batata doce Artesanato linguística 
'º ~ Abanador Fuso Pintura corporal Feijao fava Palha e fibras (isolada) A.. 

< Jirau Flautas sagradas Feijio miúdo vegetais 
~ 
::> Pau para virar beiju Chocalho Amendoim miúdo !:3 a Bacia de casca Bola Coquinhos do mato • 

Peteca Frutas silvestres 
Castanha-do-pará 
Mel 

Bacia: de casca de Pente: de iaquara Machado: Mel substituído pela Casa grande íeita Uso de Nada 
aluminio de plástico de pcdra · 1971 garapa para a com barrotes alguns 

.e§ Ralador: de casca de . 1976 de ferro · 1971 chica. (bebida . 1976 remé-

~ barro Cal~o: tanga Afiador: típica) Casa grande cobcr · dios de 

~ Panda: de barro ~ de osso. 1976 ta de tabuinha farmácia 
o:c de aluminio . 1976 de metal. 1976 . 1978 
::> 
V> Fósforo: pauzinho Anzol: 
< 
~ fósforo de osso . 1974 
::> .... Caneca: cuia de~ - 1974 .....1 
::::> caneca Linhada: u 

Frigidctta de tucum. 1974 
de nylon · 1974 

~ocnda de cana Tesoura · 1974 Faca· 1971 Missangas · 1980 Cana · 1973 Galinha Barco de madeira Galinheiro · 1978 Venda de: Remédios Alfabet~na Portugués Nada 
Tacho Bota de borracha Facio · 1971 And (tucum) · 1983 Banana · 1973 . 1973 . 1976 Garagern · 1978 redes diversos lingua própria, oral · 1972 

. 1975 Enchada · 1973 Abóbora · 1976 Cachorro Motor de popa da Casa do rádio. 1978 colares -1973 para adultos 

< Cobertor · 1976 Foice. 1973 Laranja · 1976 . 1978 Missio . 1976 Escola/Farmácia arcos Vacina~oes: . 1980 
o Camisa · 1976 Lima · 1973 Limao. 1976 Gato Veiculo · 1976 (palha e barro) flechas BCG Portugues oral, 
Ñ Linha · 1976 Carrinho de mio Melancia · 1976 . 1979 Rádio transmissor: - 1980 cestos Sarampo matemática, ::> o Agulha · 1976 • 1976 Abacaxi · 1976 a bateria · 1978 Casa com táboa e anéis Varíola geografia, his-o 
~ Sabao. 1976 Pá · 1978 Manga· 1976 com gerador · 1981 brasilite para rá- . 1980 Tétano tória, saúde, !Z 
~ 

Sabonetc · 1978 Alavaoca · 1978 Goiaba . 1976 dio, pe~as · 1982 Extra~o de Sabin novas técnicas 
Havaiana · 1981 Prego - 1978 Caju · 1976 borracha . 1982 

~ Blusa · 1981 Canecos para seringa Milho duro · 1980 . 1981 
a Pano · 1982 • 1981 Milho pipoca · 1980 

Roda de fiar · 1983 Fa pra cortar serin· 
Cardas · 1983 ga. 1981 

Torno· 1983 
" . . IQll~ " . . 



III Encontro - 1986 

Relendo o relatório do Encontro de 1984, revendo a programacao escolar feita na
quela época e analisando os passos dados até agora, a impressao que tenho é a de nao 
termos concretizado quase nada do que foi proposto. E no entanto, analisando-se o 
processo, é certo que caminhamos muito. Urna caminhada que nem sempre coincidiu 
com o planejamento, mas que certamente coincidiu com a vida, com as necessidades 
e aspiracoes dos Myky e também, evidentemente, comas limitacoes e impasses nossos 
e deles. 

A leitura está se tornando fato corrente para a maioria dos que estao na escola. 
Para alguns, ela se reveste de grande interesse; para outros, no entanto, a aprendiza
gem apresenta regressao. Um dos rapazes está escrevendo tudo o que deseja e tem pro
duzido textos interessantes para um livro de leitura. Foram feitas algumas gravacoes 
relativas a: colheita da castanha, cacada de porcos, vida de antigamente e de agora, 
cidade de Cuiabá, fiacao de algodao, pescaria, participacao dos Myky na luta dos Ka
yabi. Essas gravacoes foram transcritas, algumas por eles mesmos, e servem de textos 
de leitura, acompanhadas por ilustracoes feítas por eles. Na matemática, abordou-se 
a compreensao do sistema decimal, o reconhecimento de unidades, dezenas e centenas, 
o ditado de números. No final deste Encontro, o professor Eduardo Sebastiani, asses
sor de matemática, alertou-nos para nao usarmos unicamente o material Montessori, 
como vínhamos fazendo, mas variar muito o tipo de material concreto, a fim de esti
mular a abstracao. O reconhecimento e treinamento dos usos do dinheiro desperta muito 
interesse, e alguns conseguem manipular as notas até cinqüenta mil cruzeiros, para pa
gamento de peque nas compras reais f eitas na Brasnorte. O troco ainda é calculado com 
auxílio do material Montessori. 

Os jogos estao sendo usados de acordo com o adiantamento individual; os mais 
adiantados usam o jogo intitulado "Andando no mato", que serve para a matemática 
e leitura, simultaneamente; os outros usam mais fr~qüentemente os jogos de encaixe 
de palavras, fichas de matemática, fichas de leitura e o "baralho de quarteto". Diante 
da necessidade de um grande número de exercícios escritos, foi elaborado um caderno 
de linguagem, com exercícios sobretudo de ortografia. Quanto ao portugues oral, em
bora nao tenha havido de nossa parte nenhuma sistematizacao, o contato dos Myky 
com urna f amília Iranxe, que está residindo na aldeia, desencadeou um processo inten
so de conversa em portugues, e até mesmo criancas menores estao agora falando pala
vras em portugues. Finalmente, o grande ponto positivo do trabalho ~ingüístico f oi que 
Ruth Monserrat esteve por vinte dias na área no início de 1985 e, com Atanásio Jolasi, 
testou um primeiro esboco da gramática Myky. Foi um grande e importante passo, em
bora o estudo tenha revelado que ainda há muitas ref ormulacoes e complementacoes 
a serem feitas. Em termos de luta política, foi importante a participacao de dois índios 
Myky na luta dos Kayabi, juntamente com outros quatorze representantes indígenas 
que estiveram na aldeia Tatui. 

Em relacao as recomendacoes, pistas e prioridades fixadas no Encentro anterior, 
chegamos a conclusao de que nao f oram concretizados pontos importantes, como a f or
malizacao do ensino do portugues, a sistematizacao do currículo escolar (incluindo no
coes de geografia, história etc.), a pesquisa de ervas e raízes medicinais, a análise com
parativa dos desenhos, a pesquisa sobre transmissao do saber na cultura Myky. 

Existem alguns impasses e desafios, na medida em que se torna cada día maior 
o passo entre a caminhada de contato e o ritmo da aprendizagem escolar. Sentimos que, 
ou a escola se formaliza e, como tal, interfere no ritmo da vida deles, ou permanece 
informal, sem horário e participacao obrigatórios, sem programacao pré-estabelecida, 
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e entao a aprendizagem é lenta, esporádica. Até agora, ternos optado por esta última 
modalidade, desejando que nenhum sistema escolar interfira nos costumes e na organi
zac;ao da vida da aldeia. Poderemos manter essa atitude ainda por muito tempo, ou 
as exigencias do contato vao determinar outro tipo de trabalho e de escala? Além disso, 
ficou constatado que neste momento os Myky sentem mais necessidade de se aproxima
rem do branca como semelhantes do que de se afirmarem como diferentes; sua imensa 
facilidade de adaptac;ao ao mundo do branco é um dado muito positivo, mas implica 
urna série de problemas. Nesse sentido, constitui para nós permanente desafio conse
guir fazer com que nossa ac;ao educativa seja um meio de informac;ao e de crítica da 
sociedade dos brancos, e ao mesmo tempo um instrumento de autoafirmacao dos Myky 
como povo nesse processo de contato. 

As recomendac;oes feitas pelos participantes do 111 Encontro foram as seguintes: a) 
alongar o tempo das aulas, sem rigidez demasiada de horário, para enfrentar o desequilí
brio entre o ritmo do processo de aprendizagem e do processo de contato; b) intensificar 
o estudo da língua indígena; c) preparar mais material didático na língua, incluindo tex
tos produzidos pelos alunos; d) atender com metodologia específica os que ainda nao 
dominaram a alfabetizac;ao; e) sistematizar o ensino e o uso do portugues oral, principal
mente fora das aulas; f) estudar urna forma adequada para introduzir o portugues escri
to; g) trabalhar coma assessora de lingüística Ruth Monserrat na elaboracao do dicioná
rio Myky-Portugues e Portugues-Myky; h) abordar mais sistematicamente, em todos os 
seus aspectos, a problemática do contato, em cada ocasiao propícia; i) ampliar a progra
ma9ao do currículo com conteúdos de matemática, geografía e história. 

IV Encontro - 1988 

Nos últimos dois anos a escala Myky seguiu seu ritmo próprio, sem estrutura9ao 
excessiva. O processo de atendimento dos alunos segundo os estágios individuais ainda 
parece ser o mais adequado a situac;ao concreta do povo. 

No início de 1986 foi organizado um caderno de exercícios, para utilizar melhor 
o livro de leitura já em uso, e no início de 1987 foi elaborado um novo livro de leitura, 
com textos escritos pelos al unos. Em 1987 iniciamos a · passagem da escrita na língua 
para a escrita em portugues, coma introducao dos fonemas específicos do portugues 
e de sua grafia. Foi feíto. um caderno bilingüe, para que a iniciac;ao ao portugues nao 
sufocas se o ensino da língua, mas ao contrário pudesse também ser motivo de ref orc;o 
e continuidade do ·ensino da língua materna. Essa experiencia está ainda em fase inicial 
e traz urna série de dificuldades e questionamentos a serem posteriormente analisados. 

Em setembro de 1987 Ruth Monserrat, Atanásio Jolasi, Jamaxi Myky e eu nos reu-

nimos durante dez di as para um novo período de estudos, prevendo o maior aprof un
damento da morfologia e a elaborac;ao da cartilha Myky. A participac;ao de Jamaxi foi 

fundamental, porque ele tomou consciencia de seu papel de informante e de futuro pro
fessor. A urgencia da elaborac;ao da cartilha decorre justamente do fato de que vários 
Myky, ainda crianc;as no inicio da escala, hoje já estao em idade considerada adulta 
e portanto na época de também comec;arem a ir a escola. A minha posic;ao é de, daqui 
para a frente, nao mais assumir a alfabetizac;ao de ninguém diretamente, mas fazer com 
que Jamaxi, e outros que puderem, se comprometam coma escola e comecem a trans-

mitir o que já aprenderam. Serao eles certamente os futuros professores, e é importante 
que comecem a assumir esse processo na medida de suas possibilidades. Tal necessida
de constitui, no entanto, um imenso desafio, e nos perguntamos se, com tao pouco tempo 
de escolaridade, já será possível ir concretizando .essa participac;ao. 
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De qualquer modo, e em previsao dessa nova etapa, sentimos a urgencia de prepa
rar um material básico para uso desse ou de outros futuros professores. Daí a impor
tancia da elabora9ao de urna cartilha. Ao mesmo tempo, o ato de ler-escrever-contar 
e sua aprendizagem poderá, daqui para frente, extrapolar o espa~o como tal da escola 
e ser introduzido no sistema de educa~ao tradicional Myky, pois já acontece de as pró
prias maes estarem ensinando aos filhos, informalmente, se ja o portugues oral, se ja 
os números, ou as letras etc. Isso está sendo incentivado, e no futuro provavelmente 
haverá dois processos de aprendizagem: um informal, em casa, e um mais formal, na 
escola. 

Esse momento da escola Myky traz alguns desafios novos ao lado de outros, anti
gos, que permanecem. Como fazer urna programa~ao global de um tipo de escola nao 
sistemática? Como fazer urna escola com a "qualidade Myky", a partir e de dentro 
de sua cultura, descobrindo-se sua didática própria? Como fazer o acompanhamento 
concreto dos do is processos paralelos: o do profes sor Myky ainda totalmente sem pre
paro pedagógico (visto ele mesmo ser iniciante ainda na leitura e escrita), e o da apren
dizagem espontanea f ora da sala de aula, incorporada paulatinamente no sistema pró
prio de educa~ao? Como equacionar o tempo para os futuros professores, de modo 
a assegurar a continuidade de seu horário escolar normal, o necessário trdnamento di
dático e o tempo deles mesmos iniciarem o processo de ensino aos outros? 

Ao mesmo tempo, um novo desafio se nos apresenta: parte dos alunos adultos, 
principalmente as mulheres, entraram num processo, diria que de "retrocesso psicoló
gico", ou de estagna~ao, no aprendizado escolar. Acreditamos que isso ocorra em fun
~ao das próprias atividades do cotidiano de urna mulher com filhos, atividades que lhe 
exigem urna dedica9ao quase que integral de tempo. Os acontecimentos mais promisso
res ocorridos nessa etapa foram, a nosso ver, o fato de Jamaxi e mais alguns alunos 

virem elaborando seus próprios textos, espontaneamente; e a organiz~.~ao da cartilha 
experimental (em fase de impressao pela Funda9ao EDUCAR, com apoio da SEC/MT), 
na qual todos os desenhos e textos sao dos próprios Myky. 

Material produzido 

AMARANTE, Elizabeth Aracy Rondon -- Myky Livro de Leitura 1, s. d., mim. 
- Takapsakaánamgpiniítií /jií (2.0 Livro de Leitura), Aldeia Myky do Escondido, 

1983, mim. 
- Matemática Mjky, Aldeia Myky do Escondido, 1984, mim. 
- Mjky Ta'kje'y (Caderno de Exercícios da Língua Mjky), Aldeia Myky do Es-

condido, 1985, mim. 
- lntrodufiío do Portugues, C_!!ntinuafao e Reforro da Alfabetizafiío Mjky (Ca

demo Bilíngüe 1), Escola Myky, 1987, mim. 
- A Wa Tájetanf (Vamos Ler e Escrever - Cartilha Experimental Mjky), CIMI 

- Funda9ao EDUCAR, Rio de Janeiro, 1988. 
- Jogos Didáticos para Alf abetizafiío e Matemática. 
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Escota Myky · 
Foto: Beth Amarante. 

1 ogo didático · 
Foto: Beth Amarante. 
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Localizacao 
Na regiio noroeste de Mato Grosso, entre os rios Juruena e do Sangue, estio loca

lizadas as aldeias Rikbaktsa. Seu território faz fronteira, ao norte, com os estados do 
Amazonas e Mato Grosso; ao sul, fica na confluencia do rio Papagaio com o rio Jurue
na; a leste é limitado pelo rio Arinor., e a oeste, pelos rios Aripuani e J uruena. Após 
o contato é>corrido em 1955/60, deu-se a consolidacio das frentes de ocupacao em tor
no da reserva já demarcada. Houve reacio do grupo contra a estrada e retomada da 
ilha, ocupada por Carlos Ferreira. 

Populacao 
Antes do contato estima-se que a populacao era de 1.000 pessoas aprox.it:_adamen

te. Atualmente a populacao é de 550 pessoas. 

Língua 
A língua Rikbaktsa pertence ao tronco lingüístico Macro-Je, nao estando classifi

cada em nível ·de f anulia. 

Dados gerais 
Após o contato e a depopulacao sofrid~ pelos Rikbaktsa, podem-se distinguir dois 

grupos característicos: os tradicionais (velhos e o último grupo pacificado) e os moder
nos (populacao do internato Utiariti). Os valores tradicionais persistem junto a novos 
hábitos e influencias. O portugues é usado como língua corrente e nem todas as crian
cas f alam a língua materna. A extracao da borracha f oi adotada como importante ati
vidade económica, o que estabelece relacoes contínuas comos regionais. Persistem, .no 
entanto; ·atividades económicas tradicionais, como coleta, pesca, caca (embora já nao 
tenham abundancia de caca como antes). Fazem rocas para subsistencia e utilizam di
nheiro para comprar bens de consumo da sociedade envolvente. 

Equipes e participacao nos Encontros 
Maurílio Barcellos (OPAN/ Missao Anchieta): participou do 1 Encontro; é autor 

e apresentador do relatório a ele referente. 
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Luiza M. Graef (OP AN/Missio Anchieta): participou do 11 Encontro. 
Fausto Campoli (OP AN/Missio Anchieta): paÍticipou do II e III Encontros; é autor 
·e apresentador dos relatórios a eles referentes e co-autor do relatório do IV Encontro. 
Eriberto Naubitª Rikbaktsa e Arlindo Pudata Rikbaktsa, professores indígenas, parti
ciparam do IV Encontro; sao co-autores e apresentadores do relatório a ele referente. 

1 Encontro - 1982 
Na área da Missio Anchieta atuam o padre Balduíno S.J., seguindo orientacio 

do CIMI, e o autor desse relatório como voluntário leigo. A acio da Missao se faz no 
sentido de valorizar a cultura e prestar assistencia no campo de saúde e educacio. 

Após o contato, as criancas foram transferidas para o internato de Utiar.iti, que 
permaneceu em fu~cionamento até 1971. O objetivo do internato era de "civilizar" o 
grupo, e suas conseqüencias graves foram a perda parcial da cultura, da língua e de 
outros elementos fundamentais para a vida dos Rikbaktsa. Após o término do interna
to observa-se a f ormacio de um grupo intelectualizado, bem como o conhecimento e 
experiencia por parte do grupo tribal de um modelo de educacio que nao era o tradi
cional. A expectativa do grupo era de continuar os estudos que tinham sido interrompi
dos quando do fechamento do internato. Todos queriam estudar, criancas e adultos. 
Queriam a escola em portugues, com um calendário escolar de acordo com o tempo 
das águas, de outubro a abril. 

A populacio das diversas aldeias f oi dividida em diferentes grupos, de acordo com 
a idade e o grau de conhecimento anterior. Das 6 aldeias, 5 possuem escola construída 
em madeira. A aula das criancas é ministrada de manhi, a dos adultos é nas segundas, 
tercas e quartas-feiras, das 6 as 8 horas da manha. Os monitores sao, no Barranco Ver
melho, lvo e Aparecida; na 1 ~ aldeia, Nicolau; na 2~ aldeia, Pedro Paulo; na Curva, 
Eriberto; O método de alfabetizacio utilizado é baseado no método Paulo Freire, 
utilizando-se fichas silábicas, cartazes, pálavras geradoras, sempre escolhidas com o grupo. 

Os adultos tem grupos de estudos com os monitores Tarcísio e Arlindo. Ficou com
binado com eles que as matérias ficariam assim divididas: estudos sociais (realidade ín
dio/ branco em seus diversos aspectos - social, político, económico, cultural, histórico 
etc.); portugues (textos que tenham significado para o grupo, focalizando a análise de 
conteúdo e de gramática); matemática (recordacao do já estudado, explicacio sobre 
percentagem, dinheiro, medidas e aspectos da realidade cotidiana, como preco da bor
racha, castanha, comércio em Fontanilhas). O objetivo principal é promover um clima 
de discussio em nivel de educacao formal, de quest0es fundamentais para a compreen
sio por parte do grupo da própria realidade Rikbaktsa e da realidade da sociedade en
volvente. E também orientar esse debate para urna valorizacao da própria cultura e so
ciedade Rikbaktsa, além da organizacao e autonomia do grupo. Isto vem sendo conse
guido, pois muitas discussoes extrapolam o espaco formal da escola e se imiscuem no 
cotidiano, atingindo até pessoas que nao participam das aulas. Tem-se conduzido tam
bém urna acao educativa na base de conversas de grupo na casa dos homens, ou até 
mesmo em casas de famflias, coisa que surge naturalmente. 

A dinimica das aulas tem base na discussao proposta por Isabel Hernández (Edu
cacao e Sociedade Indígena) sobre trabalho-estudo como instrumento de transforma
cao da realidade. Parte-se de temas escolhidos pelo grupo e realizam-se diversas ativi
dades sobre esse tema. Procura-se conduzir a reflexio em cima da própria realidade 
do grupo: somos um povo. 

Alguns impasses e questoes se colocam: a) falta de dinimica e preparo dos monito
res; b) inconstancia de alguns monitores e de muitas criancas; c) dúvidas sobre o mo-
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mento de se passar para urna nova familia silábica; d) dificuldades de algumas criancas 
quanto ao aprendizado; e) como fazer em relacao a alfabetizacao em língua materna; 
f) possibilidade de um programa de ensino bilíngüe; g) inseguranca da equipe; h) abor
dagem de algumas questoes mais complexas - governo, economía; i) como fazer para 
nao esvaziar o trabalho comas criancas em funcao dos adultos; j) formacao de futuras 
lideraricas; k) extensao do trabalho em relacao as distancias das aldeias. 

11 Encontro - 1984 
Conscientes da realidade histórica do grupo, continuamos o trabalho que havia 

sido bem conduzido pelo colega anterior. Inicialmente desenvolvemos nossas ativida
des no sentido de um melhor acompanhamento e preparacao dos professores. Urna vez 
que eram muito extensas as instrucoes para a utilizacao do método, isso resultava nu
ma forma desorganizada de atividade educacional. O programa f oi sendo diminuído 
gradativamente, no acompanhamento individual junto aos professores, visando a urna 
melhor aproximacao como método e urna inaior liberdade de atuacao. Fez-se um le
vantamento de palavras do portugues regional usadas pelos indios, o que permitiu dar 
continuidade a escolha das palavras geradoras e demais formacoes de acordo comas 
fanulias silábicas apresentadas. 

No planejamento de urna acao educacional global, sentimos necessidade de estru
turar antes de tudo a familiarizacao dos professores com o método, para que a partir 
disso possamos, todos juntos, continuar e ampliar o processo educacional para o gru
po. A possibilidade de realizacao de um encontro de monitores continua como objetivo 
viável, que poderá acontecer dependendo das possibilidades e decisoes do grupo. O nao 
uso do dinheiro para o pagamento dos prof essores f oi discutido e continua como refle
xio/ decisao do grupo. A infraestrutura mínima necessária está em processo de implan
tacio. 

Quanto a definicao das finalidades e objetivos de urna escola para criancas junto 
aos adultos, f oram esclarecidas e questionadas num ~ncontro com adultos e prof esso
res várias questé>es, como o por que da continuacao da escola; nossa presenca em meio 
ao grupo; nosso tipo de atuacao como simples colaboradores e nao professores na área; 
método usado com conteúdo da vida cotidiana do grupo (alfabetizacao); a questao do 
pagamento para os professores ou outra contribuicao comunitária. 

Alguns impasses surgiram nesses dois anos: a) dificuldades de atender outras al
deias ·quando nao havia monitores suficientes; b) alfabetizacao na língua materna; c) 
uso da cartilha pelo professor com mais criatividade e com ref orco para as criancas; 
d) continuar ou nao doando todo o material escolar; e) interrupcao das aulas com adul
tos devido ao tempo exigido para preparar e assistir os profes sores e a necessidade dos 
homens sairem para resolverem a questao da alimentacao (rocas, pesca etc.); f) falta 
de colaboracao material da comunidade para os professores, o que resulta em incons
tancia de suas atividades com as criancas. 

Algumas prioridades e perspectivas foram colocadas por nós: a) elaboracao doma
terial para continuidade dessa fase de alfabetizacao (feíta pelo gru,90 de adultos); b) 
aprendizado da língua; c) assessoria lingüística e pedagógica (colaboracao de Balduí
no); d) criacao de textos a partir de um projeto próprio, contando com nossa ajuda 
técnica, abordando temas como, análise da realidade e problemas derivados do contato 
(mudancas economico-sociais, saúde); e) continuacao da alfab~tizacao nos novos nú
cleos familiares que estao se formando (o grupo irá assumir); f) atender a exigencia de 
continuidade do que havia sido iniciado; g) uso do livro "História dos Povos Indígenas 
- 500 Anos de Luta no· Brasil''. 
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111 Encontro - 1986 

O ano de 1985 foi de fundamental importancia para os Rikbaktsa, que tomaram 
o Japuíra, parte de seu território tradicional, chegando quase a um confronto armado 
com pistoleiros do grileiro, quando foram retirados da área. Todo esse processo, evi
dentemente, interferiu no cotidiano da vida Rikbaktsa, e conseqüentemente houve um 
atraso na programacao escolar que se iniciara por volta do mes de outubro. Mesmo 
assim, no mes de dezembro tivemos um encontro comos professores, onde foi discuti
do o material recentemente produzido, um caderno de alfabetizacao e um outro de pós
alf abetizacao, ambos em portugues. Esse primeiro caderno acabou sendo confecciona
do com algumas falhas, devidas ao desenrolar da questao do Japuíra e por falta el.e or
ganizacao da minha parte no acompanhamento do processo. Tendo sido analisada essa 
problemática, surgiu por parte dos profes sores a iniciativa de ref azerem esse caderno 
de alf abetizacao a partir da coleta de dados que es se material possa proporcionar. 

O segundo caderno é composto de relatos e textos escritos por autores Rikbaktsa, 
pois ao saberem do objetivo desse caderno, muitos tinham interesse em participar. A 
autoria desse trabalho é de extrema importancia, nao só porque ele pode ser lido críti
camente, mas por ter sido um passo decisivo para a producao de um currículo próprio, 
a medida que for surgindo essa necessidade. Ainda nesse encontro os professores Pu
data, Mutba e Naubita fizeram a escolha de palavras geradoras na língua Rikbaktsa 
e um levantamento de outras palavras que, posteriormente, foram revisadas por Meo, 
Babamytsa e Tsibatsibata, que nao sao profes sores mas sao alfabetizados na língua ma
terna. É um material experimental a ser revisto com auxílio da assessoria. 

A escola continua sendo informal no que se refere a horário e dias de aula, ficando 
a cargo do profes sor, do aluno e da própria comunidade essas decisoes, assim como 
as de início e término do ano letivo. Algtimas prioridades sao colocadas: a) sao necessá
rias mais pessoas para atuarem na área de educacao; b) pensamos promover um curso 
para professores indígenas; c) naquilo que toca a matemática, que é exigencia do gru
po, havia-se pensado, inicialmente, em utilizar o ábaco, mas eu me sinto perdido frente 
a essa questao. Durante este Encontro foram feítos contatos com as assessorias que de
verao ser levadas a efeito; d) aprofundamento lingüístico. 

Como perspectivas, aprofundaremos a temática do Japuíra, que é ampla e variada 
e contém o projeto de continuidade de luta para retomada também do Posto Escondi
do, área de extrema importancia cultural para os Rikbaktsa. Pensa-se, também, em'dar 
continuidade ao currículo escolar e em produzir um material de geografia e história, 
partindo de seu próprio espaco sócio-geográfico. Buscaremos assessoria adequada pa
ra tanto. Recursos áudio-visuais deverao ser utilizados, nao só na educacao como tam
bém na área de saúde. 

IV Encontro - 1988 

A partir de um encontro dos professores realizado em agosto de 1986, e em decor
rencia de todo o processo que envolveu o "caso Japuíra"' que solicitou por parte do 
grupo, de forma mais profunda e direta, um enfrentamento com a conturbada política 
nacional e em particular com a entravada política indigenista oficial, f oram redefinidas 
as prioridades quanto ao funcionamento da escola: a) auxiliar a entender melhor "a 
malícia do mundo do branca"; b) "valorizar a nossa cultura, as nossas histórias e a 
luta pela terra" - isso ficou assim decidido porque "a escala nao ensina tudo, porque 
os pais e os mais velhos tem muito a ensinar, mas a escala pode colaborar, principal
mente naquilo que os pais nem sempre dao conta de ensinar" (Pedro Paulo Mulba); 
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c) usar material de autoria própria indígena; d) continuar como ensino do portugues 
e do idioma, criando novos materiais para aqueles que já estao alfabetizados; e) ensi
nar matemática, geografia, história, ciencias, organizacao social e política (o que im
plica diretamente a formacao desses professores) correspondente a realidade sócio
cultural e interesse do grupo para atingir urna visao de mundo mais ampla, que seja 
instrumento para o entendimento da dinamica social na qual estao inseridos. 

O contato com os assessores de matemática (Eduardo Sebastiani e Nelson Carva
lho - UNICAMP) em 87 marcou muito. "Para nós professores foi muito ótimo, e 
sem a ajuda deles talvez nao estaríamos nesse caminho em que estamos agora, seria 
bem mais diferente. Com essa assessoria pudemos ensinar melhor as nossas criancas. 
O que ternos de fazer agora, depois desse último encontr.o, é aproveitar o máximo pos
sível". A escola continua sendo somente para criancas e adolescentes. 

Com Pudata e Eriberto assumindo a direcao da escola e agora também do projeto 
que financia essa parte, a participacao da comunidade ficou bem mais acentuada. Um 
dos tópicos que tem envolvido a comunidade é esta fase em que es tao sen do contatadas 
as assessorias de matemática, geografía, história, ciencias e lingüística, bem como a questao 
da remuneracao. No que toca a esta última questao, que é um impasse que já tem algum 
tempo, foi decidido pelo grupo que se partiria para isso. Mas "antes de partirmos para 
pedir a remuneracao, nós vamos visitar as escolas de outros grupos para que nós profes
sores tenham conhecimento de verem de perto os problemas das escotas que outros gru
pos enf rentaram e como eles conseguiram vencer. Ver também qual seria o caminho e 
por onde nós vamos ter que comecar a nossa luta e procurar essas pessoas que terao que 
nos ajudar, embora isto é umá obrigacao da FUNAI e do governo e também do Ministé
rio da Educacao. Nós professores ternos o direito de agir e cobrar o que é nosso. Se o 
governo tem por obrigacao de financiar, por que nao também para os professores índios! ''. 

Tem surgido novos professores onde "cada professor teve a sua própria e esponta
nea escolha sabendo, é claro, as dificuldades que cada um teria que enfrentar. O pro
f essor nao é escolhido pela comunidade. Cada professor teve sua própria vocacao, sa·· 
bendo que as criancas nunca poderiam ficar sem a escola''. 

Nesse mesmo ano aconteceram alguns encontros que contaram coma participacao 
dos Rikbaktsa que veem que "é preciso sair mais vezes para esses encontros coma so
ciedade branca e informar, mostrar mais de perto, os nossos problemas para que eles 
valorizem a cultura do índio, principalmente nas escolas onde essas criancas brancas 
estao aprendendo 'aquela' história do Brasil; isso nao é muito bom. O bom é que eles 
próprios, de$de já, vejam que a realidade do índio nao é aquela história. O índio existiu 
e está existindo e essa existencia tem que continuar e o índio nao pode ser esquecido 
e nao pode ser apagado". 

As dificuldades dos professores no ano de 1986 foram assim sintetizadas: "Nós 
profes sores comecamos a sentir as dificuldades que vinham surgindo na parte financei
ra. Várias vezes fomos consultar a comunidade para que desse ajuda para nós, mas 
infelizmente a comunidade diz sim e nunca colaborou comos professores. Com isso 
nós professores comecamos a querer desanimar". No ano de 1987 os professores senti
ram as seguintes dificuldades: "As nossas maiores dificuldades agora sao a parte finan
ceira, a questio da f amília, de como nos man ter. Estamos perante essas coisas que nos 
deixa bastante descontentes, mas daqui pra frente pode melhorar um pouquinho na parte 
familiar. Por outro lado vai continuar a parte financeira, mas isso nao vai nos impedir. 
Pode aparecer daqui pra frente outros problemas que poderao nos complicar, mas es
tamos juntos. Unidos nós teremos f orca para vencer''. 

Os professores índios já comunicaram a equipe que "daqui pra frente nós quere
mos que as coisas melhorem, para que as coisas que aconteceram nao venham mais 
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acontecer. Isso se nós estivermos unidos e mantendo nosso propósito. Também vamos 
fazer o melhor possfvel para que outros companheiros de luta também saibam estar 
junto de nós para darem apoio, todo apoio possível. Quanto a comunidade, também 
queremos que estejam conscientes dos nossos problemas quando vamos expressar pe
rante eles, que também parem para pensar. O que seria dos filhos deles sem a nossa 
ajuda? Talvez seria múito mais difícil. Estamos torcendo para que tudo que aconteceu 
em 87 para o ano de 88 nao venha a se repetir novamente e as criancas mostrem mais 
interesse espontaneo. E quanto aos professores, também tenham urna forca para ven
cer nas horas de dificuldades. Para sair vencedor dessas dificuldades é preciso que cada 
companheiro de luta esteja presente e acompanhe todo o processo da coisa''. 

Os agentes também assinalaram vários problemas e avancos em 1986 e 1987: a) 
crescimento do projeto educacional, que aléin da aldeia da Segunda e Nova também 
abrange alguns aldeamentos familiares; b) a f ormacao escolar de cada prof essor é bas
tante variada e em alguns casos requer acompanhamento específico; c) inconstancia de 
alguns professores, no geral por falta de um apoio que permita dedicacao exclusiva a 
escola; d) com a saída dos prof essores, os agentes passaram a assumir essa funcao em 
tres aldeias, o que dificultou-lhes um trabalho mais sistemático comos professores; e) 
nas aldeias onde os professores foram mab assíduos surge a necessidade de elaboracao 
de no vos materiais didáticos; f) além da disponibilidade de tempo, causada pela falta 
de urna equipe maior, carecemos de melhor preparacao e assessoria para corresponder 
a tudo isso. O fato de termos tido recentemente um filho limitou ainda mais nossas 
atividades. 

A maior parte das dificuldades encontradas decorrem da falta de urna equipe com
posta por mais pessoas e de melhores condicoes salariais. Essas deficiencias tem impe
dido um acompanhamento mais organizado aos prof essores, dificultando saídas da área 
para conhecermos outras experiencias, fazermos cursos, contatarmos assessorias e pes
soas para integrarem nossa equipe. lsso tudo dificulta urna preparacao que nos propor
cione maior capacitacao para o avanco do trabalho. Sentimos a urgente necessidade 
de aumento da equipe, com um programa de acao melhor definido, para que o traba
lho, tanto na área· da educacao, como saúde e economia, possa se entrelacar mais har
moniosa e eficazmente. Sem isso, o trabalho continuará desgastante e precário, colabo
rando pouco no atendimento das expectativas por parte do grupo, e ocasionando, des
sa forma, insatisf acoes que f acilitam interferencias contrárias a tentativa de contribuir' 
realmente, com os anseios de autonomia dos Rikbaktsa. 

É preciso que esse crescimento da equipe ppssibilite, de forma mais sistemática, 
um trabalho com a populacao envolvente de conscientizacao a respeito da causa indíge
na (em Fontanillas-Castanheira-Juína), contando, obviamente, coma participacao dos 
próprios Rikbaktsa. Serio utilizados, para tanto, slides, vídeo, palestras, noticiários, 
encontros. lsso, ademais, nos facilitará saídas para pesquisa de materiais, conhecimen
to de outros trabalhos, cursos, avaliacao do trabalho etc. É conveniente que as assesso
rias contatadas possam ser viabilizadas mediante convenios (pelo CIMI, ou OP AN, ou 
CEDI, ou UFMT, ou UNICAMP) e nao se reduzam somente a pessoas que se sensibili~ 
zam c<;>Ín a problemática indígena, a fim de que o próprio grupo acione os assessores 
específicq's necessários para cada etapa. 

' . 

Material produzido 
- Caderno de A/f abetiza~ao. 
- Caderno de Pós-Alf abeti~a~ao. 
- Material Experimental de Alfabetiza~ao na Língua Rikbaktsa. 
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Localizacao 
O povo Tapirapé vive atualmente no nordeste do Estado de Mato Grosso, próxi

mo a foz do rio Tapirapé com o Araguaia. 

Populacao 
Há boje 277 Tapirapé vivendo em urna única aldeia. 

Língua 

A língua Tapirapé pertence a familia Tupi-Guarani, do tronco lingüístico Tupi. 

Dados gerais 
Antigamente os Tapirapé viviam na cabeceira dorio Tapirapé. Wagley calcula que 

por volta de 1900 este povo contava com uns 1500 indivíduos distribuídos em 6 aldeias. 
Quando as Irmazinhas de Jesus chegaram, em 1952, esta populacao estava reduzida 
a 50 pessoas. Muitos os consideravam destinados ao desaparecimento total. Essa depo
pulacao foi causada, segundo Baldus, Wagley e depoimentos dos próprios remanescen
tes, por grandes epidemias e constantes ataques dos Kaiapó. 

A partir de 1965 toda a regiao nordeste do Mato Grosso, habitada por índios 
Karajá, Tapirapé, Xavante e sertanejos, comeca a ser ocupada por grandes compa
nhias agropecuárias. A 30 km. da aldeia crescia o povoado de Santa Terezinha. Os 
mariscadores (compradores de pele e pirarucu seco e também fornecedores de merca
doria) contratavam índios Tapirapé e Karajá para seus negócios, lesando-os sempre 
nessas transacoes. Coma instalacao das fazendas aparece o peao, e, ao mesmo tem
po, muitos posseiros sao empurrados para dentro das terras indígenas, na época ainda 
nao demarcadas. Os Tapirapé despertam entao para a necessidade de defesa de sua 
terra, ªº ve-la invadida por fazendas e posseiros e perceberam suas matas destruídas 
para ceder lugar aos pastos. Ao mesmo tempo, aparece a indústria do turismo no 
rio Araguaia. Um barco-hotel, com grande afluencia de turistas estrangeiros, ancora 
próximo as aldeias Tapirapé e Karajá, nas temporadas de maio-outubro. Os índios 
sáo utilizados como atracao turística, expondo-se a foto gr afias por dinheiro e venden
do seus artesanatos. 
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Nesse contexto, os Tapirapé comecam a exigir a escola como meio de def esa e com
preensao do mundo "tori" (branco), e também para se igualarem ao "tori". Tentati-, 
vas feítas tanto pela Missao como pela FUNAI, para resolver o problema, foram de 
pouca durabilidade. Em 1972, finalmente, a Missao assumiu o compromisso de, no ano 
seguinte, iniciar a alfabetizacao na aldeia. 

Entre 1982 e 1983 f oi demarcada para os Tapirapé, com decreto presidencial, urna 
área de 64.000 ha. Em junho de 1983 a FUNAI executou a retirada dos posseiros (14 
familias); neste mesmo ano foi expulso pelos indios o barco de turismo "Hotel Flu
tuante~', que atuava há muitos anos na área. Ainda neste ano )nicia-se a construcao 
da "estrada da . ilha", que atravessa a Ilha do Bananal - ligando a cidade de Santa 

. Terezinha e nordeste do Mato Grosso a rodovia Belém-Brasília - e passa a 18 km. 
da aldeia, numa das linhas divisórias da área Tapirapé, tornando-a mais vulnerável as 
invasoes. Ultimamente está ocorrendo a intensificacao da colonizacao da regiao, prin
cipalmente com a vinda de colonos do sul do Brasil. Nas cabeceiras do rio Tapirapé 
fo.i c~nstruída, pelo grupo Medeiros, urna usina de álcool; isto trará grandes prejuízos 
a ecología na regiao. Próximo a área Tapirapé estao sendo implantados projetos de cul
tura de seringueiras pela Good-Year e pela Companhia de Desenvolvimento do Ara
guaia S/ A, com previsao de aumento de mao-de-obra assalariada na regiao. 

Em 1988 a área já está demarcada e homologada (66.000 ha.). Continua a ameaca 
da construcao da "Transaraguaia", urna estrada que cortará a Ilha do Bananal. A Ilha 
tem urna parte ao norte que é parque floresta! (IBDF), e o restante é o Parque Indígena 
do Araguaia, onde vivem os Karajá e os Javaé. Essa estrada atende aos interesses das 
grandes agropecuárias instaladas no nordeste do Mato Grosso, mas se construída, além 
do desrespeito aos direitos indígenas e a legislacao dos parques, ocasionará graves da
nos ecológicos, urna vez que funcionaria como um dique represador das águas, numa 
regiao muito baixa e plana-como o vale do Araguaia. Os políticos de oposicao tem con
testado a atual administracao de Santa Terezinha e vem prometendo a estrada como 
"o progresso" para a regiao. Neste ano de campanha eleitoral para a prefeitura, certa
mente a .:strada da Ilha será uina das bandeiras para os que def endem o interesse dos 
fazendeiros. 

Equipes e participacao nos Encontros 
O projeto está sendo desenvolvido por urna equipe do CIMl/ Prelazia de Sao Félix. 

Eunice Días de ~aula participou de todos os Encontros; é co-autora e apresentadora 
dos relatóriós . 
Luiz Gouvea de Paula participou de todos os Encontros; é co-autor e apresentador dos 
relatórios . . -
Elaine Cristina Fidalgo participou do 111 Encontro. 

1 Encontro - 1982 · 

Tornamo-nos professores na aldeia Tapirapé em 1973, por fatos circunstanciais: 
havia a exigencia dos Tapirapé, o compromisso da Missao e nós estávamos voltando 
a Prelazia de Sao Felix, onde já havíamos trabalhado em 1970 como professores de 
1? Grau. Pouco sabíamos de problemática indígena, educacao indígena, educacao para 
o indígena etc. Assumimos a escola pensando-a como meio de def esa contra a explora
cao do ''tori' '' incentivo a revitalizacao da cultura e instrumento de conscientizacao 
dos Tapirapé em relacao a opressao sof rida por todos os povos Indígenas e a política 
indigenista oficial. 
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Diante da situacao de quase extermínio desse povo, desapareceram muitos velhos, 
depositários de maior saber cultural. Durante anos nao houve sequer o número físico 
de participantes necessários para certos rituais. Muita coisa da cultura fora se recom
pondo, mas o sistema social Tapirapé nao facilitou muitas ocasioes de aprendizagem. 
Por exemplo, se morre urna pessoa passa-se um ou dois anos sem festas; em conseqüen
cia disso, muitos jovens nao sabemos cantos, pois fora dos rituais nao há oportunida
de de ouvi-los. O processo de ver, ouvir e tentar repetir sozinho, próprio da cultura 
indígena, fica prejudicado. Os velhos, mais voltados para a tradicao, sao poucos. Os 
jovens, em maior número, absorvem com facilidade o mundo e a cultura "tori". Aju
dar a ver mais critic~mente o mundo ''tori'' em contraposicao ao mundo Tapirapé, re
fletir sobre os valores próprios da cultura, is so f oi tentado dentro da escola. Em todos 
os temas geradores isso foi discutido. Essa linha de trabalho contava como decidido 
apoio dos mais velhos. Quanto aos jovens, pelo menos a maioria parou para pensar 
no assunto. Só havia um, muito cético quanto a sobrevivencia cultural dos Tapirapé. 

Antes de irmos para a aldeia, recebemos o resultado de urna pesquisa f eita por do is 
agentes de pastoral da Prelazia de Sao Félix, em funcao da alfabetizacao futura. Nessa 
pesquisa f oram levantados os temas básicos da vida Tapirapé, dos quais seriam retira
das as palavras geradoras. Tomamos contato também como livro de H. Baldus, Tapi
rapé - Tribo Tupi no Brasil Central. Chegando a aldeia, conhecemos a pesquisa lin
güística f eita por urna das Irmazinhas junto com Yonne Leite, lingüista do Museu Na
cional, do Rio de Janeiro. O trabalho todo foi acompanhado e avaliado sempre com 
as Irmazinhas de Jesus, que lá se encontravam há muitos anos e nos deram informa
coes valiosas. 

A escola atinge atualmente apenas a populacao mais jovem. Houve tentativa por 
parte de alguns dos mais velhos de também participarem, más eles desistiram logo, por
que nao conseguiam acompanhar o processo de alfabetizacao. Atualmente há urna tur
ma de aduitos a noite, metade dos quais já casados. De manha há tres turmas: urna 
mista, de criancas (oito a dez anos), com doze alunos, que estao prontos para a alfabe
tizacao, pois já passaram por um programa de pré-alfabetizacao e pré-matemática; urna 
turma de set e mocinhas (koxamoko) já alfabetizadas na língua e no final da passagem 
para o portugues escrito; urna turma de nove rapazinhos pré-adolescentes já alfabetiza
dos e avancando mais. Há ainda urna turma de homens casados que haviam abandona
do a primeira turma de alf abetizacao e que pediram para estudar novamente, mas nao 
todos os dias; estao estudando só aos sábados e domingos. 

Sempre nos deparamos como problema da necessidade e dificuldade de preparar 
material de leitura para alunos já alfabetizados. Até que um dia nos reunimos coma 
irma Beth Amarante, que trabalha com o povo Myky, e elaboramos o livro '·'História 
de Sangue", edicao experimental. Todas as turmas, com excecao das criancas, estao 
estudando agora por este livro. O mesmo aconteceu coma matemática. A gente nao 
estava dando conta de preparar material diferente para cada turma. Entao adotamos 
urna série de livros do 1? Grau a venda no comércio e estamos usando o que é possível 
desses Iivros. O currículo básico tem sido: a) alfabetizacao em Tapirapé; b) portugues 
oral; c) transposicao para o portugues escrito; d) matemática-numeracao e 4 operacoes; 
e) geografía local - de modo nao contínuo, ela surgiu só a partir da necessidade da 
luta pela terra; f) história, por meio do livro "História de Sangue" (este trabalho foi 
publicado posteriormente com o título "História dos Povos Indígenas - 500 Anos de 
Luta no Brasil" - nota da Equipe de Edicao); g) desenho e modelagem-utilizados 
nao como matérias, mas como recursos para desenvolver as habilidades naturais dos alunos. 

O financiamento da escola Tapirapé foi assumido pela Missao, no que se refere 
tanto ao sustento dos professores como a compra de material didático e material esco-
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lar para os alunos. Com~ a haver a colaboracao de alguns Tapirapé para a compra 
de material escolar, por meio da venda de seus artesanatos. 

Na aldeia é comum ver coisas escritas em Tapirapé ou portugues, no chao, pelas 
paredes, nos corpos dos rapazes, mocas ou criancas. No corpo eles pintam o nome pró
prio ou números, quando jogam futebol; para isso usam o jenipapo. No chao escrevem 
com um pauzinho frases, nomes de pessoas etc. Nas paredes da escola e da enfermaria 
da FUNAI escrevem seus nomes, nonies de funcionários da FUNAI, de cantores de mu
sica sertaneja etc. Mas há funcoes mais importantes para a escrita, como, cartas feitas 
por eles a FUNAI, cartas para o jornal O Mensageiro, cartas de solidariedade a outros 
povos indígenas etc. As vezes eles escrevem em Tapirapé e nós ajudamos a traduzir; 
quando escrevem em potugues, ajudamos a corrigir os erros. A matemática já está sen
do bastante utilizada nas transacoes comerciais. A língua Tapirapé escrita é usada qua
se que só na escola, devido aos problemas de grafia. Foi feito um jornalzinho mimeo
grafado na escola. Há muito material escrito por eles, a espera de correcao ortográfica 
para ser utilizado com mais freqüencia. Um rapaz ajudou a transcrever mitos grava
dos, do is dos quais f oram utilizados na escola como material de leitura. Há questiona
mentos a respeito desse uso, mas, independentemente da escola, há um projeto de gra
vacao e escrita dos mitos, apoiado pelos velhos, por causa do temor de que as novas 
geracoes percam seu conhecimento e sua _observancia. Quanto ao uso do portugues, 
o domínio da leitura e de um vocabulário mais amplo possibilitou-lhes urna maior ·Se,. 
guranca nas viagens a Brasilia por causa da terra. 

Numa avaliacao formal da escola que fizemos recentemente comos índios, eles 
pediram mais tempo diário de aula, reclamaram das nossas muitas saídas para reunioes 
e observaram que: "Tori aprende ligeiro, Tapirapé custa muito para aprender". Entre
tanto, a avaliacio informal· existe sempre. E sentimos que querem urna escola que lhes 
de nao só o dominio da linguagem da nossa sociedade, mas também a compreensao 
do funcionamento dessa sociedade. Os modelos "Marcos Terena", "Daniel Caxibi" 
funcionam como paradigmas. Eles demonstram preocupacao com o nível da escola Ta
pirapé em relacio a escola ''tori'': A pergunta é: ''Até onde pode chegar a escola Tapi
rapé?". Alguns já falam em mandar os filhos para continuaremos estudos em Brasilia, 
onde as bolsas de estudo da FUNAI sao um f orte chaltlariz. Dentro da vida cotidiana, 
alguns rapazes já casados e com filhos envÓlvem-se demais com a producao de material 
para a es~ola e deixam de lado as tarefas próprias do homem. Isso está gerando desar
monia nas relacoes sogra-genro e marido-mulher. Por parte da Missao é assegurado 
todo apoio, inclusive financeiro, para a continuidade da escola. Por parte dos Tapirapé 
também há muito apoio. Nós nos perguntamos, mas ainda sem ver claro, se um dia 
nossa saída de Iá nao será mais benéfica para o crescimento autonomo do povo. 

Alguns impasses se configuram: a) a possível evasao para Brasilia, coma conse
qüente destribalizacao; b) a questao da monitoria indígena, seu acompanhamento, for
mas de remuneracao, perigo de elitizacao do monitor; e) até onde levar o ensino, até 
que nivel; d) por nao contarmos com assessoria lingüística regular, nao se resolveu sa
tisf atoriamente o problema da grafia, e is so constitui urna barreira no a vaneo da escrita 
da língua Tapirapé . 

. Para responder a necessidade indígena de melhor compreensio do mundo branco, 
pensamos organizar cursinhos rápidos, com outros recursos além dos que já utiliza
mos, como por exemplo o teatro de bonecos. Esses cursinhos abrangeriam aspectos so
ciais, políticos, históricos, economicos, tentando sempre aportar urna visao crítica da 
realidade. Esperamos superar as dificuldades lingüísticas com a assessoria das lingüis
tas do Museu Nacional. Assim será possível terminar comos alunos urna cartilha já 
iniciada. · 
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11 Encontro - 1984 
A luta pela demarcacio ·de suas terras, travada durante ·vários .anos pelos Tapira

pé, f oi fundamental para o crescimento de sua consciencia como povo e de sua autode
terminacio. Durante esse período a escola f oi um dos espacos onde eles puderam discu
tir os problemas que iam surgindo com relacio aterra e a penetracio do "tori". Con
tudo, foi crescendo paralelamente, entre os Tapirapé, o questionamento em relacio a 
escola e em especial a maneira como organizávanios as turmas infantis. Eles comeca
ram a exigir urna escola mais formal, com maior duracio das aulas, como a escolados 
"tori". 

Povos indíg.enas que já tinham estudantes até em Universidades, como os Karajá 
e Terena, tornaram-se importantes pontos de referencia para eles com relacao a educa
cio. Nenhuma tentativa de mandar os filhos estudarem na cidade chegou a se concreti
zar nesse tempo, mas essa possibilidade permanece, inclusive pela disponibilidade da 
oferta de bolsas de estudo pela FUNAI. Nós vemos esse questionamento da escola e 
a vontade de continuarem os estudos f ora da aldeia como um ato de afirmacio e auto
determinacio dos Tapirapé. É urna questio que eles vem discutindo há muito tempo. 

No início de 1983 nós, prof essores da aldeia Tapirapé, e nos sos companheiros que 
dio aula na aldeia Karajá de ltxala (barra dorio Tapirapé), em acordo comos índios 
Tapirapé e Karajá, apresentamos a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha um pedi
do de oficializacio das duas escolas, já que elas se encontram muito próximas urna da 
outra (3 km.) e os Karajá estavam fazendo as mesmas reivindicacoes que os Tapirapé. 
Atendendo a este pedido, a Pref eitura criou urna escola municipal abrangendo as duas 
aldeias, com turmas diferentes para cada urna. O processo de oficializacio está sendo 
encaminhado pela Secretaria Municipal de Ensino. A oficializacio acarreta algumas mu
dancas no funcionamento da escola: a) aumento dos días letivos; b) mais horas de aula 
por día; c) aproximacio do currículo da escola ao currículo oficial; d) provas e notas 
de avaliacio. Há outra questio, de ordem mais burocrática, que interfere diretamente 
no sistema de iniciacio ritual Tapirapé. É o problema das matrículas. Na cultura Tapi
rapé os homens tem dois momentos obrigatórios de iniciacio: um no início da adoles
cencia, entre 10 e 11 ano~, e outro entre os 15 e 16 anos. As mulheres sao iniciadas 

· quando ocorre a primeira menstruacio. Cada vez que alguém passa pela iniciacio, tem 
de mudar de nome. O nome antigo nao deve ser mais usado, apenas o novo. Como, 
entio, registrar os nomes das criancas nas folhas de matrículas? A solucio para esse 
problema vai depender sobretudo de urna abertura das Secretarias de Ensino, no senti
do de aceitarem esse fato cultural específico dos Tapirapé. 

Este primeiro ano de escola oficializada provou que é possível preencher os dias 
letivos exigidos sem grandes prejuízos para o ritmo de vida Tapirapé, tal como ele está 
ocorrendo atualmente. O aumento do número de horas de aula por dia deixa menos 
tempo livre para as crian~, mas nao f oi motivo de evasio de alunos. O principal ques
tionamento se refere ao currículo. Como desenvolver um currículo que satisfaca as exi
g8ncias oficiais e ao mesmo tempo respeite a cultura Tapirapé? Nós ainda nio pode
mos encaminhar a contento esta questio e realmente só vamos ter condicio de faze-lo 
com urna discussio mais ampla e a colaboracio de outras pessoas. Este encaminha
mento, por sua vez, está diretamente ligado a criacio de textos e de material didático 
próprio para a realidade Tapirapé. 

Quanto ao material didático, já·temos o seguinte·: um conjunto de trabalhos em 
Tapirapé, formado de um livro de pré e de urna cartilha de alf abetizacio acompanhada 
por um livro de exercícios. Parte do livro de pré (Xe Xema'eiwa Ypy) foi feita com 
material que já tínhamos coletado ou produzido anteriormente. A participacio dos 
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alunos foi importante para a formulacao das instrucoes dos exercícios, que sao apre
sentadas em língua materna. Os desenhos também sao todos deles. Este livro está sen
do usado há apenas um semestre, mas já é. possível afirmar que o resultado é bastante 
positivo. A cartilha de alfabetizacao (Xe Parama'eawa) e o livro de exercícios (Pexe 
Xixema' e Ka to) f oram produzidos dentro do mesmo esquema do livro do pré. Para 
elaborá-lo, contamos com a assessoria de Yonne Leite e Tania C. de Souza, do Museu 
Nacional. Os álunos Tapirapé, além dos desenhos e das instrucoes dos exercícios, parti
ciparam também com textos da cartilha. Estes dois livros, cartilha e livro de exercícios, 
sao compostos de cinco unidades. A primeira unidade "Ka" (roca) fala dos produtos 
da roca e do trabalho para produzi-los. A segunda unidade "Ka'a" (mata) fala dama
ta, dos bichos e aves, das cacadas e das frutas do ·cerrado. A terceira unidade "Y" (água) 
é sobre os rios, lagos, os peixes e a pesca. A quarta unidade "Tawa" (aldeia) trata da 
vida da aldeia, dos trabalhos das mulheres, das brincadeiras das criancas. A quinta uni
dade "Tarywa" (festa) fala de duas festas Tapirapé. Em cada urna das licoes procúra
se explorar algumas sílabas, além de fixar as palavras-chave. Relacionando-o a carti
lha, nós usamos também teatro de bonecos para ilµstrar urna das licoes. Essa técnica 
funcionou muito bem como motivacao. Pretendemos utilizá-la mais, inclusive com adul
tos. Utilizamos o livro "História dos Povos Indígenas - 500 Anos de Luta no Brasil", 
como texto de leitura em portugues, assim como folhas mimeografadas com redacoes 
dos alunos e textos de outros autores. Para as outras matérias, há pouco material pro
duzido por nós. Nossa prioridade está exatamente na elaboracao de um currículo e de 
material didático. Como encaminhamento imediato, estamos em contato coma equipe 
do CEDI, solicitando colaboracio neste trabalho. 

Para o ano de 1985, desde que encontremos professores para nos substituir na es
cota Tapirapé, pretendemos nos mudar para Santa Terezinha e dedicar-nos integral
mente a preparacio de material escolar e a continuacio do estudo da língua Tapirapé. 

1 

Certamente teremos também que dar aconipanhamento aos alunos Tapirapé que vao 
estudar em Santa Terezinha a partir de 1985. Esse acompanhamento seria no sentido 
de ajudá-los a esclarecer as dificuldades na escola e no entrosamento dentro de urna 
realidade que é bastante hostil ao índio. Porém, essa perspectiva de nos mudarmos pa
ra Santa Terezinha depende, basicamente, de encontrarmos professor para nos substi
tuir na aldeia. Sem estar preenchida essa condicao, nao pretendemos deixar o trabalho 
na escola. Será necessário também que algum Tapirapé alfabetizado assuma a condu
cao da alfabetizacao, para nao haver interrupcao dos trabalhos. Morando em Santa 
Terezinha (a 35 km. da aldeia), nós poderemos acompanhar o andamento da escola 
e colaborar no que for necessário. · 

111 Encontro - 1986 
A discussio sobre a legalizacio da escola foi-se aprofundando nestes dois últimos 

anos. Foi f eito um pro jeto e enviado para as diversas entidades ligadas a educacio, so
bretudo a educacao indígena, a fim de se debater essa questao. Novas perspectivas sur
giram nesse processo: a possibilidade de aprovacao de um currículo adequado a reali
dade do povo Tapirapé e a programacao dos conteúdos através de módulos. A elabora
cao deste currículo está sendo feita coma assessoria de urna equipe interdisciplinar da 
UNICAMP. Visando a esses objetivos, foram realizados dois encontros, em abril e ju
lho de 1985, com os assessores da UNICAMP. A partir daí, preve-se a elaboracao de 
um pro jeto de pesquisa cuja finalidade seria a de aprimorar esta proposta curricular. 
O ensino através de módulos é urna proposta pela qual buscamos dar melhor atendi
mento ao desenvolvimento de cada aluno e também adaptar a ~scola ao ritmo da vida 



da aldeia. Tal proposta visa atender as aspirac;oes do povo Tapirapé por urna escola 
eficaz, legalizada e que considere sua especificidade cultural. 

Há o desejo expresso, por parte de alguns Tapirapé, de continuarem seus estudos 
após o término dos estudos na aldeia. Com essa finalidade, do is rapazes f oram para 
Santa Terezinha em 1985 e se matricularam na 5 ~ série de urna escola estadual. Eles 
encontraram muitas dificuldades, pois a FUNAI nao cumpriu a promessa de fornecer 
bolsa de estudos e houve problemas de adaptacao fora da aldeia. Somente um deles 
conseguiu terminar o ano letivo. 

Durante o ano de 1985, a alfabetizacao na língua materna foi feíta por professores 
Tapirapé. Este trabalho apresentou várias dificuldades, devido a inconstancia dos pro
f essores. Os motivos desta inconstancia sao principalmente de ordem económica e cul
tural. Na cultura Tapirapé o rapaz, ao se casar, deve se colocar a servico dos pais de 
sua mulher, tornando-se difícil para ele conjugar o trabalho na escola com atividades 
de subsistencia. Outra dificuldade apresentada foi a questao da remuneracao, que os 
monitores reivindicam, sem ter sido encontrada ainda urna solucao satisf ató ria para 
esse impasse. O nosso acompanhamento se reduziu ao preparo diário de aulas, já que 
ternos muitas dúvidas quanto ao conteúdo pedagógico a ser desenvolvido na f ormacao 
escolar. 

Entre as prioridades e perspectivas mais imediatas estao: a) formacao de monito
res; b) articulacao com o CIMI e outras entidades, com a finalidade de encaminhar a 
proposta de legalizacao da escola Tapirapé; c) intensificacao da assessoria da UNICAMP 
para a elaborac;ao de um currículo adequado; d) continuac;ao do estudo da língua com 
assessoria de Yonne Leite, do Museu Nacional. 

IV Encontro - 1988 
Nesta caminhada, destacamos como ponto mais significativo destes dois anos, em 

primeiro lugar, a continuac;ao da assessoria prestada pelos professores da UNICAMP, 
principalmente nas áreas de ciencias e matemática. Essa assessoria concretizou-se atra
vés do projeto "Novas perspectivas do ensino de ciencias e matemática nos contextos 
urbano, rural e indígena no vale do Araguaia", desenvolvido em encontros periódicos 
de julho/ 85 a julho/87 e dos quais participaram Luiz e Eunice. Além destes encontros, 
os professores Eduardo Sebastiani e Marineuza Gazetta (da área de matemática) passa
ram o mes de maio na aldeia Tapirapé. Esta assessoria tem sido valiosa, pois nos tem 
auxiliado na reflec;ao sobre como trabalhar com urna metodología capaz de considerar 
os conhecimentos do povo e da realidade onde a escola está situada (etnociencias). 

Para nós que trabalhamos com educac;ao indígena, essa proposta metodológica 
apresenta-se como um caminho muito ·profícuo, pois vem de encontro a um impasse 
com que sempre nos defrontamos - o "como" respeitar o saber indígena - e a partir 
daí construir um conhecimento adequado a nova situac;ao vivida por esses povos frente 
ao contato. Nessa "construc;ao do conhecimento", é claro que vao aparecer conheci
mentos do domínio de nossa sociedade, mas nao mais numa dimensao de superioridade 
e sim reelaborados dentro da escola, a partir do saber próprio de cada povo. 

Assim, o estudo de ciencias (coma assessoria do professor Márcio D'Olne Cam
pos, também da UNICAMP) adquiriu urna nova dinamica, na qual a pesquisa e asiste
matizac;ao dos conhecimentos do povo Tapirapé sao de maior importancia. lsto está 
sen do f eito na escola pelos próprios al unos, com o registro em um calendário, através 
de desenhos e textos, de eventos significativos ocorridos a cada mes, dentro de cada 
urna dessas áreas: fauna, flora, agricultura, clima, astronomia, doenc;as, acontecimen
tos sociais. Desta forma, será possível depois de 2 ou 3 anos analisar, mediante a com-
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parai;ao, os fenomenos cíclicos, ter urna visao mais global dos mesmos, bem como per
ceber as mudancas que veem sendo provocadas pelo processo de ocupai;ao da regiao. 
Ao mesmo tempo, o calendário leva a urna integrai;ao entre áreas como linguagem, ex
pressao artística, matemática , história, ciencias naturais etc., e desperta no aluno o 
interesse pela observacao, mediante o uso de um instrumento com o qual ele está inti
mamente relacionado: o "Laboratório da Natureza". 

Dentro dessa mesma perspectiva, em 1986 também f omos trabalhando na reedicao 
da carttlha Tapirapé "Xeparama'eawa". O nosso trabalho consistiu basicamente em 
selecionar textos e desenhos, dentro de urna intensa producao desencadeada pelos alu
nos da escola. Sao eles que contam e ilustram os acontecimentos da vida diária, e o 
professor passa a ser um motivador <leste processo. No mes de dezembro/ 86 a lingüista 
Ruth Maria Fonini Monserrat veio até a aldeia para discutirmos dúvidas ortográficas 
que ainda persistiam e a. nova cartilha foi impressa em janeiro/87. 

Em 1987, com o auxílio dos já citados professores Sebastiani, Marineuza e Márcio 
D'Olne Campos, e de Ana Luiza Smolka (Faculdade de Educa<;ao-UNICAMP), conse
guimos terminar a proposta curricular da escola. Nesta proposta está descrito o que 
é e como se realiza o trabalho de educacao na aldeia Tapirapé e se propoe o seu reco
nhecimento pelo Estado de Mato Grosso, considerando-se a sua especificidade cultural 
e lingüística. Essa pro posta f oi encaminhada a SEC/MT em outubro/87, ten do urna 
acolhida f avorável por parte da equipe que está atualmente a frente desta Secretaria, 
e no mes de janeiro/ 88 saiu o decreto da criacao da escola Tapirapé como escola estadual. 

No entanto, a burocracia estatal preve tres momentos no processo de legalizacao 
de urna escola - criacao, autorizacao e reconhecimento. Só esse primeiro passo é que 
foi feito em termos legais. Para o segundo passo vai ser preciso elaborar um regimento 
escolar. Isto é um desafio grande, pois nao podemos imaginar um regimento sem que 
os Tapirapé participem das discussoes para a elaboracao do mesmo. Ou seja, a escola 
por si já é urna instituicao alheia a cultura Tapirapé. Há o risco de urna interferencia 
negativa muito maior se o conjunto de leis que irao rege-la for somente "adaptado" 
de um modelo já existente para as escolas oficiais. Também vemos como imprescindí
vel a assessoria jurídico-antropológica para a elaboracao de um regimento que reflita 
o modo como essa instituicao-escola está se realizando junto ao povo Tapirapé. 

Outro ponto significativo des te período é o que diz respeito a f ormacao dos pro
f essores indígenas. Há um aumento progressivo dos alunos matriculados na escola. No 
ano de 87 tivemos 60 alunos e para o ano de 88 preve-se cerca de 80. Entao, a questao 
da melhor preparacao dos profes sores Tapirapé para assumirem toda essa populacao 
estudantil tem sido urna preocupacao constante. Agora está-se concretizando urna so
lucao para isto, coma implantacao do Projeto Inajá. Este projeto visa a capacitacao 
dos professores leigos da regiao, em especial dos professores das zonas rurais. Ele está 
sendo possível gracas as Secretarias Municipais de Educacao de quatro Municípios da 
regiao do vale do Araguaia, em convenio com a SEC/MT e a UNI CAMP. A proposta 
pedagógica do Projeto Inajá se fundamenta na "construcao do conhecimento". Os tres 
professores Tapirapé estao participando dele como cursistas, e Luiz e Eunice como mo
nitores. Is so ref orca a linha de atuai;ao deles e nossa dentro da escola. Contamos com 
o su ces so des se pro jeto para que os profes sores Tapirapé possam assumir com mais se
guranca o processo educacional desenvolvido na escola. 

Nos anos de 1986 e 1987 os professores Tapirapé foram remunerados pela Prefei
tura Municipal de Santa Terezinha. Agora, coma estadualizacao da escola, passarao 
a ser contratados pelo Estado.Como grande crescimento da populacao infantil da al
deia Tapirapé o número de alunos só tenderá a aumentar e, mesmo contando com os 
tres prof essores Tapirapé, será preciso mais gente de f ora para atender a continuidade 
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dos estudos. Porta.oto, há o desafio de como g~rantir o 1? Grau dentro da aldeia, sal
vaguardando a especificidade própria da escola, · com prof essores devidamente prepa
rados para esta tarefa. Outro desafio é como assegurar o funcionamento legal da esco
la, resguardando a sua autonomia, sempre colocada em confronto com os entra ves bu
rocráticos. A educa~ao indígena continua carente de <;liretrizes próprias em nível fede
ral, e sem urna articula~ao maior de pessoas e entidades interessadas nesta tarefa, fica 
difícil qualquer avan~o. 

Material produzido 
ALMEIDA, Antonio et alii 

A língua Tapirapé, Xerox do Brasil, Rio de Janeiro, 1983. 

OP ARÁXOWI et alii 
Xe Xema'eiiwa Ypy, Prelazia de Sao Félix, Sao Félix do Araguaia (MT), 1983. 

PAULA, Eunice Dias de; PAULA, Luiz Gouvea de;· coord. 
Xeparama'eawa (Cartilha Tapirapé), Prelazia de Sao Félix, Sao Félix do Araguaia 
(MT), 1987. 

PAULA, Luiz Gouvea de; PAULA, Eunice Dias de 
- Xe Parama'eiiwa (Cartilha), Prelazia de Sao Félix, Sao Félix do Araguaia (MT), 

1983. . 
- Pexe Xixema'e Kiito (Livro de Exercícios), Prelazia de Sao Félix, Sao Félix do 

Araguaia (MT), 1983. 

PAULA, Eunice Dias de; PAULA, Luiz Gouvea de; AMARANTE, Elizabeth 
- Hist6ria dos Povos Indígenas - 500 Anos de Luta no Brasil, VOZES-CIMI, 1982. 
- Confedera~iio dos Tam6ios, VOZES-CIMI, 1984. 

~ 

· T APIRAPÉ, Alunos 
Xane Parageta, Prelazia de Sao Félix, Sao. Félix do Araguaia (MT), 1986. 
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X.etyka 

Xeropy agy aa ka pe. 
Xeropy agy aa ka pe ityma rnaraxi. 
Api mi aa ityma xetyka. 
Api agy mi .aa xetyka tyma. 

· Awara'i 

AMQ'i aka imayjta konomlwera. 
Awara'i amayj konomiwera agy. 
Konomi ayj awara'I wi. 
Konomi axemim ka'a pe. 
Konomi ayj 'opa ka'a ropí. 
Awara'i akeke takaripe. 

..... 

llustrac;óes tiradas de · 'Xeparama ' eawa' ' (Carti lha Tapirapé). 



BORO RO 



' 



Localizacao 
No final do século passado, a área ocupada pelos Bororo estendia-se desde um pouco 

além da divisa com a Bolívia, a oeste, até além do rio Araguaia ao sul de Goiás, alcan
c;ando, a leste, o Triangulo Mineiro e, ao sul, desde as cabeceiras dorio Cuiabá e rio 
das Mortes até as dos rios Coxim e Negro. Atualmente, demarcadas finalmente suas 
terras, encontram-se em cinco reservas no Mato Grosso, num total de 128.520 ha . . 

Populacao 

Há atualmente cerca de 720 Bororo. 

Língua 

A língua Bororo nao é classificada em família ou tronco lingüístico. 

Dados gerais 
O termo Bororo foi usado pelos primeiros exploradores da regiao, para designar 

os membros da nac;ao indígena que se autodesigna "Boé", palavra que significa "gen
te". Outros nomes os designaram ao longo dos séculos, como, Coxiponé, Araripoco
·né, Araés, Cuiabá, Coroados, Porrudos, Bororos Aravirá ou Bororos da Campanha, 
Bororos Cabac;ais, Bororos Ocidentais, Bororos Orientais etc. 

Nao se sabe com certeza a data do primeiro encontro dos Bororo comos brancos. 
No século XVII muitas bandeiras e expedic;oes, organizadas pelos jesuítas de Belém, 
subiram pelo rio Araguaia, onde eles se comunicavam com os jesuítas espanhóis do rio 
Paraguai. Estes mencionavam na época os índios guerreiros Bororo. Conta-se que mes
mo antes da instalac;ao de Cuiabá já havia em Sao Paulo índios Bororo que eram utili
zados como guias dos bandeirantes na conquista de outras nac;oes indígenas. Anhan
güera, o descobridor das minas de Goi~s, f oi guiado por índios Bororo em suas expedi
c;oes. Quando Cuiabá, na década de 20 do século XVIII, se tornou a cidade mais po
voada do Brasil, em decorrencia da descoberta de ouro nas lavras de sua regiao, 
intensificou-se a guerra de conquista dos Bororo, que os dizimou rapidamente, mas sem
pre encontrando forte resistencia de sua parte, com contra-ataques por vezes de gran
des propon;oes. Entre fins de 1895 e início de 1897 foram "pacificados" finalmente 
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os Boro ro, que depositaram as armas na cidade de Cuiabá e f oram solenemente batiza
dos pelo bispo. Depois disso, foram reunidos em duas colonias militares, a chamada 
Teresa Cristina (boje Gomes Carneiro) e a Colonia: Isabel. 

Equipes e participa~ao nos Encontros 

· Mário Bordignon, missionário salesiano, participou do IV Encontro , apresentan
do o relato sobre a experiencia escolar desenvolvida pela Missao junto ao povo Bororo. 
É. autor do relatório referente a esse Encontro. As informac;oes contidas nos demais 
subtítulos foram extraídas do livro de sua autoria ''Os Bororo na História do Centro
Oeste Brasileiro", editado pela Missao Salesiana de Mato Grosso, Campo Grande (MS), 
CIMl/MT, 1987. 

IV Encontro - 1988 
Em 1985, os salesianos e salesianas f oram convidados pelo Governo do Estado de 

Mato Grosso a assumirem a direc;ao da Colonia Indígena Militar de Teresa Cristina, · 
nas margens dorio Sao Lourenc;o. Eles deviam ser responsáveis pela "catequese" dos 
Bororo junto aos militares. A escola foi um dos primeiros compromissos assumidos, 
pois nas mios dos militares estava em precárias condicoes, segundo relato de Karl von 
den Steinen. Mas essa experiencia de trabalho conjunto, missao e militares, desta vez 
nao funcionou. Tres anos depois, por vários motivos, os salesianos deixaram a Colonia 
Militar. 

Em 1902, comec;aram urna Missao própria, no meio dos Bororo, num lugar cha
mado Tachos. Após os primeiros contatos, voltados a pacificac;ao entre os Bororo e 
a populac;ao envolvente - pacificac;ao necessária, pois os conflitos entre as partes eram 
violentos, com riscos dos Bororo "serem exterminados" -, os salesianos comecaram 
a catequese dos indios. Nesta catequese, a escola tinha um papel muito importante e 
foi muito bem organizada. Basta recordar que já em 1908 era impressa a "Gramática 
Bororo com Pequeno Vocabulário'' para uso da escola. &egundo o relatório feito pelos 
Pe. Balzola e Pe. Malan em 1912, metade dos índios já fora alfabetizada, e muitos de
les já possuíam urna profissao específica: carpinteiro, costureiro, oleiro, agricultor, boia
deiro etc. (para os homens) e fiadeira, roupeira, passadeira etc. (para as mulheres). O 
Marechal Rondon, em visita f eita a Missao· em 1911 deixou escritas de seu próprio pu
nho as ótimas impressoes recebidas. E, segundo a corrente positivista da época, incen
tivou os salesianos a continuarem neste trabalho de '' ... guiar o coracao e a inteligenci.¡a 
destes valorosos filhos dos rios das Mortes e das Garc;as, no sentido de evoluc;ao huma-

s 

na, de modo a virem a ser dentro de poucas geracoes realmente úteis a nossa sociedade, 
incorporando-se a ela". 

Neste sentido, quando anos mais tarde f oi transferida a sede da Missao e da aldeia 
para Merúri, a escola abriu suas portas também para os filhos da populac;ao envolven
te. Se isso foi bom para as populac;oes do Leste Matogrossense e parte de Goiás, pois 
as escotas de Merúri e Sangradouro eram as únicas da regiao, como tempo isso se tor
nou prejudicial para os Bororo que freqüentavam estas duas escolas. Como pa~sar do 
tempo os Bororo se tornaram minoría nas escolas, e os programas se tornaram iguais 
aos das escolas dos "civilizados". Aliás, a escola foi um dos motivos da invasao dos 
lotes das terras dos Bororo, que levaram aos violentos conflitos onde pereceram em 
Merúri o Pe. Rodolfo Lunkenbein e o índio Simao, em 15 de julho de 1976. 

Atualmente, sao nove as aldeias Bororo, localizadas em cinco reservas: Gomes Car
neiro (aldeias Gomes Cameiro e Piegaba), Tadarimana (aldeias Tadarimana, Paulista 
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e Pobore), Merúri (aldeias Merúri e Garcas), Perigara (aldeia Perigara) e Sangradouro 
(aldeia Sangradouro). O povo Bororo conserva em parte sua cultura e língua, exceto 
em Merúri e Pobore, onde elas estao quase esquecidas. Perigara, Gomes Carneiro e 
Tadarimana, onde se deu grande reducao populacional, estao soba jurisdicao da FU
NAI; Merúri e Garcas tem escotas da Missao Salesiana. Ultimamente está-se intensifi
cando o con tato entre as aldeias, o que aumenta a possibilidade de f ornecimento de 
material didático a partir de Merúri e Garcas. 

Coma redemarcacao da terra Bororo, iniciada em 1976, mas só concluida em 1984, 
f oram af astados de Merúri os brancos, e a escola voltou a funcionar so mente para os 
Bororo. Aos poucos foram abandonados os programas oficiais, e em 1980 a escola foi 
teconhecida oficialmente como "Escola Indígena Estadual", con1 regimento próprio 
que visa respeitar, valorizar e aprofundar os conteúdos da cultura Bororo. Com a cria
cao da reserva de Merúri surgiu, além da aldeia Merúri, urna nova, a aldeia Garca, on
de se encontram boje cerca de l 00 Bororo, que vivero a cultura própria muito intensa
mente, enquanto os 300 Bororo de Merúri, pelos motivos históricos mencionados, per
deram muito da vivencia da própria cultura. Assim sendo, a escola é também diferen
ciada. Na aldeia do Garcas ela procura interferir o mínimo possível na cultura e na apren
dizagem natural dos índios, ensinando-os a escrever a própria língua e saber um pouco 
de portugues e matemática. Na aldeia de Merúri, a escola procura, pelo menos, conser
var viva a língua Bororo e tenta recuperar alguns aspectos da rica e vasta cultura Boro
ro, colocando-a para isso no mesmo nível e até acima da cultura envolvente. 

Exige-se dos professores estreita liga9ao coma vida da comunidade. Inicialmente, 
· os prof essores índios tinham vergonha de dar aula em Boro ro aos nao-índios (missio
nários e voluntários leigos). Bá tres professores índios e cinco nao-índios. A rotativida
de de professores é grande, pois as mulheres, quando se casam, tendero a abandonar 
o cargo. A escola vai da l ~ a 4~ série do 1? Grau. Até agora, somente dois índios conti
nuaram estudando fora e completaram a 8~ série. Há muito material acumulado sobre 
a língua e a cultura Bororo; o mais rico deles é urna Enciclopédia Bororo, em tres volu
mes, com mais de mil páginas. O Pe. Ochoa, que trabalha há 25 anos na Missao, e 
sua equipe, se preocupam em preparar material bilíngüe para a escola, que é editado 
em convenio com as Faculdades Unidas, de Campo Grande. Aos poucos, foram prepa
rados vários materiais: de leitura (lendas), de história Bororo, de pintura facial, de clas
sificacao zoológica Bororo. Nao se dispoe ainda de material de matemática. Outros textos 
estao sendo preparados pelos professores, junto com os alunos da escola e os velhos 
da comunidade. 

Material produzido 

BORDIGNÓN, Mário Enauréu 
Bóe Eejíwu (Pinturas Faciais Bororo). 

BORORO de Meruri (MT) 
Boe Eno Bakaru (Lendas Bororo), Missao Salesiana de Mato Grosso, Campo Gran
de (MS), 1983. 

' •, 

TOWUJEWU, Antonio Kanajó Ure; BORDIGNÓN, Mário Enaureu Apo 
Boe Enogiegidae Barege Eie (Classificafao Bororo dos Bichos), Missao Salesiana 
de Mato Grosso, Campo Grande (MS), 1988. 
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Autor; Cannem Aruguje Ekureudo. 
Escola Indígena Bororo. 

Meruri, 20/06/88 . 

! ~CO{ A /!Vl) c CéN/1 J3Gll..O/l.) 

H é R. v i(. 1 J 3 · ,(o - ' 8 8 

2-00 

Autor; G ustavo Baiporo. 
Escola Indígena Bororo, 3? série. 

Merúri , 23/ 10/ 88. 
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KARAJA 
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Localizacao 
O território Karajá está compreendido nas margens do rio Araguaia (Mato Grosso 

e Goiás), de Aruana até Xambioá, numa extensao de 2.000 km., incluindo a Ilha do 
Bafl:anal. O grupo com o qual f oi desenvolvida a experiencia se autodenomina ltxala 
e sua aldeia está localizada na barra dorio Tapirapé como Araguaia, no Mato Grosso. 

Populacao 
Os Karajá contam com cerca de 1.500 indivíduos, espalhados em dez aldeias. 

Língua 
A língua Karajá pertence a família Karajá, do tronco Macro-Je. 

Dados gerais 

O contato do povo Karajá com a sociedade nacional deu-se em meados do século 
XVIII. J á no primeiro enfrentamento f oram massacrados por urna expedicao militar. 
Desde entao, houve depopulacao crescente, até chegar ao número atual. Antes do con
tato levavam urna vida nómade e a organizacao social tinha por base a f amília extensa. 
Atualmente vivero aldeados. 

O aldeamento da Barra do Tapirapé surgiu por volta da década de quarenta, com 
a instalacao de um Posto Indígena da FUNAI, que visava apoiar os Tapirapé. Devido 
a urna divergencia entre o capitao Karajá e a FUNAI, o Posto Indígena encontra-se 
.boje (1982) abandonado. O capitao quer seu filho como chefe-de-posto e pode fazer 
este jogo de forca porque a Missao Tapirapé, a fim de conseguir espaco entre os Kara
já, está oferecendo servicos de saúde e educacao. Há porém certos ressentimentos con
tra as Irmazinhas de Jesus, que oferecem toda assistencia aos Tapirapé e pouca a eles. 
Este sentimento é, provavelmente, alimentado pelo fato de seremos dois povos tradi-
cionalmente inimigos. , 

Os Karajá nao es tao def endendo a terra, pelo menos o ca pitao e sua f amília. Ao 
contrário, sao declaradamente defensores e favoráveis aos fazendeiros. É de se pergun
tar se esse desinteresse pela terra nao se daría porque os Karajá sao tradicionalmente 
pescadores. O centro da cultura Karajá é o rio. Já ouvimos um relato de acao defensiva 
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do río: dois Karajá tomaram a rede de um "tori" (branco), que estava pescando em 
suas águas territoriais. A cada dia os Karajá se adentram mais no mundo. ocidental, 
vendendo peixe e artesanato e adquirindo mercadorias, e isto se dá com desvantagens 
para eles. Por outro lado, conservam firmemente sua cultura, principalmente a língua 
e a religiao. 

Equipes e participacao nos Encontros 
O pro jeto foi desenvolvido por Paulo Lopes Filho (OP AN/ Prelazia de Sao Félix), 

que participou do I Encontro, redigindo e apresentando o relatório a ele referente. O 
projeto de educacao junto ao povo Karajá nao teve continuidade. 

1 Encontro - 1982 
Em 1979, a Sílvia, da OPAN, conseguiu entrar na área com permissao da FUNAI 

local, para dar atendimento de saúde. Os indígenas demonstraram grande interesse em 
terem escola, e assim pintou a oportunidade de ter mais alguém na área. Logo que en
trei para a OP AN, fui informado da necessidade da alguém trabalhar na aldeia da Bar
ra, no setor educacional. Eu estudei até o terceiro ano do 2? Grau. Nunca tinha tido 
experiencias com educacao. Antes de iniciar o trabalho, tive conhecimento da situacao 
através de relatórios e cartas da Sílvia a coordenacao da OP AN e do romance "Kuria
la", de José Mauro de Vasconcelos. 

Tentei perceber quais eram as expectativas dos indígenas em relacao a escola e che
guei a estas conclusoes: ela deve fornecer instrumentos para os índios negociarem com 
os marreteiros; ou seja, a escola deveria dar os meios para eles penetrarem melhor no 
mundo dos brancos. Provavelmente, esperam também que a escola os capacite em ter
mos de igualdade com os brancos, para poder assim ter um lugar próprio dentro da 
sociedade nacional. Pr~va disso é, talvez, o fato do capitao pretender que o filho seja 
chefe-de-posto, por ele ser alfabetizado. Acredito que, quando o Karajá dizque quer 
a escola como a do "tori", ele esteja dizendo que quer ter acesso ao mundo ocidental 
naquilo que pode oferecer-lhe de bom. Por outro lado, quando um educando está na 
sala de aula e o uve o canto do rito de Aruana, que ecoa lá f ora, no mesmo instante 
interrompe o que está f azendo e sai para cantar e dan car. Nesse instante o Karajá está, 
provavelmente, afirmando que quer assimilar as coisas boas da cultura estrangeira, mas 
que quer também conservar e viver sua cultura. 

Já havia o prédio da escola quando cheguei a aldeia. Atendendo as exigencias dos 
indígenas, a alfabetizacao deu-se em portugues. O horário foi assim programado com 
os alunos: das 16:00 as 18:00 horas, a turma dos rapazes; das 18:00 as 20:00 horas, 
a turma dos adultos. O trabalho foi iniciado com a ajuda do Luiz e da Nice, que traba
lham com os Tapirapé. Foi usado o método Paulo Freire. A primeira palavra-chave 
usada foi "buriti", urna palmeira muito utilizada por eles. Descobriu-se urna quantida
de razoável de palavras, e o que foi mais surpreendente é que 800"/o dessas palavras eram 
na língua Karajá. lsso foi ótimo, porque eu comecei a aprender também. Outras pala
vras usadas, como "pote", "tucunaré" e "tucano", a primeira vista, nao tem conteú
do político, porém os textos elaborados acabaram tendo peso político. O texto elabora
do a partir da palavra ''pote'' surpreendeu os indígenas pela valorizacao do seu mundo 
cultural; "tucunaré" também, pois é um dos peixes mais apreciados por eles; o texto 
sobre "tucano" mostrava que essas aves estao desaparecendo e apontava para obran
co como causa do extermínio. Dois dos textos foram feítos a partir da discussao dos 
indígenas e justamente esses f oram melhor aprendidos. Sem conhecer a ortografia já 
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estabelecida pelo SIL, eu escrevia as palavras Karajá de forma aportuguesada. Come
camos também estudar á matemática, trabalhando em torno da adicao, da qual os indí
genas gostam muito. 

Porém, logo surgiu o conflito com a lideranca do grupo. O capitao nao defende 
os interesses da comunidade, visando apenas a sua promocao e a de sua família. Como 
nós pretendíamos defender os interesses da comunidade, nao conseguimos ter um diá
logo com ele. Até boje nos mantivemos silenciosos em relacao a alguns temas dos quais 
divergimos dele, pois sabemos que, se abrirmos o jogo, vao colocar-nos para f ora. A 
maioria do grupo é indiferente frente ao autoritarismo do capitao, se bem que duas 
f amílias se opoem a ele. Outro ponto de conflito é que eles nos identificam com a Mis
sao das Irmazinhas e nos encaram apenas como f uncionários - da FUNAI ou da Mis
sao, tanto faz - que estariam ali só para servi-los, como urna espécie de peoes e nada 
mais. Disso surge o impasse, e as perspectivas sao, talvez, de sairmos dessa aldeia para 
urna outra, onde nao baja tantas interferencias que acabam limitando as atividades da 
escola. 

As recomendacoes específicas, feítas pelo grupo dos participantes do Enéontro, 
foram as seguintes: dentro da reestruturacao prevista para o projeto global Karajá, ela
borar um projeto específico de educacao; aproveitar as brechas para mudar as expecta
tivas em relacao a escola, esperando que com o tempo a visao de urna escola libertado
ra possa ser mais Iivremente colocada; continuar com a assessoria do Luiz e da Nice; 
aprender a grafia Karajá fixada pelo SIL; ref orear o estudo da língua, pois isso será 
útil mesmo em caso de mud.anca provável de aldeia. 
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Localizacao 
O território tradicional dos Kaiowá - um dos tres grupos em que se dividem os 

Guarani (os outros dois sao Nhandeva ou Xiripá, e Mbyá), também chamados de PaI 
Tavyterá - vai da regiao dorio Dourados ~ ao norte do Mato Grosso do Sul, até a re
giao dorio lguatemi, no extremo sul do Estado, continuando a oeste até o rio Apa e 
daí adentrando o Paraguai. 

Populacao 
No Mato Grosso do Sul, ocupando o sul do Estado, existem cerca de 16 mil índios 

Kaiowá e Nhandeva aldeados em 11 micro-reservas demarcadas, num total oficial de 
18 mil ha. Além dessas, muitas áreas pretendidas pelos Guarani estao emperradas na. 
J ustica e sem a~ao alguma por parte da FUNAI. A populacao de cada reserva varia 
de 100 a 6 mil índios, em áreas de até 11 ha. e, no máximo, 3.500 ha. lsso sem contar 
mais de 3 mil índios desaldeados. 

Língua 
O povo Kaiowá fala a língua Kaiowá, um dos dialetos da língua Guarani, que inte

gra a família Tupi-Guarani do tronco Tupi. 

Dados gerais 
Os Kaiowá estao em contato permanente com a sociedade nacional e, de alguma 

forma, inseridos no mercado de trabalho, principalmente através da "changa" - tra
balho temporário nas f azendas; as mulheres por vezes trabalham como empregadas do
mésticas na cidade ou nas casas dos chefes-de-posto, e também nas casas dos adminis
tradores das fazendas. A aldeia Caarapó, onde foi realizada a experiencia de educa~ao · 
indígena proposta pelo CIMl/MS a partir de 1982, fica a 18 km. da cidade de Caarapó. 
É urna reserva com 3.615 ha. de terra, já demarcada, e tinha em 1983 umá popula~ao 
de 1. 620 pessoas. 

Equipes e participacao nos Encontros· 
· Adélia A. Pereira (OPAN): integrante da equipe de educa~ao do CIMI/MS, parti-
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cipou do 11 Encontro; autora e apresentadora do relat~rio a ele referente. 
Gema Pazzolo: integrante da equipe de educac;ao do CIMI/ MS, participou do 111 En-
contro; co-autora e apresentadora do relatório a ele referente. 
Veronice Rossato: integrante da equipe de educ~~ao do CIMl/MS, participou do 111 
e IV Encontros, sendo co-autora e apresentadora do relatório referente ao 111, e auto
ra/apresentadora do referente ao IV Encontro. 

11 Encontro - 1984 
A aldeia Caarapó, situada na Reserva Indígena de Caarapó, possui as instalac;oes 

típicas da FUNAI: casa do chefe-de-posto, farmácia e escola. A escola funciona dentro 
dos padroes oficiais, desde o pré-escolar até a 4~ série do 1? Grau. Havia o MOBRAL, 
que felizmente acabou. Os professores sao municipais e os alunos matriculados somam 
um total de 160 crianc;as. O atendimento de saúde é precário. 

Desde 1981 o CIMI faz um trabalho direto nesta aldeia com um projeto agrícola, 
incentivando a constitui~o de roc;as dentro da reserva, que atualmente é a única opc;ao 
de sobrevivencia para os indígenas, afora o trabalho nas fazendas como mao-de-obra 
temporária. Os indios sempre pediram a equipe professores para as crianc;as. Reclama
vam dos professores da FUNAI e da escola que nao funcionava direito. Coma troca 
do chefe-de-posto, houve a vinda de urna pessoa formada em pedagogía, que organi
zou esta escola. 

Quando cheguei, em f evereiro de 1982, entrei em con tato com os grupos de roc;a 
comos quais o CIMI faz um trabalho mais direto. Os índios pediam sempre para ensi
nar as mulheres, que nao podiam freqüentar o MOBRAL por este ser a noite. O MO
BRAL funcionava na escolada FUNAI e alguns homens freqüentavam as aulas. Iniciou
se entao um trabalho de alfabetizac;ao com ·as. mulheres, aproveitando-se também um 
trabalho já existente do CIMI com os homens da aldeia - os grupos de ro~a. 

Depois de cinco meses de visitas, conversas e reunioes mais específicamente com 
as mulheres, decidiü-se iniciar urna "escola para mulheres" de alfabetizac;ao. A casa 
da escola, que foi batizada de "Jakairá" (orac;ao do milho saboró - milho branco) 
por e las, f oi construí da pelos próprios Kaiowá, no estilo tradicional atual~ semelhante 
as suas próprias casas. A escola tem urna mesa grande de 3 metros de comprimento 
por 1 metro de largura, dois bancos de 3 metros e dois menores, de 1 metro. 

As mulheres escolheram os horários e os días em que queriam estudar. O horário 
nao é rígido, muda bastante. A língua de alfabetizac;ao também f oram elas que escolhe
ram: querem aprender a ler e escrever em portugues, pois, como dizem: "Nóis qué apren
de portugueis porque só aparece coisa de brasileiro de le. Biete que crian~a traz da esco
la, nem vidro de remédio a gente le.'' Todas falam portugues e Guarani. Fic<?,u decidi
do que a alfabetizac;ao seria em portugues e depois passariam a escrever o Guaraní. 
A durac;ao do período de alfabetizac;ao foi de 6 meses. Nesse tempo fiquei diretamente 
na aldeia, saindo apenas nos finais de semana. Nos outros 6 meses, permanecia 1 S dias 
na aldeia e urna semana fora, quando trabalhava na elabora~ao de materiais etc. 

As mulheres serttam ao redor da mesa e participam das aulas e de discussoes ani
madíssimas. Esse trabalho de alfabetiza~ao come~ou com 15 mulheres. Destas, 4 desis
tifam, ficando 11, das quais 3 vieram da FUNAI semi-alfabetizadas. Depois, comec;ou 
outra turma de 4 mulheres. Dessas, duas desistiram quando já estavam dominando a 
leitura, e as duas que ficaram nao conseguiram o dominio da leitura. Sao bem velhas 
e tem dificuldade com o portugues. 

A didática da alfabetiza~ao seguiu a metodología de Paulo Freire, usando-se pala
vras geradoras a partir dos acontecimentos do dia-a-dia. Para exemplificar, f oram uti-
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lizadas palavras como: terra, fazenda, milho, aldeia, índio. Aproveita-se de todas as 
· circunstancias e acontecimentos para urna discussao sempre maior sobre terra, cultura, 
!uta de outros povos indígenas, luta dos sem-terra e a exploracao da mao-de-obra indí
gena. Tudo se faz a partir delas mesmas, geralmente quando perguntam sobre determi
hados assuntos, ou entao quando algum acontecimento cotidiano lhes chama a atencao. 

Como material, usamos folhas para desenho, lápis de cor, cadernos, borrachas, 
lápis, cartazes feitos pelas próprias alunas, quadro negro, giz branco e de cor etc. Na 
pós-alfabetizacao, usamos o mesmo tipo de material, e introduzimos o livro ''História 
dos Povos Indígenas" para treino de leitura e cópia, discussao crítica e comparacao 
com a realidade dos Kaiowá. Está sendo usado na área de comunicacao ·e expressao 
e estudos sociais. Também é usado o jornal O Mensageiro para leitura. Para matemáti
ca, utilizamos o método de Deborah Pádua Melo Neves, procurando tornar seu ensino 
o mais concreto possível, partindo sempre da realidade do dia-a-dia. Fazemos exercí
cios de fixacao em f olhas mimeografadas, que sao depois arquivados em pastas. 

Durante es tes do is anos de trabalhos junto ao povo Kaiowá, os impasses f oram 
muitos, tal vez porque o trabalho ainda esta va em fase inicial. A dificuldade maior é 
a falta de conhecimento da cultura do povo Kaiowá (durante estes dois anos nao me 
foi possível fazer um estudo sistematizado com orientacoes antropológicas), assim co
mo o nao-domínio da língua e a dificuldade de levar um estudo sistematizado sozinha. 
Embora disponha de material da língua Guarani em espanhol, isso nao me serve muito, 
pois nao domino bem a língua espanhola. Há ainda a dificuldade de ficar sozinha na 
aldeia, sem urna pessoa ligada diretamente a área de educacao, para refletirmos juntas 
os pass os da alf abetizacao, elaboracao de material etc. Há pouco diálogo com a equi
pe, na área de educacao. 

As prioridades, no momento, sao: a) conseguir mais urna pessoa ligada a área de 
educacao, para continuar o trabalho de alfabetizacao na aldeia de Caarapó, devido a 
minha necessidade de mudar de aldeia; b) f azer um estudo sitematizado da cultura do 
povo Kaiowá, bem como aprofundar o estudo da língua. Para isto, contarla coma as
sessoria de Marta Maria Azevedo, que já vem acompanhando este trabalho de educa
cao; c) dar continuidade ao trabalho de alfabetizacao, e seguir incentivando a escrita 
de cartas pelas alunas para publicacao nos jornais; d) capacitar professores indígenas 
para o trabalho de alfabetizacao. 

A partir das reflexoes deste Encontro de 1984, pretendemos melhorar a elaboracao 
do material didático, aproveitando todos os trabalhos feitos por eles. Tudo deverá par
tir das reflexoes feitas com o grupo de alf abetizandos, para que nesta caminhada se 
possam alcancar os objetivos gerais e específicos almejados em todas as disciplinas. 
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TABELA 5 

Apresentamos, a seguir, o programa curricular .experimental para a escola Caarapó. 

PLANO CURRICULAR EXPERIMENTAL ~ CAARAPÓ 

PORTUGUtS 

Objetivos: 
- Dominio da leitura. 
- Dominio da escrita e da gramática, primeiro 

em portugu~s e depois em Guaraní. 

.Conteúdo: 
- Gramática. 
- Leituras. 
- Interpreta~o de textos. 
- Elabora\:ªº de textos. 

Obs. : os textos sao elaborados pelas próprias 
mulheres e pela equipe. 

HISTÓRIA 

Objetivos: 
- Conhecimento da história do povo Kaiowá. 
-. Conhecimento da história do MS relaciona-

da com a história do Brasil, e deste coma his
tória de outros países. 

- NoeOes de história dos outros povos indíge
nas no Brasil e de outros países. 

Obs.: - Fazer com eles a história da aldeia 
de onde vieram. 

- Comentários sobre outros povos. 
- Fotos de outros povos. 
- História da erva-mate 

(Cia. Mate Laranjeira). 

MATEMÁTICA 

- Conhecimento do sistema de numera~o . 
- Domínio das quatro opera~oes . 
- Conhecimento do uso do dinheiro. 

' 

GUARAN/ 

Objetivos: 
- Valoriza~o da cultura Guaraní. 
-· Valoriza~ao da língua Guarani. 
- Dominio da leitura e da escrita. 

Conteúdo: 
- Escolha de palavras com as mulh~res. 
- Utiliza~ao da cartilha. 

Obs. : a partir das sílabas já conhecidas em 
portugues iniciou-se a escrita e a lei
tura em Guarani. 

GEOGRAFIA 

- Mapa da aldeia (antigo e atual) feíto por eles. 
- Localiza\:ªº das cidades vizinhas do Estado 

do MS. 
- Localiza\:iO dos outros povos indígenas no 

Brasil. 
- Localiza~o dos povos Guaraní nos países vi

zinhos. 

' 

Esses conteúdos sao dados gradativamente, 
conforme os passos do grupo. 



111 Encontro - 1986 
As escolas oficiais sao urna realidade em termos de fato e urna irrealidade em ter

mos de a~ao. Nunca houve urna política educacional da FUNAI. Hoje, de fato, a FU
NAI ''tiro u o corpo f ora'' da questao escola, f azendo com que aquelas que estavam 
sob sua responsabilidade se transformassem em escolas rurais da Prefeitura. Todas sao 
absolutamente ineficientes, tanto com relac;ao a metodología - ao supor equivocada
mente que o método empregado na escola rural funciona com a sociedade indígena -, 
como com relac;ao ao conteúdo, que nao tem qualquer correspondencia com a realida
de Guaraní. 

Em nove das reservas indígenas demarcadas existem escalas oficiais. Os professo
res sao pagos pelos Municípios e a metodologia e o material utilizados sao os mesmos 
da rede oficial, com conteúdo típicamente urbano, totalmente desvinculado da realidá
de indígena. A alfabetizac;ao é feita em portugues para criancas que falam apenas o · 
Guaraní. Com algumas excec;oes, os professores considerados "maus professores" pa
ra as escolas do Município é que sao designados para lecionarem nas aldeias. Há alto 
índice de reprovacao nas escolas das aldeias e, por isso, elas sao consideradas um peso 
para as Prefeituras. O objetivo destas escalas é a preparacao dos indígenas para a inte
gracao na sociedade nacional. 

O principal questionamento dos índios em relacao a escola 'da FUNAI é quanto 
a demora na alfabetizac;ao. As crianc;as terminam a 4~ série do 1? Grau sem saber es
crever, ler e fazer contas. As crianc;as que estudam nestas escolas nao respeitam os país 
e familiares, nao querem ajudár em casa nos pequenos trabalhos, tem vergonha de fa
lar o Guaraní, envergonham-se das casas e dos costumes indígenas, querem ser ''civili
zados''. A escala da FUNAI nao se preocupa com os costumes dos Kaiowá. 

Os prédios da escola encontram-se em estado precário, e na aldeia Caarapó já caiu 
a varanda da escala, ferindo um menino. Os líderes da aldeia foram falar como Prefei
to, mas este disse que a escola é da responsabilidade da FUNAI. Foram falar como 
Delegado da FUNAI, e este disse que era para os índios entenderem a situacao difícil 
que o Brasil está passando e que eles trabalhassem bastante para ajudar a pagar a <lívi
da externa. Is so f oi motivo de revolta na aldeia. 

Nas reservas onde atua a Missao Evangélica Caiuá (Dourados·, Caarapó, Takua
piry, Ramada e Jakaré'y), ela mantém escalas nas quais sao atualmente empregados 
os mesmos materiais, a mesma metodología e conteúdo das escalas das redes munici
pais. Os professores também sao pagos pelas Prefeituras. O objetivo destas escalas é 
a conversao de almas, impondo-se a religiao da Missao. Por isso mesmo, até alguns 
anos atrás a Missao adotava o ensino bilíngüe para tradu9ao e interpretac;ao da Bíblia, 
utilizando-se das cartilhas do SIL, com conteúdos ideológicos civilizados. Os primeiros 
volumes eram em Guarani e os seguintes em portugues. As escolas da Missao tem redu
zido número de alunos. Os Kaiowá questionam a escala da Missao, porque ela proíbe 
tudo, desde a danc;a da Chicha até a reza dos Kaiowá. Nao se pode fumar, nao se pode 
ton1ar pinga, nao se pode fazer baile. Os índios que se tornam crentes nao querem mais 
ajudar na comunidade. Por que a Missao proíbe tudo? Qual é o Deus do pastor que 
divide a comunidade? 

Quanto a escola alternativa Kaiowá, por nós proposta, ela de início tinha por ob
jetivo um trabalho de alfabeti~ac;ao apenas com adultos, especialmente com mulheres, 
levando em canta o peso que elas tem na comunidade. Este trabalho iniciou-se em ou
tubro de 1982 e teve durac;ao de um ano. Os índios pediam para aprender a ler e escre
ver em portugues para nao serem enganados. Frente ao fracasso das escalas oficiais 
da FUNAI e da Missao, os indígenas comec;aram a fazer comparac;oes coma alfabeti-
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zac;ao de adultos da escola alternativa e a questionar as escolas oficiais, em relac;ao tan
. to ao conteúdo quanto a metodologia e eficiencia. 

Iniciou-se entao, em janeiro de 1985, um trabalho com monitores indígenas, para 
que eles mesmos. assumissem a alf abetizac;ao das crianc;as, em sua própria língua. Estes 
monitores tiveram urna preparac;ao de dois meses (janeiro e fevereiro ), com discussoes, 
avaliac;ao de materiais didáticos e aulas práticas. Em marc;o, dia 11, iniciaram-se as aulas 
de alfabetizac;ao em Guarani. Das quarenta crianc;as inscritas, apareceram apenas oito. 
Isso se explica pelo fato de que, logo no início do trabalho com os monitores, o chef e-de
posto pro pos que um prof essor do Município f osse lecionar no Saverá, regiao onde se 
encontra a escola. Os alunos que moram a 3 km. da escola Kaiowá, como eles mesmos 
denominam, ficaram entao esperando a escola prometida, que ainda nao foi concretizada. 

O funcionamento da escola Kaiowá revela resultados positivos. Com apenas tres 
meses de aula, as crianc;as comec;aram a ler e escrever em Guarani e os pais continua
mente pedem que os monitores ensinem o portugues também. A escola Kaiowá comec;a 
a tornar-se um dos centros de discussoes políticas relacionadas com a populac;ao envol
vente e com a realidad e da aldeia. A segunda palavra geradora da alf abetizac;ao em Gua
raní foi "yvy" (terra). Durante as aulas, foi feita urna discussao política sobre a aldeia. 
Foi usado um mapa da aldeia Caarapó f eito pelos índios, que salientava em cores dif e
ren tes as partes em que, segundo estes Kaiowá, ela está dividida. Outro ponto que os 
Kaiowá reclamam é que as famílias mais novas nao sabem certas histórias; por isso, 
durante as aulas, já compareceram dois dos mais velhos para conversar com as crian
c;as: o ·conselheiro (líder político) e o "pa'i" (líder religioso), além do capitao da aldeia. 
Os monitores também estao consultando os avós para mais detalhes sobre os antepas
sados. Além disso, os líderes do Saverá, juntamente como capitao, estao pensando em 
realizar reunioes um sábado por mes para orientar as crianc;as sobre a realidade da al
deia e sobre o perigo do desapego e desrespeito a cultura Kaiowá a que estariam sujei
tos os j'ovens que saem da aldeia para conhecer e conseguir parte do sustento na socie
dade branca. 

Com a movimentac;ao em torno desta escola, os pais vieram pedir para os monito
res darem aulas para o pré-escolar, imitando a escola da FUNAI. Os monitores aceita
ram. Entao, sete crianc;as de cinco a seis anos passaram a assistir as aulas: só fazem 
exercícios motores e pequenos desenhos. Em abril, os pais pediram que as crianc;as que 
estudam na FUNAI pela manha estudassem o Guaraní a tarde. Os monitores aceita
ram. A partir de entao dez alunos de 2~ e 3 ~ séries da FUNAI vao de tarde a escola 
Kaiowá para aprenderem o Guaraní. O processo de ensino para esta turma é o mesmo 
·usado na alfabetizac;ao, excluindo-se apenas os exercícios motores. Os monitores fo
ram indicados pelos moradores da comunidade e dividiram o trabalho da seguinte f or
ma: o monitor assume a discussao em torno das palavras geradoras e a monitora traba-
1ha mais em torno da técnica de ler e escrever. O pagamento dos monitores será assumi
do pelas próprias comunidades. 

Os objetivos da escola alternativa sao estes: a) incentivar e ref orc;ar a educac;ao Kaio
wá; b) reforc;ar a identidade étnica Kaiowá; c) promover a discussao política da realida
de da aldeia e da sociedade envolvente. 

A dificuldade maior que enfrentamos é que a FUNAI tenta interferir, questionan
do as lid~ranc;as indígenas com coisas do tipo "esta escola nao é oficial", "nao tem 
documentos", "nao pode dar diplomas para as crianc;as", "os monitores nao podem 
lecionar, porque nao sao formados, tem apenas a 4~ série do 1 ?. Grau". Diante dos 
objetivos políticos desta escola alternativa, estamos nos questionando sobre a necessi
dade de diploma, oficializac;ao e continuidade além da que já existe. 

No caso de se oficializar esta escola alternativa, há o perigo de cairmos numa sim-
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ples escolarizacao. Há forte pressao para que esta escala seja oficializada e desapareca, 
misturando-se comas municipais. Mesmo que se tente fazer um trabalho via escala ofi
cial, é impossível modificar a metodologia e objetivos oficiais. As modificacoes que 
estao sendo feitas pelo novo Ministro da Educa~ao trazem algum beneficio as escolas 
indígenas? Por outro lado, com a nao oficializa9ao das escolas alternativas corremos 1r 
o risco de ajudar a preparar melhor as criancas simplesmente para elas depois entrarem 
e seguirem na escala oficial. 

Na aldeia de Caarapó, em marco de 1985, dois monitores indígenas iniciaram a 
alfabetizacao de crian9as Guarani. Um deles tornou-se depois capitao da aldeia. Na 
aldeia de Amambai, a idéia inicial era de preparar monitores índios escolhidos pela co
munidade para iniciarem a alf abetizacao em Guarani com as criancas em f evereiro de 
1986. Coma proximidade das eleicoes municipais, os índios decidiram iniciar a alfabe
tizacao para adultos em portugues, em junho de 1985, para aprenderem a assinar o no
me e votar. Montou-se entao um curso de alfabetizacao para adultos em portugues. 
O trabalho se iniciou com 24 mulheres e 10 homens. Os homens desistiram em setem
bro por causa do trabalho nas rocas. Atualmente, 20 mulheres estao alfabetizadas. Em 
outubro formou-se outro grupo de alfabetizacao com 8 pessoas, tendo a frente urna 
monitora indígena iniciante. 

O estudo sistematizado da cultura Guarani, bem como os encontros com padre 
Melia e Marta Maria Azevedo, que vem assessorando o projeto desde seu início, propi
ciaram um avanco real do trabalho. O estudo da língua também tem ajudado, apesar 
dos progressos serem ainda pequenos. Vários encontros havidos comas equipes que 
trabalham com os Guarani no Paraguai e o contato com a equipe de educacao do Pro
yecto Pai Tavytera do Paraguai auxiliaram na discussao dos trabalhos. A traca de ma
terial para alf abetizacao em Guaraní também está sen do batan te útil. Do is monitores 
Kaiowá, um de Caarapó e outro de Amambai, participaram de um curso de capacita
cao para mestres indígenas e de urna reuniao de liderancas no Paraguai em outubro 
último (1985). A participacao no curso e nas reunioes foi bastante positiva. 

Quanto a questao da remuneracao dos monitores indígenas, o empreguismo of ere
cido pela FUNAI, com salários muito acima dos da regiao, traz problemas. O sistema 
de assalariamento entre os indígenas é muito f orte, e para prestarem certos servicos na 
comunidade eles tem sempre a expe~tativa de pagamento. No nosso caso, se o CIMI 
estivesse pagando os monitores, muitos teriam aparecido em funcao do pagamento. Aí 
está a dificuldade. Cre~os que a experiencia do Proyecto Pai Tavytera nos ajudará muito 
nesse sentido, pois lá os monitores de educacao e saúde nao sao remunerados. Aqui, 
os indígenas acham que os projetos alternativos tem muito dinheiro e por isso devem 
pagar como a FUNAI. 

Já comecam a aparecer na aldeia de Amambai tentativas de interferencia da FU
NAI e da Missao Presbiteriana que atua na área. Até o. momento, a área escolar foi 
monopolizada pelos professores municipais e da Mis sao (também pagos pela Pref eitu
ra). Agora, depois de um semestre de funcionamento da escola alternativa, com moni
tores Kaiowá, tanto a Missao (que já fez cultos no prédio da escala) como professoras 
municipais estao tentando conseguir junto aos índios o uso daquela escala dentro dos 
moldes das da Pref eitura e da Miss a o. 

As prioridades do projeto, no momento, sao estas: a) continuar o processo de ca
pacitacao de monitores indígenas, por meio da promocao de cursos f ormais para moni
tores em aldeias com elevado número de.índios; b) tra]:)alhar comos professores muni
cipais que atuam nas escolas das aldeias para que conhecam melhor a realidade indíge
na; c) incentivar a participacao dos monitores em cursos de capacitacao comos índios 
do Proyecto Pai Tavytera do Paraguai; d) aprofundar os estudos da língua Guarani; 
e) fazer o mapeamento dos sistemas de parentesco e das liderancas das. aldeias junto 
as quais trabalhamos. 
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CURRÍCULO PARA ESCOLA KA/OWÁ EXPERIMENTAL 

CONTEÚDOS 

LÍNGUA GEOGRAFIA : HISTÓRIA SAÚDE 

Guarani. Localiza~o dos córregos Higiene da água. 
Expressao oral. da comunidade na aldeia. Higiene para água. 
Leitura e escrita da pala- Esta localiza~o será f ei- Doenca trazida pela água 
vra geradora. ta depois do conhecimen- SUJa. 

to no mapa. Águas parad~ sao conta-
minadas. 

Leitura e escrita com mui- Mapa da aldeia, localiza- Histórico das invas0es. Terra-Ro~as. 
tos exercícios. ~ao das partes invadidas. A luta pela terra, para te- Alimenta~o. 

Localiza~o das comuni- la de volta (Paraguassu). Saúde. 
dades. ? 

-

Leitura e escrita. Localizar no mapa as par- Com a tomada da terra Quando tinha o mato ti-
Exercícios no quadro, ca- tes da comunidade que acabou o mato. nha muito remédio, pou-
dernos, f olhas e mimeó- ainda tem muita madeira. Nao tem mato para tirar ca doen~. 
grafo. dele o que precisa. Erva do mato - uso eco-

nhecimento. 

Localizar no mapa as ter- - Qual é a época de muito Remédio do mato bom 
ras destruí das pelo f ogo. fogo na aldeia. para queimadura. 

Perigos que o fogo traz 
para os Kaiowá. 

Leitura e escrita. Ver no mapa as partes da Falta da terra. A carne é importante pa-
Exercícios. aldeia que ainda tem ca~. Falta do mato. ra a saúde. 

Falta caca. Nao comer carne de gado 
Falta alimento. envenenada. 

Observa~ao: estas discussoes saeJeitas em Guarani, tudo deve ser avaliado ainda e completado. 

TABELA 6 

MATEMÁTICA 

N~0es de números, tudo 
relacionado com materiais 
concretos. 

Uso de panzinhos para en-
sinar as primeiras contas. 
Sornar e subtra~. 



IV Encontro - 1988 
. . A partir de 1986, vários motivos levaram a comunidade de Caarapó a nao se em
penhar pela continuidade da escola de alfabetiza9ao em Guarani, entre eles o desinte
resse dos pais pelo ensino da língua materna. Suas motiva9oes neste sentido nao passa
vam de um mero interesse momentaneo, estando condicionados a valorizar principal
mente os esquemas tradicionais do mundo escolar "civilizado". Em vista disso, duran
te o ano de 1986, a equipe de educacao do CIMI investiu principalmente no sentido 
de motivar as comunidades para a necessidade de escolas realmente indígenas, se possí
vel, em várias áreas, com px:ofessores índios, incluindo a alfabetizacao na língua mater
na, dentro do ensinó bilíngüe. 

Por outro lado, seria necessário sistematizar a formacao de professores indígenas 
dentro desta perspectiva, especialmente através de cursos de capacitacao. Cabe salien
tar, entretanto, que a equipe de educacao continuava (e continua) com apenas duas pes
soas, morando em cidades diferentes. Em 1987, apesar disso, viabilizou-se a criacao 
de urna escola na aldeia do Rancho Ja,caré. Lá nao há escola oficial, nem posto da FU
NAI. Trata-se de urna área demarcada, com 777 ha., onde moram mais de 200 Kaiowá. 

A opcao de urna escola para esta área nao excluía a possibilidade de outras esco
las. Vários índios de outras áreas também f oram indicados para serem profes sores em 
suas aldeias e fazerem um curso de prepara9ao. Mas capacitou-se apenas um casal des
ta área (a professora é a mesma da experiencia de Caarapó, em 85). Outras áreas inte
ressadas nao conseguiram indicar nenhum prof essor, por nao ha ver entre eles ninguém 
alfabetizado. Outros dois índibs de áreas diferentes fizeram o curso, mas a comunidade 
nao levou adiante o projeto. Para a préparacao utilizamo-nos de um Curso de Educa
cao Popular, pelo método . Paulo Freire, para agricultores sem-terra, em duas etapas 
no ano, com posterior adaptacao a realidade indígena. 

A escola funcionou basicamente apenas para alfabetizacao: em Guarani para as 
criancas e em portugues para os adultos. Dos 40 alunos matriculados (quase todos das 
famílias mais importantes da aldeia) entre as criancas o exodo f oi insignificante, o mes
mo nao acontecendo com os adultos, devido principalmente as freqüentes ausencias do 
professor. Foram seis meses e meio de aula. Os alunos com algum treinamento anterior' 
progrediram bastante, a ponto de f ormarem unia turma separada dos demais, que nao 
conseguiram se alfabetizar. 

O acompanhamento dos professores índios era feito mediante visitas semanais a 
·· , aldeia, observacao das aulas, conversa e preparacao de material didático. Duas vezes 

.os · alunos saíram da aldeia, para estudo e ulterior preparacao de material didático. 
Observou-se que as técnicas e os recursos didáticos sugeridos e preparados. pelos asses
sores foram pouco ou mal utilizados pelos professores; nao houve uniformidade no mé
todo; misturo u-se o portugues a alf abetiza9ao Guaraní. A comunidade passou a ver 
os professores como os realizadores de um sonho antigo - a escola -,·motivo pelo 
qual eles passaram a ter urna influencia política significativamente maior. Os prof esso
res, escolhidos de comum acordo entre a dire9ao política da aldeia e os assessores, ti
·nham estudos até a 4~ série, nivel razoável de leitura, portugues escrito precário e por-

. tugues oral def~ciente. Apresentavam boa leitura e escrita na língua materna. A mulher 
tinha bom nível de interesse, pertencia a f amília dominante na aldeia. Ambos com al
guma experiencia em MOBRAL, "viciados" no esquema escolar tradicional, mas com 
boa receptividade para novos métodos pedagógicos, e alguma resistencia a alfabetiza
cao na língua. 

A relacao entre os professores índios e os assesso>.:~~-(membros do projeto) foi ra
zoável, com pouca discussao. As solicita9oes dos assessbres de relatório oral e registro 
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escrito do trabalho realizado nao: se concretizaram ou nao foram fiéis a realidade. A 
relacao dos assessores com a comti:~dade solidificou-se bastante, favorecendo, inclusi
ve, outras acoes extra-escolares. A esc(lla, em 87, foi mantida pelo bispo diocesano (ma
terial escolar, pedagógico, viagens, · áJh~a aos professores; essa ajuda constava de um 
mínimo rancho mensal, sementes e .coni.ida para os mutiroes das rocas). · 

Entre as dificuldades maiores encontradas, arrolamos as seguintes: grande pressao 
· dos pais para que as aulas sejam em portugues; a questao da remuneracao dos profes

sores (que era feíta através de urna ajuda da equipe do CIMI para as rocas; a comuni
dade nao colaborou com nada). Da parte da equipe de educacao, o problema maior 
f oi a dificuldade de permanecer na área por períodos maiores de tempo. Por outro la
do, a comunidade mostra-se entusiasmada com a continuidade desta escota para o ano 
de 88. Já i~iciaram as aulas 34 criancas, e a expectativa dos adultos de também conti
nuarem estudando é grande. 

O impasse este ano está se dando precisamente nesses tres níveis: indefinicao da 
comunidade quanto ao local da escola; exigencia dos professores de pagamento em di
nheiro; e insistencia dos país pelo ensino do portugues, subestimando o ensino da lín
gua materna. Além disso, nota-se resistencia dos professores em continuar sua capa~i
tacio, pois já se julgam "prontos", bem como urna certa passiVidade dos mesmos em 
relacio a iniciativas para o encaminhamento de solucoes, esperando que sejam f eitas · 
pela equipe de educacao. Como perspectiva de trabalho, a equipe de educacao do CI- , 
MI ve a necesidade de viabilizar um curso de formacao específico para professores in
dígenas Guaraní. 

. ' · .. ) .. 
. .. : . . . 
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Localizacao 
Os Guarani A vá-Chiripá (no Brasil chamados de Nhandeva) estao localizados no 

Paraguai, nos Departamentos de Alto Paraná, Canendiyú e parte de Caaguazú. 

Populacao 
. As comunidades indígenas de Felicidad, Ynambuguá, Arrotygue, Bajada Guazú, 

Tres Nacientes, Tacuara'í e Guauirá constituem os assentamentos localizados nas pro
ximidades da linha seca, nas cordilheiras do Mbaracayú, divisa entre Paraguai e Brasil. 
Sao 130 f amílias, com aproximadamente 650 pessoas. 

Língua 
A lfngua Avá-Chiripá ou Nhandeva constitui um dos dialetos do Guarani, perten

cente a familia Tupi-Guarani do tronco Tupi. 

Dados gerais 
Os Avá-Chiripá constituem um dos grupos indígenas mais af etados pelos planos 

desenvolvimentistas que se estao executando no Paraguai, que colocam seriamente em 
perigo a sobrevivencia desses grupos. Seu habitat tradicional está sendo destruído pelas 
obras da hidrelétrica de Itaipu, como também pela colonizac;ao brasileira e pelo estabe
lecimento de empresas agropecuárias estrangeiras. As terras indígenas estao sendo in
vadidas, ocupadas, roubadas - como no caso de·Guauirá, de onde os indígenas foram 
despejados pQr novos "proprietários", ficando encurralados numa área de nao mais 
de 8 ha. Na mesma situac;ao estao os indígenas de Tacuara'í. 

Para estas comunidades ameac;adas pelo "progresso" da sociedade que se chama 
"civilizada", nao existirá outra alternativa, se o caso nao for solucionado, que conti
nuar como mao-de-obra barata agora para os no vos donos, transformando-se desta ma
neira no sub-produto da sociedade rural da regiao. Sua vontade de trabalhar aterra 
e assegurar a sobrevivencia é frustrada pela inseguranc;a de nao ter terra própria. 

Novas diminuic;oes das áreas registram-se constantemente pela especula~o e adju
dicac;oes de terras a colonos brasileiros e, em poucas situac;oes, a colonos paraguaios. 
Os tramites administrativos iniciados pela Associac;ao Indigenista do Paraguai já tem 
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mais de 5 an~s, e os casos se encaminham com vagarosidade assustadora. A isto se deve 
acrescentar ·a inoperancia do I.B.R. - Instituto de Bienestar. Rural (equivalente ao IN
CRA do .Brasil). Perante esta situacao nao adiantam as múltiplas viagens e reclamacoes 
dos proprios indígenas junto aos órgaos responsáveis pela situacao de injustica, e eles 
veem com perplexidade a ineficiencia das instituicoes indigenistas. Esta situacao se en
contra agravada por urna inexplicável ausencia de coordenacao de acoes entre as diver
sas entidades indigenistas. 

Nestes últimos meses estao se dando novas tentativas para a demarcacao das terras 
para estas comunidades, já que o lago de Itaipu destruiu grande parte do habitat tradi
cional dos Avá-Chiripá. Depois de muitas tentativas frente a Empresa Bi-Nacional ltai
pu, conseguiu-se a demarcacao de duas reservas, urna de 1.029 .ha. e outra de 1.000 
ha. no lugar chamado Naranjito, ainbas no distrito de Hernandários. Mas esta solucao 
nao evito u a dispersao de muitas f amílias ameacadas pelo alagamento da Hidrelétrica 
de Itaipu. Aliás, esta demarcacao tardia (abril 82) nao impediu o desaparecimento de 
112 famílias indígenas. Nós nos perguntamos: onde estao estas famílias? Dispersas pe
lo Brasil? Espalhadas pelo mato ou no lago formado pela ltaipu? A resposta a estas 
questoes deveria ser dada pelo INDI (que corresponde a FUNAI no Brasil) e pelas insti
tuicoes indigenistas do país. 

Sao as seguintes as terras já demarcadas: a) Kiritó - 1.012 ha., 80 famílias, adqui
rida com financiainento da Conferencia Episcopal Paraguaya; b) Vacaretangué - 2.000 
ha., encaminhamento pela Asociación Indigenista del Paraguay, previsio para 61 fa
mílias; c) Acaray-ní - 1.500 ha., terra comprada por urna congregacio religiosa para 
ser reserva indígena, previsao para 130 f amílias. Há gestoes em curso para a demarca
cao das terras das comunidades de Arroyo Guazu (160 familias) e Arroyo Mokoi (40 
famílias). 

Equipes e participa9ao nos Encontros 
A experiencia de educacao escolar junto aos Avá-Chiripá foi apresentada durante 

o 11 Encontro por Isidoro M. Cabral, autor do relatório a ele referente, membro da 
equipe de coordenacao do projeto. Nao houve· posteriores contatos entre a OPAN e 
os responsáveis pela experiencia. 

11 Encontro - 1984 

A experiencia de educacao indígena de que aqui se trata foi realizada junto a co
munidade de Kiritó Nuevo, constituída por 80 familias desalojadas da área de alaga
mento de Itaipu. Elas foram transferidas para urna reserva de 1.012 ha., no distrito 
de Hernandários, distante 60 km. do seu habitat tradicional (120 km. a sudoeste do 
Salto de Guaíra). 

As escolas f oram iniciadas a pedido da comunidade indígena, provavelmente mo
tivada, num primeiro momento, pelo desejo de imitar as comunidades paraguaias com 
escola. Para os Guarani a educacao dos filhos é urna atividade que se inicia em casa, 
no "tapyi", e se desenvolve no dia-a-dia; os educadores sao os pais e a própria comuni
dade. Nesta situacao, a crianca já conhece tudo que precisa desde os primeiros anos 
de sua vida. Disse um indígena: "Urna crianca Guarani até os 5 ou 6 anos já conhece 
tudo o que precisa para ser um bom indígena na sua vida". 

As escolas sao oficializadas através de departamento próprio do Ministério de Edu
cacao. Há urna coordenadora nacional e outra regional; na nossa área urna irma coor
dena as escolas indígenas. Até agora, a alfabetizacao vem-se realizando em forma siste-
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mática só comas crian~as. As aulas sao diárias. Nos dois primeiros anos se ensina em 
Guarani, introduzindo-se gradativamente algumas palavras em espanhol. 

O objetivo é, por um lado, ref orear a identidade indígena pela revalorizacao da 
própria cultura e, por outro, conhecer o mundo do branco, como instrumental de rei
vindica~oes dos seus direitos e de diálogo com a sociedade envolvente. Os programas 
sio adaptados do programa da escola oficial, como também os materiais sao geralmen-
te os da escola paraguaia. Nestes últimos anos estio-se elaborando materiais novos, 
afinados com a cultura indígena. O trabalho de elaboracao de textos é precedido de 
urna pesquisa na comunidade, e é assessorado por indígenas, geralmente pelo pa'í (lí
der religioso), pelo cacique (líder político), ou por pessoas da comunida.de com maior 
conhecimento da cultura de seu povo. Para os novos materiais se está introduzindo a 
metodologia de Paulo Freire, usando-se palavras geradoras. Os temas sao tirados da 
vida da aldeia e da cultura própria, dos mitos etc. 

Estamos acompanhando oito comunidades, cada urna com um ou dois monitores, 
conforme o número de alunos e quantidade de séries. Seis comunidades possuem moni
tores indígenas. Outras comunidades nao tem escola. Os monitores, tanto indígenas como 
paraguaios, realizam dois-encontros por ano. Um no início das aulas, visando ao estu
do dos programas, orientacoes pedagógicas, introducao a cultura indígena para os mo
nitores paraguaios, explicacoes metodológicas e intercambio de experiencias. Outro en
contro se realiza em meados do ano, seguindo, em princípio, a mesma programacao 
do encontro do princípio do ano. Estes encontros sao coordenados pela irma responsá
vel pelo acompanhamento das escolas indígenas. 

As prioridades atuais sao as seguintes: a) aumentar o número dos monitores indí
genas; b) obter maior participa~ao da comunidade na questao educacional; c) elaborar 
textos e organizar o currículo segundo os interesses da comunidade e da cultura indíge
na; d) ampliar a alfabetizacao para adultos, bem como as discussoes e reflexoes sobre 
terra, "changa", e outras questoes mais políticas. 

Certos impasses e desafios se colocam. Realmente este tipo de escola ajudará a rea
lizar o objetivo proposto, corresponde a expectativa dos indígenas? O programa oficial 
tem muita coisa inadequada. O que é válido conservar, e o que nao? Falta maior refle
xao e estudo a respeito de tudo isso. 
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Quando olhamos o que existe na natureza 
sabemos que chega o tempo de mudan9a. 
Principalmente na árvore. 
Primeiro muda suas folhas velhas. 
Depois, renascem suas folhas novas. 
Em breve produz suas flores . 
E para que tenha bons frutos necessita de sol 
e chuva. 

Assim estará bem preparada 
para sua matura9ao. 
A sua matura9ao se reparte 
com todos os que esta.o muito 
necessitados, para poder vi ver. 

Que assim seja nossa vida. 
Quando queremos fazer algo, primeiro nos organizamos 
e vemos que coisas ternos que mudar~ 
para poder conseguir o bem de 
nosso povo. 

Crisanto lbañez - Auxiliar Docente Wichi 
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Localizacao 
Na parte noroeste da República Argentina situa-se a Província de Formosa, sepa

rada do Paraguai pelo rio Pilcomayo, cujo Jeito se move, mudando constantemente de . 
lugar por causa das cheias. A aproximadamente 600 km. a noroeste da capital desta 
Província encontra-se urna regiao que abarca 3.781 km.2, conhecida como Departamen
to Ramón Lista. Esta regiao faz parte do Chaco central; tem urna vegeta~ao baixa, ca
minhos intransitáveis em tempos de chuvas e inunda~oes; é povoada pelos índios Wichi. 

Populacao 
Segundo os últimos dados obtidos, a popula~ao desta regiao é de 5.900 habitan

tes, dos quais 850Jo pertencem a etnia Wichi e estao agrupados em 23 aldeias com 
organiza~o política própria. Sao duas as aldeias mais importantes: El Potrilla e El 
Chorro. El Potrillo ·é sede do Centro de Capacitación para Auxiliares Docentes. Os 
restantes 1 S.OJo da popula~ao estável provem do que poderíamos chamar de cultura 
mestica, surgida de relacoes de transferencias e friccoes entre as duas realidades coe
xistentes na regiao. 

Língua 
A lingita falada pelos Wichi pertence ao tronco lingüístico Mataco-Mataguayo, nome 

com que se define também a f amília lingüística. 

Dados gerais 
O nome com que este grupo autóctone f oi designado por cientistas e missionários 

desde meados do século passado é Mataco. Atualmente· em nossa Província sao deno
minados Wichi, cuja tradu~ao corresponde a Gente. Os Wichi fazem parte de um gru
po étnico originário, por um lado, do Chaco Boliviano, cujo limite ao sul é a antiga 
foz do rio Bermejo, e, por outro, do Chaco Paraguaio, que bordeia ao norte o rio 
Pilcomayo. 

As popula~Oes Wichi nao estiveram livres de intromissoes e contatos externos. Desde 
o comeco deste século f oi notável a presen~a nao indígena. Abundaram na regiao "tra
ficantes de homens", que numa espécie de exercício de compra e venda de for~a de 
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trabalho humana, levavam e traziam em caravana incessante aquel es que f oram consti
tuindo a mio-de-obra mais barata nos incipientes "obrajes'~ e engenhos de cana-de
acúcar das Províncias do norte da Argentina. Este tráfico deu-se até a década de 60. 
Como decorrer dos anos, distintos grupos de .. diferentes origens e intenc0es, alguns de 

' caráter estável, outros nao, continuaram interferindo na história e na cultura das popu-
lacoes indígenas da regiao. 

A economia destas populacoes está longe ainda de ser economia de autosub~sten
cia, mesmo em termos de necessidades primárias. A dificuldade está em passar da sub
sistencia, antigamente baseada na caca e coleta, a urna economia de producao para'au
toconsumo. Um dos fatores condicionantes desta situacao é a exploracao de jazidas 
petrolíferas, que se realiza de forma cada vez mais intensa, em toda a regia.o, principal
mente a partir dos últimos quatro anos. Tendo-se em conta o processo dessas popula
coes indígenas, tal situacao nao só é negativa pelo efeito devastador sobre os recursos 
natura.is e o meio ambiente, como significa também um alto custo humano, cultural, 
social. e económico, a ser pago novamente por este grupo étnico. 

Equipes e participa~ao nos Encontros 

A equipe de educacao de El Potrillo foi contatada por Paulo Suess, do CIMI, e 
convidada a participar do IV Encontro em janeiro de 1988. Participaram do Encontro 
as educadoras Delia T. Grigolatto e Mariana de la Merced. O relatório foi redigido por 
Maria F. Perez Calero, Delia T. Grigolatto e Mariana de la Merced . 

. IV Encontro - .1988 
O que relatamos aqui é si~plesmente o processo de urna experiencia educativa no 

ambito da f ormacao técnico-profissional do indígena. Partimos da realidad e concreta 
na qual vivemos, em nosso país e em nossa regiao. Nao somos pioneiros nisto. Apro
veitamos sim, as experiencias de outros e tratamos de melhorar, adaptar e recriar aqui
lo que era possível. O ponto de partida dessa aventura e1J1 busca de urna f ormacio pe
dagógica apropriada, que sirva para dar os primeiros passos em um processo educacio
nal, que em nosso país aspira respeitar as diferencas regionais e culturais, nao foi pro-, ' 

posta do sistema oficial de ensino, nem da educacao formal. Suas motivacoes funda-
mentais f oram a necessidade sentida pelos índios de, primeiramente, ter acesso á escola 
primária e a decisao de um grupo de jovens e dirigentes de diversas aldeias de assumi
rem os desafios de algo que para eles era desconhecido, mas ao mesmo tempo já era 
sistematizado, no campo de capacitacao e desempenho docente. 

O caminho de urna formacio técnica adequada ·comecou há 12 anos atrás, com 
urna experiencia para formar monitores de saúde na área de atendimento primário a 
populacao. Em 1985 empreendeu-se urna formacao/capacitacao para o ensino primá
rio. Neste caminho tropecamos, mais de urna vez, coma inflexibilidade de um sistema 
educativo que resiste a mudancas e alternativas, que a justica e a igualdade de oportu
nidades reclamam para os povos marginalizados ou ignorados em sua própria cultura. 
Mais de urna vez tropecamos também com incompreensoes a respeito do que significa 
urna novidade. Por que um índio pode chegar a ser professor como todos? Como pode 
ele fazer urna carreira docente? Chegará também a ser prof essor de criancas nio-índias? 
Sem querer colocar questoes raciais, porque nao é oportuno nem está nos nossos obje
tivos, poderíamos nos perguntar: por que um nao-índio deve ser educador de índios? 
Em que radica esta supremacia, se é que ela existe? Apesar das contradicoes, desafian
do incoerencias, sem maiores meios que a sábia intuicao e vontade do povo indígena 
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empenhado em seus mínimos direitos, seguimos adiante. Todos, capacitadores e capa
citandos. Com a tranqüilidade do que é, justamente, um direito. Com o entusiasmo, 
as insegurancas, os erros do que é um caminho recém-empreendido e nao acabado, tran
sitado por alguns e observado por muitos, com inquietude e esperan9a. Com os claro
escuros e o vislumbre de todo o processo humanizador. O que expressamos é um inten
to de compartilhar aquilo que fazemos, pensando em tantos povos de nossa América 
Índia que vivem e lutam com a mesma f orca e a mesma pobreza, pela conquista de um 
futuro mais digno· e menos distante. Nao queremos detalhar muito o relato, tratamos 
de juntar e sistematizar o que possa servir na busca de urna pedagogía específica e ade
quada ao caminho da própria educacao, numa cultura distinta, respeitando suas parti
cularidades. 

A capacita9ao .de profes sores - auxiliares docentes - Wichi nesta regiao surge 
em resposta ao pedido das 23 aldeias. Esta popula9ao sente necessidade de participar 
do processo de educacao .de seus filhos; só assim, pensam, eles poderao avancar e apren
der. Chegam entao a urna conclusao: é necessário formular urna pro posta concreta que 
reverta a situacao de atraso e abandono em que se encontrava a maioria da populacao 
escolar. Em alguns lugares da Província já se haviam formado auxiliares de professores 
do 1? Grau Wichi e Pilagás. Isto vinha sucedendo, com maior ou menor sistematiza-
9ao, desde 1978, obedecendo tanto a esfor9os de professores e assessores como atenta
tivas oficiais por parte do governo de estar presente em urri momento da história <lestes 
povos em que se inicia urna nova etapa. Conhecedores destas inten96es, os líderes das 
diferentes aldeias do Departamento de Ramón Lita elaboram e encaminham sua pro
posta, solicitando das autoridades educacionais estaduais o consentimento oficial para 
iniciar a forma9ao de jovens que possam ser professores nas escolas. 

Em fins de 1984 a chamada Lei Integral do Aborígene, da Província de Formosa. 
que foi aprovada naquele ano, animou-os a seguir insistindo na necessidade <leste direi
to básico que é a educac;ao para seus filhos. Essa lei assegura, entre outros direitos, 
a posse a terra, com títulos de propriedade comunitária, e o ensino bilíngue e bicultural 
em tres níveis: primário, secundário e terciário. Sendo assim, iniciou-se em abril de 1985 
um período de tres anos para capacitar auxiliares docentes Wichi. Participaram 20 pes
soas de 18 aldeias diferentes, sendo 19 h~mens e, urna mulher. 

O curso f oi organizado segundo os critérios da primeira experiencia para capacitar 
auxiliares docentes, que tinha sido realizada com um grupo Wichi distante uns 100 km. 
dessas aldeias. Inovou-se nos aspectos considerados necessários. Aplicou-se um regime 
apropriado a urna forma9ao que privilegia.o prático sobre o teórico. Para isto partiu-se 
de urna metodología de alternancia. Cada um dos anos de capacítac;ao foi organizado 
combase em períodos alternados de estadía na escola e na aldeia. Isto implica alternar 
os tempos de capacitac;ao, dedicando-os, sistematicamente, ao estudo de temas gerais, 
a investigacao cultural e a capacitac;ao específica docente, mediante observac;ao e trei
namento em aulas do l? Grau. 

Nesta metodología consideram-se como elementos didáticos im_vrescindíveis a ob
servac;ao e a prática de urna tarefa em urna escola, bem como a producao, elaboracao 
e devolucao dos levantamentos culturais realizados com a participacao da populacao 
de cada aldeia. A medida que passava o tempo, foi-se observando a importancia desta 
metodología, pois estes elementos geraram, por sua vez, novas alternativas de observa
cao, análise e trabalho, surgidos das descobertas e contribuicoes obtidas pelos auxilia
res em forma9ao, durante sua estadía na aldeia e na escola. Cada estadía incluia este 
acompanhamento de perto pelas coordenador~s pedagógicas do curso. 

Descreveremos agora os diferentes aspectos da estrutura do curso durante seus tres 
anos de duracao. 
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Capacitafiio geral. Para esse ambito do curso se investigaram e s1stematlzaram te
mas organizados em áreas convencionais, a partir da ótica de interrela~o de conteúdos 
e com urna coordenacao de trabalhos coprogramados. O ponto de partida devia ser a 
realidade cultural própria, observada e· sistematizada por cada auxiliar docente em for
macao depois de cada estadia na aldeia e na escola. 

Capacitafiio téc!Jica profissional. Ao referirmo-nos a este campo é necessário sa
lientar a importancia que demos ao regime de alternancia, que consideramos vital nessa 
experiencia. A estadia na aldeia era um tempo apropriado para aproximacao e reen
contro de cada um com ~ua gente, para a investigacao respeitosa de suas próprias ori
gens, que permitía desenterrar, com cuidado e admiracao, as antigas raízes que muitas 
circunstancias haviam obrigado a ocultar-se. A experiencia desse trabalho de campo 
f oi avaliada como positiva também pela populacao das aldeias. O acompanhamento 
das coordenadoras pedagógicas nos períodos especialmente práticos, orientados para 
o resgate e reencontro cultural, f oram momentos valiosos para os avancos científicos, 
que propiciaram urna maior interacao com os auxiliares e a populacao da aldeia. Tal 
exercício contribuiu também para o trabalho interdisciplinar das diversas áreas de estudo. 

Capacitafiio humana integral. Ressaltamos tres aspectos importantes neste ambito 
- a descoberta, a reflexao e a análise -, a partir de tres elementos: a própria identida
de, o papel do auxiliar na escola e na aldeia, a capacidade para um desempenho docen
te. Isto foi sendo trabalhado por meio do reconhecimento, reflexao e análise de distin
tas situacoes e relai;oes, em reunioes e assembléias em suas aldeias ou no Departamen
to; e também da organizacao de seu próprio grupo, ao realizarem eleii;ao de delegados 
que os representavam na coordenai;ao do curso, no Centro de Capacitai;ao, e perante 
a aldeia. Estas elaboracoes f avoreceram urna relacao mais ampla e um desempenho mais 
espontaneo. 

Ao longo dos tres anos de capacitacao, as seguintes questoes (que geraram avalia
c.oes e informes) sempre foram colocadas: o que cada um observou, descobriu e apren
den; o que se pode dizer do observado, descoberto e aprendido; frente a isso o que se 
faz; em que aquilo que se faz muda a realidad e na aldeia e na escola. 

Depois dos dois primeiros anos de curso os 20 alunos obtiveram Certificado de 
Capacitacao, outorgado pelo órgao oficial, para· desempenharem funcao de professo
res das primeiras séries do 1? Grau. O último ano é considerado como curso de extensao. 

Logo após esses tres anos de trabalho ombro a ombro com os 20 auxiliares, 
animamo-nos a compartilhar aqueles aspectos que consideramos dinamizadores. Isso . 
significou enfrentar algumas vezes tensoes e contratempos, outras, assumir dificulda
des e erros. Próprios e alheios. E, finalmente, descobrir e experimentar com satisfacao 
que um processo ~1umanizador, por mais marginal e pequeno que seja, encerra em si 
mesmo a silenciosa ternura de toda natural transformacao. Tal processo se consegue 
somente com o caminhar solidário dos povos pobres. 

Como em todo processo de busca e mudanca seguido por um povo, as etapas vao
se sucedendo, nao como episódios fechados em si mesmos, mas como urna caminhada 
em direi;ao a urna pedagogia apropriada, seguida por cada um dos auxiliares em seu 
desempenho diário na aldeia e na escola; e na cbntinuidade que possam ter através de 
um acompanhamento pedagógico adequado; e em urna nova etapa do processo de apren
dizagem protagonizado por essas mesmas populai;oes. 

A criacao do Centro Educativo de Nível Médio pode ser considerada urna nova 
experiencia no processo de capacitacao técnico-profissional realizado por essas popula
coes. Em 1986, concomitantemente ao desenvolvimento do segundo ano de capacita
cao de auxiliares docentes, os dirigentes das 23 aldeias f azem um pedido as autoridades 

2.36 



educativas. Solicitam que se inicie um centro de ensino de nível médio, com reconheci
mento oficial, que funcione em El Potrilla. 

A reivindicacao deste direito se transforma, para nós, em novo desafio. Um centro 
de nível médio que partisse de urna proposta educativa inadequada a realidade poderia 
significar um passo atrás. No entanto, o que se exigia era um avanco, que produzisse 
mudancas na situacao através de um processo educacional que respondesse aos anseios 
de novos conhecimentos e alternativas, com capacitacao técnica e profissional adequa
da. No mes de maio de 1986, depois de muitas resistencias por parte dos órgaos ofi
ciais, os dirigentes das aldeias obtiveram urna resposta. Em junho deste mesmo ano, 
inicia-se um Curso Preparatório que permitirá o acesso de 70 jovens de 18 aldeias ao 
1? ano de nível médio. 

No início de 1987 estavam funcionando quatro Centros Educativos co'm caracte
rísticas semelhantes, em diferentes lugares de Formosa e para diferentes grupos étni
cos. Em reunioes conjuntas de docentes surgem algumas perguntas comuns: como fa
zer para que estes estudos tenham um suporte legal que os equipare com o restante do 
ensino? Como conseguir que a duracao dos cursos seja determinada pelas próprias ne
cessidades de cada etnia? Comeca, entao, a luta para criar urna leí provincial que, co
mo outras já existentes, considere o tempo de dura9ao no regime de estudos, e a valida
de do certificado correspondente a distintas categorías profissionais. 

Em novembro de 1987 se consegue a aprovacao de urna lei que outorga estrutura 
própria a estes centros; reconhece nos certificados validade para que o aluno possa en
trar num nível terciário, nao universitário; habilita aqueles que saem com especializa
cao em docencia para o trabalho em escolas de populacao indígena como prof essores 
especiais das primeiras séries do 1? Grau. 

Para estruturar um novo Centro Educativo de Nível Médio em El Potrillo, f omos 
pesquisar junto as 23 aldeias quais seriam as prioridades e quais os meios para atingi
las. Sintetizamos as seguintes reivindicacoes feitas por eles, para conseguirem as mu
dancas desejadas, tanto na área da economia de subsistencia como na área de saúde: 
títulos das terras como propriedades comunitárias; ensino melhor e mais apropriado 
a sua realidade cultural; melhor saúde da populacao, a partir de um sistema de atendi
mento básico de saúde. 

Foram lutas e reivindicacoes que se deram através de urna organizacao tradicional 
própria, mas adequando-se para conseguir as mudancas estruturais necessárias. Com 
base nessas prioridades e modos de atuar, buscamos meios para acompanhar e respon
der a esse processo. Surge, entao, a proposta de estruturar duas especializacoes que for
marao: a) peritos em recursos naturais, cujo trabalho será atuar em projetos relaciona
dos coma producao e seu aproveitamento, e coma tecnología adequada a regiao; b) 
professores especiais para as primeiras séries do 1? Grau, cuja taref a será facilitar a 
adaptacao da crianca a urna prática escolar na língua materna e a partir de sua própria 
cultura. 

Tendo em conta que esta é a primeira experiencia de ensino médio indígena, reco
nhecida oficialmente na Argentina, parece-nos interessante apresentar aqueles aspectos 
estruturais do plano de ensino que representam urna conquista (ver Tabela 7). 

A Tabela 8 é demonstrativa do desenvolvimento de um tema em que se coprogra
maram distintas matéri~. O mesmo esquema foi aplicado nas duas especializacoes. Par
timos da realidade, querendo que ela seja o cerne do elemento didático e vá gerando 
distintas acoes pedagógicas, motivando, por sua vez, novos temas de investigacao, es
tudo e aplicacao dentro de cada campo específico. O tema - proposto a partir da área 
de Ciencias Biológicas e Exatas, centro temático para o início do curso de 1987 - , co-
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me9ou pelo transbordamento e as inunda9oes dorio Pilcomayo, que tinham provoca
do urna situa9ao muito penosa para toda a populacao da regiao. 

O Centro Educativo de Nível Médio de El Potrillo surge sem meios. Sem nada. 
Mas com todos presentes. "En ronda de pueblo", em assembléia. Nasce da teimosia, 
pode-se dizer, dos velhos guerreiros indígenas destas 23 aldeias. Que conhecem, por 
haver percorrido difereptes caminhos - sempre marginais -, os caminhos por onde 
deve transitar aquele que queira ser reconhecido segundo as regras de nossa sociedade 
atual. Nasce por causa da expectativa de 70 jóvens Wichi que crescem em sua capaci
dade de fazer um futuro diferente para sua gente. Que acreditam silenciosamente que 
a for9a de sua raca nao será apagada pela borracha de novos e alheios descobrimen
tos. Nasce entre dúvidas e reticencias dos nao-índios. Apesar de nós mesmos. Nasce 
a f orca, como nascem muitas coisas em situacoes como esta. O tempo, o empenho 
e a esperan9a de um povo, que quer seguir seu caminho em pé, terao a última palavra 
nesse processo de busca. Ou talvez a penúltima. No silencioso murmúrio <lestes ho
mens, a América Índia, pobre e solidária, reclamará algum dia para si, a sempre últi
ma palavra. A necessária para seguir vivendo e buscando caminhos de liberdade e 
justi9a verdadeiras, com a dignidade serena de serem reconhecidos simplesmente co
mo diferentes. 



TABELA 7 
Cada ano, professores e alunos iniciam o curso revisando e reelaborando os objetivos. No seguinte quadro exemplificamos a correla~ao 
pedagógica que procuramos estabelecer. Partimos dos objetivos mais amplos do Centro para chegar aos específicos de cada disciplina. 

OBJETIVOS 
GERAIS 

Que o aluno: 

Que o 
, docente: 

DO CENTRO EDUCATIVO 

• protagonize a experiencia de 
organizacio, participacíio e 
administracao no processo 
do Centro 

• acompanhe a experiencia de 
organizacao, participacao e 
administracao no processo 
educativo do Centro 

DA ESPECIALIZA<;AO 
• ORGANIZA<;AO 

DOCENTE - 2~ ANO 

• projete as experiencias 
de organizacao. partici
pacio e administracio 
no imbito de sua espe
cializacao 

• incentive as práticas de 
organizacao, participa
cao e administracao nos 
ambitos de competencia 

DA ÁREA 
• COMUNICA<;AO 

• aplique as práticas 
adquiridas em or
ganizacao, partici
pacao e administra
cao, a pesquisa, 
producio e manejo 
de conhecimentos e 
técnicas 

• provoque a produ
cao e sistematiza
cao de pesquisas 
culturais e consiga 
que a devolucao 
das mesmas esteja 
ao alcance de to
dos: alunos e popu
lacio 

DA DISCIPLINA 
• LfNGUA MATERNA 
• LfNGUA CATELHANA 

• organize seus conhecimen
tos até conseguir a produ
cao de vocabulário bilín
güe 

• acompanhe a producao 
desta prática a fim de que 
o grupo elabore um voca
bulário bilíngüe que sirva 
as aldeias como f erramen
ta para a unificacio da 
língua 



CORRELA~ÁO COPROGRAMADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TEMA 
"A INUNDA~ÁO DO RIO PILCOMA YO" 

Objetivos: que se favor~ a análise e a avalia~ao de um acontecimen
to que tem alto custo humano e económico para a maioria 
dos habitantes da regiao; que as experiencias individuais e 
coletivas possam servir como aprendizado para situa~Oes fu
turas; que se investiguem, recolham e organizem, a partir 
de cada matéria, os diferentes aspectos de um fenómeno re
corrente nessa área. 

Tempo estimado: duas semanas. 

ÁREAS COM INVESTIGA~ÁO 
CULTURAL 

• Ciencias biológicas 
e exatas 

• Comunica~o 

• Sócio-cultural 

• Avaliacio 

• Reconhecimento do novo meio ambiente habitado. 
Estimativa matemática da superficie do Centro Educativo. 
Reconhecimento dos distintos tipos de água. 
Investigacao sobre o estado de saúde das populac<>es. 

• Investiga~o sobre meios de comunica~o empregados antiga e atualmente para 
comunicar-se em situac0es semelhantes. 
Os meios empregados pela populacao nesta emergencia. 

• Reconstrucio da experiencia vivida. 
Análise da organiza~o da popula~o. 
Sua participacao. · -
Participacio de organizac0es externas. 

• Relato e síntese do investigado e refletido. 

TABELA 8 

MEIOS E TÉCNICAS 
• 

• Caminhadas pela regiio. 

• Comprovacio. 
Recolher dados da área de 
saúde. 

• Jogos. 
Narracao. 
Expressio gráfica. 
Dramatiza~o. 

• Dramatiza~o. 
Intercambios cm grupo .. 

• Trabalhos de grupo. 
Expressio oral e escrita. 



Tabela 9 
Parece-nos oportuno assinalar aspectos de avaliac0es que, a nosso ver, constituem rica experiencia humana. 

SITUA~OES 
DINAMIZADO RAS 

Carencias 

Dificuldades 

Conflitos 

Tensoes 

Material produzido 
WICHI, Alunos do 1? Ano 

EQUIPE DOCENTE ESTUDANTES 

• Curso levado a cabo no bojo de urna situacao sócio-econo
mica limite. 

• Falta de preparacao dos docentes para desempenhar-se num 
ensino bilingüe e bicultural de nivel médio. 

• Ser o primeiro grupo da re
giao que incia esta etapa de 
formacao . 

• Saídos do 1? Grau com mui
tas deficiencias. 

• Dificuldades com a língua 
castelhana. 

• A maioria desconhece a língua Wichi. 

• Falta de infraestrutura adequada. 

• Forte e mascarado racismo, no país e na regiao. A situacao 
branco-índio é urna constante, que é preciso reelaborar em cada 
acao. 

• As conseqüencias desta confrontacao produzem, em geral, si
tuacoes disfarcadamente violentas. 

• As mudancas sócio-políticas do país, que exigem o exercício 
de urna atualil.acao constante e de urna participacao muito ágil. 

• Trabalho com um grupo humano culturalmente distinto, em 
momentos de transicao cultural. 

Refranero Criollo, CENM n? 2, El Potrillo, 1987. . 
- Notittsaina (Dichos de Nuestra Cultura), CENM n? 2, El Potnllo, 1987. 

WICHI, Auxiliares Docentes · 
Pinu Wetes - Othamil Okii Historia Thip (Los Ingenios - una Parte de Nues-
tra Historia, El Potrillo, Formosa, 1987. 
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Ruth Monserrat 

Para se f alar de educacao indígena no Brasil, boje, é importante antes a presentar 
alguns dados históricos. 

Supoe-se que, a época· da chegada oficial dos portugueses ao Brasil, em 1500, 
a populacao indígena era superior a 5 milhoes de pessoas; boje, ela nao ultrapassa 
250 mil indivíduos, distribuídos em cerca de 200 povos distintos, f al ando por vol ta 
de 170 línguas, das quais apenas 5 tem mais de 5.000 falantes; 250Jo dessas línguas 
tem menos de 100 f al antes. 

Sao bem conhecidas as causas da reducao das populacoes indígenas nas Américas 
após a chegada dos europeus, nao sendo necessário relembrá-las. O importante é que 
somente após séculos de extermínio se formula, por parte do governo brasileiro, urna 
política menos desumana e mais abrangente no sentido de proteger os povos indíge
nas, com a criacao em 1910 do Servico de Protecao ao Índio. 

Perdido nos meandros da burocracia e desgastado pela crescente corrupcao, este 
órgao é substituído em 1967 pela FUNAI que, no entanto, nao apenas se mostra inca
paz de por em prática urna política eficiente de protecao ao índio, como passa a agir 
abertamente a servico das frentes de expansao do capital, representadas pelas grandes 
companhias agropecuárias, madeireiras, mineradoras, hidrelétricas etc., processo que 
desemboca no atual projeto Calha Norte - idealizado pelo Conselho de Seguranca 
Nacional-, coma reducao das terras indígenas em áreas de fronteira, a militarizacao 
das aldeias e a integracao f oreada dos índios a · comunidade nacional. 

Por outro lado, a lgreja Católica, que de longa data vinha sendo cúmplice do 
Estado na nefanda saga de extermínio e etnocídio das populacoes indígenas na Améri
ca Latina - em que pese o esf orco e a luta humanista de figuras isoladas no sentido 
da def esa desses povos -, só comeca a mudar realmente de lado na batalha a partir 
das reunioes de Medellin (1968) e Puebla (1978). 

Em 1969 foi criada a OPAN, como urna organizacao voltada para a mobilizacao 
de leigos que se dispunham a trabalhar com populacoes marginalizatlas, e em especial 
com os indígenas. 

Em 1972 foi criado o CIMI, ligado a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, 
que iniciou sua existencia fazendo urna (auto) crítica da atuacao tradicional da lgreja 
junto as populacoes indígenas e tracando novas linhas de acao pastoral que tinham 
como prioridade maior a autodeterminacao dos povos indígenas e a def esa de suas 
terras. 

245 



Em fins da decada de 60 e inícios da de 70 comecaram a surgir diversas outras or
ganizacoes nao governamentais dispostas a atuarem em favor das populacoes indíge
nas, como a Comissao Pró-Índio - boje bem estruturada em Sao Paulo, Acre e Rorai
ma -, o Centro Ecumenico de Documentacao e Informacao, a Associacao Nacional 
de Apoio ao Índio e o Centro de Trabalho Indigenista, algumas trabalhando em ambi
to regional, outras com atuacao mais ampla. 

Era o tempo da ditadura militar, o Brasil vivia o período do ''milagre económi
co", de tao graves conseqüencias para o país. Mas a partir dos trabalhos desenvolvidos 
por todas essas organizacoes em vários setores ~ terra, saúde, educacao, política indi
genista e opiniao pública-, foi-se delineando urna prática indigenista paralela a ofi-
cial e quase sempre em conflito com esta. · 

Em funcao das atividades desenvolvidas ria área de educacao pelo CIMI, OP AN 
e CPI/ AC, colocou-se para esses órgaos a necessidade de contar com assessorias espe
cíficas, o que resultou no conseqüente engajamento de várias universidades no traba
lho referente a educacao indígena, destacando-se a UFRJ - Faculdade de Letras e Mu
seu Nacional-, nas áreas de linqüística e edqcacao bilíngüe, e a UNICAMP, nas áreas 
de lingüística, etnociencias e pedagogia. 

A partir de 1974 comecaram a se realizar, em vários pontos do país, Assembléias 
Indígenas, a primeira das quais em Diamantino, no Estado do Mato Grosso. 
Desencadeou-se, entao, um processo que foi crescendo em todo o Brasil, articulando 
liderancas antes totalmente isoladas e culminando com a criacao das organizacoes indí
genas atuais. Em 1980 surgia a Uniao das Nacoes Indígenas, que buscou, a partir desse 
momento, articular o movimento indígena no Brasil. Mais tarde, comunidades indíge
nas articuladas regionalmente foram criando organizacoes como o Conselho Geral da 
Tribo Ticuna e a Organizacao Geral dos Professores Ticuna Bilingües, do Alto Soli
moes, a Federacao das Organizacoes Indígenas do Rio Negro, o Conselho Indígena de 
Roraima, a Organizacao dos Povos Indígenas do Rio Envira, entre outras. Tais organi
zacoes nasceram diretamente da luta pela terra, pelo respeito a líng.ua e a cultura indí
gena e por todos os aspectos que reforcam a identidade e a sobrevivencia desses povos. 

Em 1987 comecou a mobilizacao para a Assembléia Nacional Constituinte. Mais 
urna vez, o esf orco das diversas entidades de a poi o, dos povos indígenas e suas organi
zacoes, e dos parlamentares comprometidos comas lutas indígenas, permitiu que fos
sem garantidos na nova Constituicao alguns direitos fundamentais para esses povos. 

lnf elizmente, paralelamente a essa trajetória de paulatina conquista de direitos pe
las populacoes indígenas, tem pairado sobre elas - principalmente nas últimas décadas 
- a ameaca representada pela atuacao de "cerca de 25 'missoes de fé' fundamentalis-

. tas e evangélicas, que agem integradamente, dividindo entre si as áreas indígenas e 
subsidiando-se mutuamente, a fim de atingir seus objetivos proselitistas" (ver Docu
mento Final do Encontro Nacional de Educacao Indígena, Relatório do GT sobre Mis
soes Religiosas, p. 15). "Entre essas agencias de caráter precipuamente proselitista, 
destaca-se a 'Wycliffe Bible Translators', cujo braco 'científico' é o SIL, que atua em 
cerca de 40 países, junto a mais de 800 grupos indígenas, com o objetivo explícito de 
levar 'a palavra de Deus aos povos ainda nao alcancados', o que representa, de fato, 
urna estratégia para submeter esses povos a urna cosmovisao de nítida inspiracao norte
americana" (ídem, p. 15). Dentre as demais agencias, citamos: MNTB, MEV A, AL
BAMA, ALEM, extensao do SIL no Brasil. 

Desde 1973 a FUNAI vem celebrando sucessivos convenios com o SIL e outras dessas 
missoes proselitistas, para atuacao nos campos da "Educacao, Saúde e .Assistencia Co
munitária" junto as populacoes indígenas, na realidade delegando "o dever de tutela, 
atribuicao legal do Estado brasileiro, a urna instituicao estrangeira, o SIL( ... )'' (doc.cit., 
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p. 16). Em setembro de 1988, apesar dos protestos da comunidade científica e do pró-
prio qua~ro técnico da FUNAI, esta voltou a firmar novos convenios com "Missoes 
de Fé", pelos quai.s a MNTB, por exemplo, atuará junto a 39 tribos (tribos?), com cer
ca de 170 missionários, e o SIL, junto a 44 tribos (tribos?) com 63 missionários/ lingüistas. 

Face a extrema diversidade lingüística, a dispersao geográfica das popula9oes e aos 
rumos da história mais recente do país, mencionados acima, a situa9ao da educa9ao 
para indígenas no Brasil, hoje, poderia ser assim sintetizada: 

é incipiente o nível de participacao indígena na conducao dos processos educacio
nais, em sua formulacao e implementacao; 
quando oficial, a escolarizacao apresenta vícios já arraigados, decorrentes das po
líticas educacionais precedent~s, desde a época colonial até o último surto ditatorial; 
do ponto de vista da almejada autonomía, a educacao indígena acha-se mais amea
cada que nunca, <liante dos recentíssimos convenios do Estado (via FUNAI) com 
as missoes religiosas mais retrógrada e perniciosas para os interesses indígenas: 
SIL, MEV A e MNTB; 
é frágil a e<l:ucacao indígena, finalmente, do ponto de vista da necessária articula
cao entre as organizacoes indígenas (e as ONGs que as apóiam no plano educacio
nal) e o Estado, que deveria assumir, reconhecer e respaldar oficialmente suas ini
ciativas. 

Apesar dos obstáculos, contudo, já se podem computar avancos concretos na luta 
pela conquista do direito das popula9oes indígenas a urna educa9ao específica, que re
conheca e respeite sua diversidade, sem excluí-las da cidadania. O primeiro avanco está 
consignado na nova Constituicao do país, em dois de seus artigos: 
Art. 210 § 2? - ''O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada as comunidades indígenas também a utilizacao de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem. 
Art. 231 - "Sao reconhecidos aos índios sua organiza9ao social, costumes, línguas, 
crencas e tradicoes e os direitos originários sobre as terr~s que tradicionalmente ocu
pam, competindo a Uniao demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.". 

No plano das articulacoes, é sintomático que os grandes movimentos indígenas or
ganicos tenham passado a contar com a mobiliza9ao e conscientizacao política cada 
vez maior de professores indígenas. 

No plano das ONGs, o CIMI e a OP A.N sao as entidades que desenvolvem o maior 
número de acoes e projetos de educacao para indígenas dentro de urna perspectiva de 
autonomía, contando para isso com a participacao indígena em todas as etapas do pro
cesso educacional. Por sua vez, a CPI/AC vem coordenando, desde 1983, juntamente 
com a UNI regional, um vasto pro jeto de f Qrmacao de cerca de 25 prof essores indíos 
de oito povos distintos da regiao, que conduzem as escolas indígenas por eles implanta
das nas aldeias. 

Por outro lado, vem-se criando, nos últimos anos, em várias regioes do país, Nú
cleos de Educacao (e/ou Estudos) Indígenas, os NEis, que congregam o esforco de edu
cadores e entidades locais comprometidas coma questao da educacao indígena e com 
a mudanca da imagem sobre os indígenas veiculada nas escolas nao-indígenas. 

O Núcleo de Estudos Indigenistas do Departamento de Letras da Universidade Fe
deral de Pernambuco f oi o primeiro NEI criado no Brasil, em 1981. Entre as pesquisas 
já realizadas, constam: "A Visao do fndio nos Livros Didáticos", "O Índio na Litera
tura Infantil", "Análise Crítica da Temática Indígena na Linguagem Verbal da Televi-
sao Brasileira". . 

O Núcleo de Educacao Indígena de Roraima foi estruturado no início de 1986, a 
partir das reivindicacoes das liderancas indígenas, pela Divisao de Ensino do Interior 
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da Secretaria de Educacao e Cultura do entao Território Federal de Roraima. Já pro
moveu vários cursos e encontros de· educadores indígenas, entre 86 e 88, bem como a 
elaboracao, durante os cursos, da cartilha "Aprendendo com a."Natureza". 

O Núcleo de Educacao Indígena do Mato Grosso foi constituído em setembro de 
1987, por representantes da SEC do Estado, Fundacao Educar, Coordenadoria de As
suntos Indígenas, CIMI, OPAN, Missoes Salesianas e Departamento de Educacao da 
FUNAI regional. Está sediado na SEC. Promoveu no início de 88 um curso de capaci
tacao de recursos humanos indígenas e nao-indígenas para a área da educacao escolar. 
Luta prioritariamente para criar, no nível estadual, urna legislacao adequada, que pos
sibilite .a oficializacao e regulamentacao das escolas indígenas. 

O Núcleo de Educacao Indígena do Museu do Índio foi criado no Rio de Janeiro 
em junho de 1987. U ma de su as primeiras iniciativas f oi a promocao, juntamente com 
a Fundacao Nacional Pró-Memória, do Encontro Nacional de Educacao Indígena, rea
lizado em outubro de 1987. Está realizando, com apoio do" Instituto Nacional de Estu
dos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educacao, o projeto de pesquisa "Do
cumentacao e Análise de Programas e Pro jetos de Educacao Indígena''. 

O Núcleo de Educacao e Estudos Indígenas de Belém, com sede na Universidade 
Federal do Pará, f oi instalado em novembro de 1987. Congrega várias entidades: De
partamento de Lingüística e Literatura Vernáculas da UFP A, Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Secretaria de Educacao, CIMI, SESEP, Centro Academico de Ciencias Sociais 
da UFP A, FUNAI. Vem promovendo várias atividades junto as escolas locais, bem 
como reunioes de grupos de estudo sobre questoes indígenas atuais, principalmente so
bre educacao escolar. 

Na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criado o 
Seminário Permanente de Educacao e Estudos Indígenas em dezembro de 1987, que 
pretende oferecer cursos de extensao para a formacao de pessoal apto a assessorar pro
jetos de educacao indígena na área da linguagem. 

O Núcleo de Educacao Indígena de Sao Paulo, com sede na CPl/SP, congrega 
as seguintes entidades: Comissao Pró-Índio, Centro de Trabalho Indigenista, Centro 
de Educacao Popular do Instituto Sedes Sapientiae. 

Está-se estrutur~ndo na SEC do Rio Grande do Sul o mais novo NEI, coma parti
cipacao, além da SEC, da ANAÍ, da UFRGS, e da PUC/RS. 

No ambito do Estado, fortalece-se no Ministério da Cultura, principalmente na 
Fundacao Nacional Pró-Memória/ Secretaria de Patrimonio Histórico e Artístico Na
cional - na Coordenadoria Geral de Referencia Cultural - · , a conviccao da pertinen
cia, necessidade e obrigacao do minC de tomar assento na formulacao, decisoes e ava
liacao das políticas governamentais atineµtes as populacoes indígenas, em especial no 
que diz respeito a educacao. 

O Projeto Interacao (entre Educacao Básica e os Diferentes Contextos Culturais· 
Existentes no País) da Fundacao Nacional Pró-Memória - entao integrada ao Minis
tério de Educacao e Cultura - teve duracao de cinco anos, com início em 1982. Apoiou 
quatro projetos de educacao indígena, dois dos quais tem continuidade até boje: o dos 
índios Ticuna do Alto Solimoes e o dos índios do Acre. O registro dessa última expe
riencia resultou na publicacao "Por urna Educacao Indígena Diferenciada", da Fun
dacao Pró-Memória, lancada em Brasília durante a reuniao anual da SBPC de 1986. 
Por iniciativa do CNRC da Pró-Memória foi organizada e apresentada, durante a mes
ma reuniao da SBPC, urna Exposicao de Material Didático para a Educacao Escolar -
Indígena. O mesmo CNRC, além disso, realizou alguns vídeos sobre educacao indíge
na, um dos quais, "Fronteiras da Educacao Ticuna", recebeu Mencao Honrosa no Fes
tival de Cinema Indígena Latinoamericano realizado em outubro de 1987 no Museu 
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do fndio do Rio de Janeiro. A realizac;ao do Encontro Nacional de Educac;ao Indígena 
de 1987 foi iniciativa do CNRC juntamente como NEI do Museu do fndio. A par dis
so, pesquisadóres do CNRC (e também da Secretaria de Atividades Sócio-Culturais do 
Ministério da Cultura, recentemente extinta) vem participando ativamente das iniciati
vas promovidas pelos NEls, como integrantes do Grupo de Trabalho BONDE, criado 
durante o referido encentro. 

Finalmente, a última década foi testemunha de urna série de Encontros de Educa
c;ao Indígena, que vem se constituindo em importante fator na luta por urna educac;ao 
indígena inserida na rota das conquistas democráticas mais amplas que a educac;ao no 
Brasil como um todo necessita. 

Em setembro de 1978 realizou-se um encontro regional sobre educac;ao indígena 
na aldeia Rikbaktsa do Barranco Vermelho (MT), do qual resultou o livro do Pe. Me
lia, Educa~iio Indígena e A/f abetiza~iio. Em novembro de 1979 era realizado novo en
contro regional reunindo a maioria dos participantes do evento anterior, desta vez em 
Abaetetuba (P A). 

Em dezembro de 1979 realizou-se, sob coordenac;ao da CPI/ SP, o primeiro En
contro de Educac;ao Indígena em nível nacional, que reuniu pessoas e entidades ligadas 
a projetos e experiencias concretas com educac;ao para indígenas em todo o país. O en
centro visava precipuamente a troca de informac;oes, imprescindível para romper o iso
lamento em que se achavam os diversos agentes - por f orc;a das injunc;oes políticas 
do momento - e para tentar encontrar pistas e perspectivas de continuidade de um 
trabalho que comec;ava a apresentar fraquezas por sua autocaracterizac;ao (talvez inevi
tável na época) como ''alternativo'': alternativo em relac;ao a urna prática educacional 
oficial autoriiária e homogeneizadora e que, além de tudo, nao conseguia - no caso 
particular da educac;ao escolar para os indígenas - nem ao menos cumprir o dever mí
nimo de qualquer proposta de escolarizac;ao: alfabetizar os alunos. Isso em grande me
dida se devia (e deve-se até boje) ao desconhecimento da situac;ao sócio-lingüística dos 
alunos índios, para os quais muitas vezes a língua oficial e exclusiva de ensino - o por-
tugues - é urna língua estrangeira. . 

Por sua condic;ao mesma de ser o primeiro, o encontro de 1979 nao pode ser muito 
mais do que isto: o detonador de um processo de conscientizac;ao nacional sobre a questao 
da educac;ao indígena, processo que viria a se desenvolver cada vez mais intensamente 
na década de 80, paralelamente as transformac;oes que levaram o país a romper com 
o ciclo autoritário e encetar sua lenta marcha no sentido da construc;ao democrática. 

A partir de 1982, com intervalos regulares de dois anos, a OPAN promoveu e rea
lizou quatro Encontros de Educac;ao Indígena, no decorrer dos quais houve nítida evo- · 
luc;ao das propostas iniciais, ainda dentro da perspectiva ''alternativa'' (1 Encentro -
1982), para a da premente necessidade de transformar o "alternativo" em "norma ofi
cial" no encaminhamento da escola indígena em geral (IV Encentro - 1988). 

Durante o III Encontro, realizado em 1986, as vésperas de grande acontecimento 
histórico, a convocac;ao de urna Assembléia Nacional Constituinte, reconheceu-se a ne
cessidade e urgencia de realizac;ao de um encentro de caráter diferente, que congregasse 
representantes dos movimentos .indígenas e das organizac;oes nao-governamentais de 
apoio a sua luta, além de universidades e instituic;oes nacionais, oficiais ou nao, direta 
ou indiretamente comprometidas com a educac;ao indígena. 

Tal evento, o Encentro Nacional de Educac;ao Indígena, promovido pela Funda
c;ao Nacional Pró-Memória, Ministério da Cultura (através do CNRC) e pelo Museu 
do fndio do Rio de Janeiro, subordinado a FUNAI (através do Núcleo de Educac;ao 
Indígena), realizou-se no Rio de Janeiro em outubro de 1987, e reuniu mais de 60 repre
sentantes de 27 entidades e instituic;oes nacionais. 
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O fato ·político mais significativo do mencionado encontro de 1987 talvez tenha 
sido o encaminhamento que consta do seu Documento Final, dirigido ''as autoridades 
educacionais, para que sejam urgentemente criados no Ministério da Educacao e Mi
nistério da Cultura organismos próprios de educacao indígena, para executar, acompa
nhar e avaliar a implementacao de urna política de educacao indígena, nova e qualitati
vamente diferente, formulada com a participacao dos povos indígenas, dos educadores 
e instituicoes nacionais realmente comprometidos com o destino desses povos' '. 

Gestoes nesse sentido estao sendo desenvolvidas pelos integrantes do Grupo de Tra
balho "Mecanismos de Acao Coordenada", denominado BONDE, criado durante o 
Encontro Nacional de 1987. O BONDE é um grupo aberto, que congrega pessoas das 
mais diversas instituicoes, entidades e organizacoes, como UNI, CPI, CTI, CIMI, 
OPAN, minC/Fundacao Pró-Memória, MEC, Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educacao e Cultura, Universidades e Museus, entre outras. O BONDE é responsável 
pela edicao do Boletim de Educacao Indígena. 

A par dos encontros nacionais da última década, vem-se realizando, em nível re
gional, urna série de encontros de natureza qualitativamente nova. Sao encontros de 
prof essores indígenas, que debatem os problemas concretos com que se deparam ou 
depararao em sua prática cotidiana nas escolas indígenas autogestionárias que eles vem 
organizando. O último desses encontros foi realizado em Manaus, de 14 a 18 de outu
bro de 1988, coma participacao de 14 povos (Makuxi, Ticuna, Tukano, Marubo, Cam
beba, Kokama, Kichua, Munduruku, Wapixana, Sateré-Mawé, Decana, Mayoruna, Pi
ratapuia e Baniwa), num total de 42 professores. Foi o Primeiro Encontro de Professo
res Indígenas do Amazonas e Roraima. 

Urna das tarefas mais urgentes, no momento, é a formulacao de urna Política Na
cional de Educacao Indígena - que terá de "ser assumida, implantada e implementada 
pelo Estado como sua política oficial", e que expresse, em riível internacional, "as con
quistas atuais dos povos na luta pelo reconhecimento dos direitos humanos individuais 
e coletivos'', e em nivel nacional, "o respeito a nova Constituicao, que consagra essas 
conquistas'' (Documento Final do Encontro Nacional de Educacao Indígena - 1987). 

Nesse sentido, em outubro de 1988 foi preparado e encaminhado pelo BONDE a 
todas as organizacoes indígenas, entidades de apoio e instituicoes pertinentes, um do
cumento "em construcao'', intitulado provisoriamente "Subsídios para a Elaboracao 
da Política Nacional de Educacao Indígena e Legislacao Ordinária Correspondente", 
para que ele seja discutido, questionado, enriquecido, na intencao de que desse traba
lho de mutirao nacional resulte finalmente um documento sobre a educacao indígena 
que se ja representativo do esf orco de toda a sociedad e organizada e como tal respalda
do e assumido pelo Estado brasileiro por intermédio dos Ministérios da Educacao e da 
Cultura. 

A pesar dos avancos reais obtidos nos últimos anos pelas f orcas que lutam por urna 
verdadeira educacao indígena, convém nao esquecer que a concretizacao e consolida
cao dessas conquistas exige urna acao continuada, competente e cada vez mais ampla 
dos povos indígenas organizados e das ONGs que os apóiam, além de urna clara e ine-

. quívoca vontade política do Governo de respeitar a Constituicao. 
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retendemos que es
ta publica~áo de a 
conhecer algumas práti
cas que estáo aconte
cendo no campo da 
educa~áo indígena, nu-

ma busca muitas vezes difícil 
de melhores caminhos. Preten
demos também que ela seja 
um estímulo a outros esfor~os 
que estáo senda empreendi
dos nesta área e que suscite 
análises cada vez mais perspi
cazes sobre a questáo." 

Arlindo G. de O. Leite 



"Nós, monitores, queremos o futuro da demarca~áo das nossas terras. 
E já ternos futuro do nosso contexto cultural através do nosso mito. 
Dentro do futuro queremos ter a nossa escala funcionando pelo pró
prio nós índios mesmo." 

Osair Siá Kaxinawá 
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