
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GABRIEL DA CACHOEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO UNICEF 
- , "CONSTRUINDO UMA EDUCAÇA ESCOLAR INDIGENA" 

PROPOSTAS DE AÇÃO - 1999 a 2001 

ADMINISTRAÇÃO: AMJLTON BEZERRA GADELHA 
TIAGO MONTALVO CARDOSO 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: GERSEM DOS SANTOS 

São Gabriel da Cachoeira/ AM, abril de 1998 



2 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto 

"CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA" 

1.2.Proponente I Endereço 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
End. Av. Álvaro Maia, 569 - Centro. São Gabriel da Cachoeira -AM ! Brasil 
CEP 69.750-000 Tel. (092) 471- 1447 Tel./fax. (092) 471-1188 
PREPRESENTAÇÃO EM MANAUS 
Tel (092) 633-1676 Tel/Fax (092) 633-2377 

1.3.Responsável 

Secretário Municipal de Educação: Gersem dos Santos Luciano 

1.4.0bjetivos Gerais do Projeto 

1.4.1.Contribuir com a implementação da educação escolar indígena na região, no contexto da ação 
mais ampla da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os anseios legítimos das 
comunidades, assegurados pela Constituição Federal e pela Lei Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96. 

1.4.2.Possibilitar que as escolas indígenas - com currículos e regimentos próprios - assumam 
efetivamente seu papel de contribuir na solução dos problemas enfrentados pelas comunidades, 
enquanto centros de construção dos diferentes saberes: acadêmico, popular e indígenas. 

1.4.3.Criar estratégias educacionais e de comunicação próprias, a partir da realidade sócio-política 
cultural local e global, tendo consciência clara das possibilidades concretas. 

1.5.0bjetivos específicos (Sub-Projetos) 

1.5.1.Sub-Projeto "Programa de rádio" 

1.5.1.1.Agilizar o acesso das comunidades do Rio Negro às informações que viabilizem a implantação 
da política educacional proposta, garantindo a efetiva participação das várias comunidades em todas as 
etapas do processo educativo, assim como sua permanente e dinâmica comunicação. 

?. 
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1.5.1.2.Socilaizar e circular diferentes saberes, favorecendo a perspectiva de valorização das culturas 
indígenas, com programas produzidos nas próprias línguas, contemplando também conhecimentos que 
instrumentalizem as comunidades para uma convivência digna com a sociedade não-índia. 

1.5.2.Sub-Projeto "Barco-Escola" 

Interligar as 185 escolas do Município, a Secretaria de Educação, o Centro Cultural e a Biblioteca, 
criando uma rede de comunicação. 

Facilitar as condições de deslocamento e trabalho da equipe envolvida no Programa Municipal de 
Formação (Curso/Magistério Indígena), visando a capacitação adequada dos professores indígenas e, 
consequentemente, a melhoria da qualidade de ensino. 

~gilizar a distribuição do material didático-pedagógico e da merenda escolar. 

1 Viabilizar o acesso à uma mini-biblioteca circulante para todas as comunidades que tiverem ~scolas1. 

1.5.3.Sub-Projeto "Elaboração de material didático-pedagógico e Mini-gráfica" 

Elaborar e publicar materiais didático-pedagógicos próprios e adequados, nas diversas línguas 
indígenas da região. 

Estimular a produção de literatura própria sobre os povos indígenas da região, criando as condições 
para a continuidade e consolidação deste processo. 

Produzir conhecimento e estimular seu intercâmbio e troca, tanto internamente, entre os distintos povos 
da região, como no âmbito da sociedade local, regional e nacional não-índia, contribuindo no processo 
de construção de uma nova mentalidade e posturas quanto à realidade pluriétnica do país. 

1.6.Área de abrangência do projeto 

São Gabriel da Cachoeira, localiza-se na região do Alto Rio Negro, a noroeste do Estado do 
Amazonas, nas fronteiras do Brasil com a Colômbia e Venezuela. Trata-se de uma região de terra 
firme, pouco elevada, coberta por floresta tropical densa, com zonas sujeitas a inundações periódicas, 
com solo de fertilidade natural baixa e clima quente e úmido. Seu território de 112.255 Kmz, 
representando 7,8% da área total do Estado do Amazonas, é cortado por numerosos rios, tributários do 
Rio Negro, entre os quais o Xié, Aiari, Uaupés, Papuri, Tiquié, Içana, Querari, Curicuriari, Cubate, 
Piraiawara, Cuiari e seus numerosos afluentes. 

Neste espaço vivem 25.000 índios de 19 grupos étnicos (pertencentes à três grandes famílias 
linguísticas: Tukano, Aruak: e Maku), distribuidos em 406 comunidades, 04 sedes distritais e mais a 

1 O acervo para a mini-biblioteca será conseguido através do Ministério da Cultura. Os professores indígenas das 
comunidades serão treinados para trabalharem com esse material. 
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sede do município, com 90% de sua população indígena'. O Programa atenderá à 185 escolas já 
existentes. 

1.7.Custo Total 

Sub-Projeto "Programa de rádio" : - ." ., .. .' · ' .. R$ 55.800, · 
Sub-Projeto "Barco-Escola" , _ , ~$ . 67._133, 
Sub-Projeto "Elaboração de material didático e Mini-Gráfica" : R$ 240.093, 

Total previsto para os três Sub-projetos.~......................................................... RS 363.026, 

1.8.Beneficiários 

Os principias beneficiários do projeto "CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA " serão as crianças, adolescentes, professores e a comunidade indígena em geral. No ano de 
1997 estavam matriculados em todo o município 10.000 estudantes (Ensino fundamental e médio), dos 
quais 9.000 são estudantes indígenas. Em 1998 temos um total de 10.040 alunos. Temos 508 
professores em atividade. Destes, 389 são professores indígenas. Além dos beneficiários citados acima, 
o projeto visa também atingir pessoas que não tiveram oportunidade de escolarização, priorizando, para 
isso, iniciativas de alfabetização de adultos, com, o propósito de erradicar o analfabetismo na região. 

1.9.Quadro de Assessores 

O presente projeto contará com um corpo permanente de assessores/consultores: 

Marta Maria Azevedo (antropóloga, doutoranda em demografia/UNICAMP e membro Mari/USP) 
Rosa Helena Dias da Silva (pedagoga, doutora em educação/USP e membro do CIMI) 
Mariana Ferreira Leal ( antropóloga, doutora em antropologia, membro Mari/USP) 
José Rocha (jornalista e desenhista) 
Gilvan Muller (linguista, doutorando em linguística/UNICAMP, Professor da UFSC) 

2. INTRODUÇÃO 

O presente projeto se insere na proposta mais ampla que a Secretaria Municipal de Educação se 
propõe a implementar na área de Educação Escolar Indígena no município de São Gabriel da 
Cachoeira. Neste sentido, avaliamos ser oportuno apresentar, nesta introdução, uma síntese do 
Programa Municipal de Educação para as Escolas Indígenas. 

Tal programa contempla informações recolhidas e organizadas a partir de um diagnóstico da 
realidade das escolas indígenas no Município, de forma a subsidiar e facilitar as instituições 
educacionais na execução de projetos prioritários, na definição de trabalhos em parceria e na 
implantação de um programa municipal de escolarização ancorado nos projetos político-pedagógicos 
dos povos indígenas. No município, 90% da população é indígena, composta por 19 povos diferentes. 
A saber: 

2 Segundo censo autônomo realizado pela FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) 
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Baniwa, Barassano, Baré, Carapanã, Cubeo, Dâwn, 'Dessano, 
Hupde, Kuripaco, Macu, Miriti, . Piratapuia, Siríano, Taríano, 
Tucano, Tuíuca, Werequena,"Yanomanii, Yuhuode 

Para elaborar o programa, optou-se por uma metodologia que valorizou a participação direta dos 
setores interessados, principalmente as instituições educacionais, os professores e as comunidades 
indígenas, adotando-se a seguinte sistemática: a)elaboração de um ante-projeto de trabalho, discutido 
com representantes de várias instituições, lideranças e professores indígenas; b )visita a escolas, 
expondo a proposta de trabalho, levantando informações sobre as situações às escolares específicas; 
e )levantamento das principais conclusões e propostas dos seminários, cursos, encontros de professores 
realizados na região, na busca de informações complementares sobre a temática local, resgatando o que 
já foi pensado e sugerido em diversas ocasiões; d)visita às comunidades indígenas, contactando 
lideranças e registrando suas reinvindicações e sugestões. 

Do que se acumulou, foi possível detectar a existência de duas lacunas fundamentais, além dajá 
conhecida ausência de uma política de educação escolar indígena: a inexistência, por um lado, de um 
programa de formação de professores, ancorado na realidade específica de cada povo e, por outro, a 
falta de uma sistemática de responsabilização das agências educacionais, que defina competências, 
explicite atribuições, oriente parcerias e outras formas de cooperação mútua. 

O Município de São Gabriel da Cachoeira vem, através do processo crescente abandono das 
áreas indígenas em busca de novas demandas e serviços, aumentando gradativamente a população das 
cidades (sede e distritos). O problema da corrida às cidades pode ser atribuído a dois fatores 
primordiais: 
• a "febre" da educação formal: ou seja, a idéia da educação escolar apresentada como a única solução 

para todos os problemas do homem de hoje. O jovem indígena, influenciado por essa ideologia, 
corre desesperadamente atrás de mais estudos, e arrasta consigo toda a família, causando sérios 
transtornos a si próprio e à sua comunidade. Os resultados são, quase sempre, a decepção e 
angústia. Por vários motivos, não consegue espaço na sociedade urbana e, ao tentar retornar ao seu 
ambiente cultural de origem, está inabilitado (fora dos padrões culturais locais, porque sofreu 
descaracterização) e a própria comunidade não o aceita mais, como forma de resistência, ou seja, 
proteção dos valores tradicionais. Desta maneira, torna-se um "estranho entre os seus", o que 
culmina com graves problemas de identidade; 

• falta de alternativas econômicas: as dificuldades de sobrevivência nas comunidades são muito 
grandes, em função das grandes mudanças ambientais, sociais, cu1turais e econômicas que 
ocorreram nos últimos anos, sem que se apresentasse alternativas para a nova realidade e que se 
concretizasse uma política mais ampla, buscando soluções para as novas situações, tendo como 
referência as necessidades, aspirações e projetos dos próprios povos indígenas . Esta situação 
estimula as famílias a buscarem, fora de suas aldeias, qualquer alternativa, muitas vezes iludidas por 
promessas políticas. 

Na sede do município, são centenas de crianças, adolescentes e jovens indígenas que, por falta 
de perspectivas, adentram no mundo das drogas e da prostituição. Nesse sentido, é urgente e de 
fundamental importância, viabilizar oportunidades de formação adequadas enquanto sujeitos; e que 
possam contribuir no resgate de seus direitos de cidadãos. Estariam articulando-se assim, dois valores 
complementares: Educação e cidadania. 

Devido a falta de escolas apropriadas, que atendam à demanda de formação dessa clientela 
específica das comunidades indígenas, existe uma grande quantidade de pessoas com pouca formação 
ou ao contrário, com bastante formação, mas não úteis à comunidade. Ou seja, as propostas oficiais 
de escolas estão deslocadas da realidade concreta e da vida das pessoas e sua coletividade. 
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O Programa "CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA "3 busca supnr 
essa lacuna no processo educacional do município. 

Com objetivo de oferecer condições reais para a viabilização de uma política educacional 
voltada especificamente para as populações indígenas, geridas a partir de seus anseios e perspectivas 
próprias - assumindo-o como dívida social - o Programa Municipal preocupa-se com a formação 
qualitativa da população e mais além, com o futuro do próprio município. Pretende facilitar discussões 
entre as diversas instituições envolvidas, com a finalidade de otimizar os recursos humanos e 
financeiros, garantindo a participação das comunidades e representantes indígenas, traçando em 
conjunto as novas Diretrizes da Política de Educação Indígena para o Município. 

É nosso entendimento que a temática da educação escolar indígena em geral deva ser tratada à 
luz de uma política ancorada nos princípios do respeito à autonomia dos povos e diversidade, da 
cooperação interinstitucional, da efetividade e da qualidade do ensino. Assim, o Projeto ora 
apresentado para análise e possível apoio de UNICEF pretende oferecer subsídios e mecanismos para 
implantação de uma política educacional que valorize as culturas indígenas e ao mesmo tempo 
propicie às comunidades a aquisição de instrumental necessário para uma interação menos conflituosa 
e uma convivência digna com a sociedade não-indígena. 

3. BREVE DIAGNÓSTICO DA REALIDADE: 

3.1. Situação Histórica 

A exemplo de outras regiões da Amazônia, os povos indígenas do Alto Rio Negro ( onde se situa 
o município de São Gabriel da Cachoeira) tiveram os primeiros contatos com os colonizadores 
brancos, já em meados do século XVII. Este contato, na primeira fase, se deu através de viagens 
esporádicas de bandeirantes, aventureiros, pesquisadores e, sobretudo, de expedições militares. 

Na segunda fase, as viagens foram organizadas pelo próprio governo, quase sempre compostas 
de três seguimentos: militares, comerciantes e missionários. Na terceira fase, as viagens também foram 
organizadas pelo governo, preferencialmente para missionários, dando início definitivamente às 
atividades de aldeamento e construções de missões. 

As viagens da primeira fase tinham como principal objetivo o reconhecimento e expansão 
territorial e caça às riquezas minerais e florestais da região. A segunda fase ficou marcada pela 
violência institucionalizada, promovida pelas operações oficiais de "recrutamento", chamados também 
de "descimentos" ou "guerras justas". Operações que tinham como objetivo recrutar os índios para 
servir de mão-de-obra escrava nos centros administrativos da colônia. A partir da terceira fase, os 
novos objetivos eram a catequese e a integração compulsória dos índios. Mais tarde, esta tarefa será 
reforçada por novos agentes como: comerciantes, militares, agentes do SPI (Serviço de Proteção aos 
Índios) e os políticos. 

A partir de 1657, com ações de sertanistas e de religiosos, começam a se estabelecer os 
primeiros povoamentos no Alto Rio Negro. Em 1759, com a implantação de um forte, por um 
destacamento militar, dava-se início ao processo definitivo de formação de um povoado, que tomou-se 
conhecido - em 1833 - com o nome de São Gabriel. Foi, porém, em 03 de setembro de 1891, através da 
lei Estadual nº.10, que se deu a criação do Município de São Gabriel da Cachoeira 

3 O presente Projeto que ora apresentamos para análise de UNICEF adota o mesmo nome do Programa da Secretaria 
Municipal de Educação 
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Com a implantação das primeiras missões religiosas, iniciou-se também a implantação das 
primeiras escolas para os índios da região. Este primeiro modelo de educação escolar, aliado à prática 
catequética, tinha tarefas claras e definidas, a partir da concepção mais comum da época: tomar os 
índios em "bons cristãos e bons cidadãos". A grande diversidade cultural dos povos era vista como o 
maior obstáculo, o que exigiu a criação de diferentes estratégias de dominação. Mais recentemente, as 
escolas em forma de internato e semi-internato, representaram o afunilamento dessas estratégias e 
práticas educacionais. 

Como vimos, a história oficial de São Gabriel iniciou-se no século XIX com a entrada 
sistemática das frentes colonialistas, precisamente das frentes escravagistas - na busca de mão-de-obra 
para a comercialização nos principais centros mercantis da Colônia. Este foi um período marcado, 
como apontamos acima, pela violência institucionalizada. 

A partir da segunda metade do séc. XIX, as atividades extrativistas vegetais (borracha, cipó, 
píaçava e outras gomas) passaram a ter elevado significado econômico para a região. A ação das 
frentes extrativistas, foi igualmente perniciosa aos povos indígenas. 

Contraditoriamente, com a implantação das atividades missionárias, esta realidade aos poucos 
foi tomando novo rumo, na medida em que os missionários ajudavam a proteger os índios e através da 
educação escolar, foram criando condições de auto-defesa por parte dos próprios índios. Neste período 
áureo da atividade missionária, os novos "patrões" dos índios eram os próprios missionários, que 
abasteciam as comunidades ao redor das missões, de mercadorias de primeira necessidade dos índios: 
sabão, sal, querosene, anzol, material de trabalho, confecções e muitos outros objetos. 

O grande investimento educacional por parte dos missionários, deu condições a um certo 
equilíbrio político recente e atual, quando grandes projetos integracionistas e desenvolvimentistas 
tentaram se implantar na região. Os índios, de forma organizada, enfrentaram estas investidas, 
defendendo seus direitos e interesses. 

Sintetizando, muito embora o contato de alguns povos indígenas com as expedições coloniais, 
tenham ocorrido no início do século XVIl, a instalação das primeiras escolas destinadas aos índios deu 
se apenas no início deste século, com as instalações de centros missionários na região. 

A partir de então, outras agências educacionais chegaram ao município, com o propósito de 
atuar direta ou indiretamente com a educação dos índios. Embora com papéis coadjuvantes, os 
missionários partilharam dos trabalhos de educação escolar e do atendimento à saúde em parceria com 
outras agências, particularmente com órgãos públicos. O trabalho missionário teve início já no século 
XIX, embora com visitas e presenças esporádicas. Apenas no início deste século, as Missões Salesianas 
iniciaram seu trabalho definitivo na região, fundando missões de catequese, abrindo escolas em formas 
de internato, contribuindo em muito para a atual configuração educacional local. 

Na região do Alto Rio Negro, foram consolidados cinco grandes centros missionários 
("Missões"), assim distribuídos geograficamente: São Gabriel da Cachoeira, Taracuá, Pari-Cachoeira, 
Iauaretê e lçana. Mais tarde, os salesianos fundaram também a Missão de Maturacá - junto aos índios 
Y anomami. A fundação dessas "missões" ocasionou grandes concentrações humanas indígenas ao 
redor delas, que facilitava a atividade escolar e catequética. 

Se por um lado, facilitava o trabalho missionário, por outro, prejudicava a forma de organização 
social tradicional dos índios, provocando esvaziamento das antigas aldeias, perda das tradições e 
valores culturais. 

De igual forma, a partir de 1920, outras frentes missionárias e agencias educacionais se 
instalaram na região. Precisamente nos rios Içana e Xié, se instalam as missões protestantes 
(conhecidas na região como "crentes") hoje comandadas pelas Novas Tribos do Brasil, provocando 
disputas entre católicos e protestantes. 

7 
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Também neste período surgem as primeiras escolas em comunidades indígenas mantidas com 
apoio do governo municipal, mas sempre em convênio com as missões. Como se pode notar, o Órgão 
Indigenista Oficial, antes o SPI, e atualmente a FUNAI, nunca teve participação expressiva na área de 
educação escolar dos índios. 

Conforme afirmamos anteriormente, no âmbito bem geral, a instalação dessas agências 
educacionais contribuíram para atual configuração da realidade escolar no município, com duas 
realidades bem distintas: 1 )regiões de predominância dos missionários católicos, atualmente com bom 
nível de escolarização e de organização social e política, sobretudo na região do "Triângulo Tucano" 
(Taracuá, Iauaretê e Pari-Cachoeira). Esta região apresenta o menor índice de analfabetismo do 
município; 2)regiões de predominância dos missionários evangélicos, com baixo nível de escolarização 
e organização social e política. 

Mais recentemente, com a instalação de grandes quartéis e pelotões do Exército Brasileiro, 
algumas escolas começaram a funcionar com apoio do Exército, através de convênios com o governo 
do Estado. De forma geral, a manutenção das escolas na região se dão em dois níveis: !)Escolas da 
rede municipal, mantidas pela Prefeitura Municipal; 2)Escolas conveniadas: mantidas por convênios 
entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e as Missões e o Governo 
do Estado e o Exército. 

A partir de 1980, o governo federal lançou vários projetos de ocupação da região, 
especificamente através da presença militar e da exploração mineral. Assim, temos nos anos de 1987 e 
1990 a construção de novos quartéis e pelotões de fronteira sob o comando do "Projeto Calha Norte". 
Ao mesmo tempo, duas empresas mineradoras (Goldmazon e Paranapanema) se instalam na região, 
com o propósito de pesquisa mineral na região do Traíra - Rio Tiquié e na Serra do Caparro, no Rio 
Içana. Estimulados pelas idéias desenvolvimentistas e da corrida a extração mineral, inicia-se neste 
período as constantes invasões garimpeiras por toda a região. Entre 1993 e 1994 uma grande frente 
garimpeira invadiu a região do Médio Rio Negro, que chegou a ter mais de 4000 homens. Com a 
pressão dos índios, o problema foi resolvido em uma Audiência Pública realizada em Manaus, 
promovida pelo governo do Estado, na qual a sociedade organizada reprovou o projeto dos 
garimpeiros. Estas investidas geraram tensão na região. Entra em cena a luta indígena organizada - 
através de associações - que tem conseguido expressivas vitórias e conquistas. 

3.2. Situação Atual 

O ensino fundamental, apesar de todos os problemas de adequação à realidade local , tem sido 
objeto de ação priorizado pelo município. Todavia, existe uma precariedade muito grande com relação 
as escolas indígenas. As vagas oferecidas para a comunidade na faixa etária de 5ª à 8ª série, são 
insuficientes. A fraca e inadequada preparação/qualificação os deixa de certa forma fora das condições 
de trabalho seja ele formal, informal ou tradicional. 

O município de São Gabriel conta atualmente com 178 escolas na área indígena de ensino 
fundamental ( 1 ª a 4ª série), 03 escolas estão na sede do município e 04 (quatro) nas sedes dos distritos. 
Dessas 07 escolas, quatro são do executivo estadual, administradas por religiosas, através do convênio 
estabelecido com a Diocese; duas conveniadas com o Exército Brasileiro e apenas uma da rede 
municipal de ensino. Apenas três escolas da rede estadual oferecem formação de 1 ° e 2° Grau (Ensino 
Fundamental e Médio). 

No ano de 1997, 10.000 alunos estiveram em salas de aula e, mais de 3.000 na faixa etária 
escolar estão fora, ou por falta de vagas nas escolas, - como é o caso da sede do município, ou por falta 
de escolas, - como é o caso das comunidades da área indígena . Das 409 comunidades indígenas do 
Município, apenas 185 comunidades dispõe de atendimento escolar. Ainda assim, a maioria absoluta 
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dessas escolas funciona em precanas condições: está sem carteiras, lousas ou simplesmente, 
funcionando em lugares improvisados, como casas particulares ou em capelas das comunidades. 

Levando em conta a obrigatoriedade do poder público para com o atendimento de crianças e 
adolescentes ~ conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente - e o entendimento de que a 
educação é mais que um direito do cidadão (garantido na Legislação), a Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Cachoeira, prioriza os interesses das comunidades indígenas, principalmente no seu direito 
de ter e frequentar as escolas que desejam, com qualidade e pluralidade, enquanto fator decisivo e de 
fundamental importância para o bom desenvolvimento e construção da cidadania. 

A valíamos que, embora toda prática dominadora do sistema educacional ao longo do último 
século, os povos indígenas do Rio Negro resistiram e sobreviveram fisica e culturalmente e, mais do 
que isso, souberam aproveitar muita coisa positiva dessa longa experiência. Aprenderam muito sobre 
"o mundo dos brancos" e estão usando essa sabedoria para defender seus direitos e suas vidas. Este é 
um dos saldos positivos deste período, e que representa uma esperança presente e futura, capaz de 
superar os desafios trazidos pelo contato. 

Duas características importantes para o desenvolvimento do município, estão ligadas às 
dificuldades que os rios apresentam para a navegação de embarcações de grande e médio porte, devido 
a existência de inúmeras cachoeiras ou corredeiras e a composição das águas, cuja coloração escura e 
teor ácido, determinam dificuldades ao desenvolvimento de vida subaquática resultando pouca 
quantidade de peixes. 

O acesso ao município se São Gabriel da Cachoeira ocorre através da via fluvial, meio de 
transporte um pouco demorado, porém existindo um número de embarcações razoavelmente 
satisfatória; e através de via aérea, dispondo-se atualmente de 04 empresas operando com vôos diários. 
As dificuldades de transporte para o interior do município ( onde habitam 70% da população), geradas 
pelos acidentes geográficos acima escritos e a variação de secas e cheias dos rios, são agravadas pela 
inexistência de navegação comercial. A maioria dos deslocamentos é feita por via fluvial em pequenos 
barcos de particulares e, algumas vezes, em embarcações das associações indígenas locais. O 
Município está distante da capital do Estado do Amazonas (Manaus) 852 Km em linha reta e 1061 Km 
por via fluvial. Tem altitude de 90 m acima do nível do mar. 

Atualmente, têm-se na região uma organização indígena forte: a FOIRN - Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro, com suas 23 associações filiadas. Teremos a demarcação das 
terras indígenas do Alto Rio Negro, num total de 11.000.000 de hectares, já assinados pelo governo 
federal. É uma conquista de 20 anos da luta organizada dos índios, o que dá mais garantia na busca por 
um desenvolvimento justo e necessário para a população local. 

4. REALIDADE HOJE 

4.1. Pressupostos, Princípios e Justificativas Gerais 

Dentro do contexto histórico, sócio-cultutral e político exposto no item acima, as necessidades 
quanto aos processos de educação no Município de São Gabriel da Cachoeira são por demais 
emergentes e urgentes. Atender a população indígena, proporcionando-lhes condições necessárias para 
o seu auto-desenvolvimento, é uma prioridade do atual governo municipal. Entendemos a educação 
enquanto um dos mecanismos fundamentais para a promoção do desenvolvimento econômico e sócio 
cultural dos povos. 

Encontrar saídas para os graves problemas que enfrentamos, deve partir do princípio da 
instrução, formação e qualificação adequada dos cidadãos. Neste sentido, ter crianças e adolescentes 
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fora da escola, é não proporcionar-lhes oportunidades, o que gerará um futuro incerto, considerando a 
velocidade com que caminha o mundo de hoje. 

A Prefeitura está dando ênfase para as ações educacionais no município, desenvolvendo 
processos de capacitação e atualização dos professores das áreas urbanas e não-urbanas ( comunidades 
indígenas). equipando as unidades de ensino, efetuando reformas de escolas e construindo novas 
unidades para o ensino fundamental. 

Todavia, as necessidade são por demais complexas, numerosas e significantes para 
conseguirmos solucioná-las somente com as iniciativas do próprio município. É primordial estabelecer 
articulações e parcerias com outras instituições e instâncias afins. 

O momento é propício para formulação e execução de uma nova prática educacional nas 
comunidades indígenas. Os povos indígenas dessa região tomaram uma nova consciência sobre sua 
realidade histórica e querem construir o seu futuro com dignidade. A nova consciência das 
contradições e complexidades dos problemas e desafios enfrentados, acrescenta aos conhecimentos 
tradicionais. a urgente necessidade de entender a dinâmica da sociedade envolvente, assim como de ter 
o domínio dos novos saberes, que ajudem no encaminhamento das novas situações. 

O marco fundamental está norteado por alguns princípios do próprio movimento indígena. 
Alguns, já na década de 80, foram tomados, dentro das várias iniciativas que vinham surgindo, seja nas 
escolas ou nas comunidades, seja em diversas instâncias das organizações indígenas. São linhas 
políticas ligadas às questões pedagógicas e culturais. 

Se temos hoje leis bastante favoráveis a essas iniciativas, na prática, há enormes distâncias, 
conflitos e contradições a serem superadas. Como construir hoje nas escolas indígenas, novos 
parâmetros, contrapondo-se à mais de cem anos de um modelo de sistema escolar, que não tinha nada a 
ver com as pedagogias e métodos próprios de aprendizagem das diferentes culturas tradicionais? 
A valíamos que o ponto central - o mais importante - é justamente ter resgatado o conceito mais amplo 
de educação. Essa concepção original de ligar a prática educacional à prática da vida. Em termos de 
futuro, essa perspectiva é vista como algo que seja capaz de atingir as necessidades emergentes hoje na 
realidade histórico-cultural dos povos indígenas do Rio Negro. 

É preciso criar e garantir um ambiente plural de discussão - um laboratório de idéias - que 
possam estar orientando as diversas práticas. das várias iniciativas educacionais existentes entre os 
povos indígenas. 

Vemos a educação como uma linha mestra, um ponto essencial para a vida e a história de um 
povo. É necessário então que se tenha em conta todas as dimensões que fazem parte desta vida. 

Quando se trata da temática da Educação Escolar Indígena, é preciso necessariamente 
delimitá-la dentro da questão mais ampla da Educação Indígena. Faremos isso, através de breves 
reflexões. 

O fato do processo educativo nas sociedades indígenas apresentar diferenças radicais quanto à 
chamada "educação nacional" levou os colonizadores que aqui chegaram à uma conclusão equivocada 
de que não existia educação indígena. Numa visão etnocêntrica , pressuponha-se que os índios não 
tinham educação, porque não tinham as mesmas formas e modelos educacionais ocidentais. É com essa 
perspectiva que historicamente têm-se implantado os projetos escolares para os índios. Em outras 
palavras, a escola e a alfabetização entram em cena como sinônimo de educação. 

Um dos pressupostos básicos deste Projeto é o entendimento e afirmação de que sempre houve 
formas próprias de educação indígena e de que as pedagogias indígenas são um valor fundamental, 
que devem também orientar os trabalhos escolares. Entendemos educação como todo conhecimento 
que uma comunidade ou povo possui e que é de domínio de todos, transmitidos de pais para filhos e 
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necessários para viver bem. neste sentido, educação não é o mesmo que escola. É o processo através do 
qual toda pessoa aprende a viver. Essa aprendizagem se dá na família, na comunidade e/ou no povo. 

A educação escolar, enquanto um novo espaço e tempo educativo, deverá basear-se nos 
princípios educativos e métodos próprios de aprendizagem dos povos indígenas ( conforme garante a 
Constituição do Brasil) para então acrescentar outros conhecimentos, necessários para a vida atual. 

Um segundo pressuposto é de que a escola não é o único lugar de aprendizado. Ela é uma 
maneira de organizar alguns tipos de conhecimento para ensinar às pessoas que precisam, através de 
uma pessoa que é o professor. Escola não é o prédio construído ou as carteiras dos alunos, são os 
conhecimentos, os saberes. Também a comunidade possui sua sabedoria para ser comunicada, 
transmitida e distribuída. 

Vejamos alguns valores e exemplos de mecanismos da educação tradicional dos povos 
indígenas do Rio Negro, mantidos e valorizados até hoje: 

• A família e a comunidade ou povo são os responsáveis pela educação dos filhos É 
na família que se aprende a viver bem: ser um bom caçador, um bom pescador ... 

• Aprende-se a fazer roça, plantar, fazer farinha; 
• Aprende-se a fazer canoa, cestarias; 
• Aprende-se a cuidar da saúde, benzer, curar doenças, conhecer plantas medicinais; 
• Aprende-se a geografia das matas, dos rios, das serras, da matemática e geometria para fazer canoas, 

remos, casas, roças, cacuri, etc.; 
• Não existe sistema de reprovação ou seleção; 
• Os conhecimentos específicos, como o dos pajés, estão a serviço e ao alcance de todos; 
• Aprende-se a vi ver e combater qualquer mal social, para que não tenha na comunidade crianças 

órfãs e abandonadas, pessoas passando fome, mendigos ... 
• Alunos e professores de escolas atuais ensinam novos conhecimentos úteis aos antigos pajés , 

mestres e caciques tradicionais e vice-versa; 

É extremamente importante reconhecer que os povos do Rio Negro ainda mantém viva as suas 
formas de educação tradicional, que podem e devem contribuir na formação de uma política e prática 
educacional adequada, capaz de atender aos anseios, interesses e necessidades diárias da realidade 
atual. Tais conhecimentos não são necessariamente incompatíveis com os conhecimentos da escola 
moderna. 

Um terceiro pressuposto inicial é ligado à avaliação de que a escola é hoje uma espécie de 
necessidade "pós-contato", que tem sido assumida pelos índios, mesmo com todos os riscos e 
resultados contraditórios já registrados ao longo da história. A escola é assim, dentro deste contexto, 
um lugar onde a relação entre os conhecimentos tradicionais e os novos conhecimentos deverão se 
articular de forma equilibrada, além de ser uma possibilidade de informação a respeito da sociedade 
nacional, facilitando o "diálogo intercultural" e a construção de relações igualitárias - fundamentadas 
no respeito, reconhecimento e valorização das diferenças culturais - entre os povos indígenas, a 
sociedade civil e o Estado. Sabemos que essa é inclusive a perspectiva apontado pelos "Novos 
Parâmetros Curriculares do MEC", onde figura, entre os "temas transversais", a questão da diversidade 
cultural. 

Queremos que o presente Projeto possa contribuir neste complexo processo de mudança de 
mentalidade e postura quanto às diferentes culturas dos povos que habitam e constituem o nosso país: 
olhar a diferença não como um problema, mas como um valor, um enriquecimento da nossa sociedade 
brasileira (um patrimônio nacional). Nosso entendimento é que a escola, um dos principais 
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instrumentos usados durante a história do contato para descaracterizar e destruir as culturas indígenas, 
possa vir a ser hoje um instrumental decisivo na reconstrução e afirmação das identidades. 

Um último pressuposto então é que esse esforço de projetar uma nova educação escolar 
indígena só será realmente concretizado com a participação direta dos principais interessados - os 
povos indígenas da região. Essa participação efetiva, em todos os momentos do processo, não é mero 
detalhe técnico ou formal, mas sim a condição e garantia de sua realização. O desafio que se coloca é o 
de construir uma política pública municipal articulada com o movimento indígena, seus interesses e 
necessidades, exercitando assim o gerenciamento democrático co-participado. 

Este projeto será desenvolvido e executado segundo princípios e critérios administrativos 
definidos e garantidos pela comunidade, assumidos pela atual administração municipal. Tais critérios 
devem seguir os seguintes parâmetros: 

• O Projeto é um esforço de sistematização de todos os conhecimentos e experiências acumuladas ao 
longo dos últimos anos a partir de encontros, seminários, cursos e projetos específicos, voltado para 
a questão educacional indígena. 

• Participação efetiva e organizada da comunidade. 
• Parceria com instituições afins. 
• Valorização e fixação de recursos humanos na região. 
• Fortalecimento e consolidação dos Conselhos Municipais. 
• Interação do programa educativo com programas de outras áreas, principalmente saúde, cultura e 

meio ambiente. 
• Avaliação constante do andamento das ações do projeto, sempre com a participação dos envolvidos, 

a partir de dados concretos. A execução das atividades do projeto serão sempre acompanhadas de 
uma análise crítica que possibilite seu contínuo aperfeiçoamento. 

• A Secretaria Municipal de Educação produzirá Relatórios descritivos e avaliativos das ações em 
andamento. 

• O Poder Executivo Municipal servirá como apoio, incentivador e facilitador do desenvolvimento do 
projeto, tendo como principal tarefa, garantir a eficácia de seus objetivos. 

• Criação, a nível do município, uma legislação que possibilite a nonnatização, regulamentação e 
oficialização das escolas indígenas, de acordo com os preceitos constitucionais. 

• Ter como perspectiva de trabalho um mínimo de interferência tutelar dos não-índios no processo de 
construção das escolas indígenas, a fim de que, progressivamente, os índios assumam a questão da 
educação escolar, como uma das formas de consolidação da sua autonomia política-educacional e 
econômica. 

Sendo a comunidade gestora do projeto, fundamental se faz sua participação cada vez mais 
fortalecida e responsável. Esta participação tem se dado em todos os níveis de organização e 
representação dos diversos seguimentos da sociedade: organizações indígenas, igrejas, associações, 
sindicatos, ONG'S, lideranças comunitárias, partidos políticos, universidades e centros de pesquisa. 

4.2. Justificativas específicas dos Sub-Projetos 

4.2.1."Programa de rádio" 

As características geográficas da região do Rio Negro dificultam o trânsito entre as várias 
aldeias, povoamentos e cidades. Apesar de grande parte da população da região distribuir-se em 
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comunidades localizadas ao longo dos cursos d'água, a rede hidrográfica que corta a região apresenta 
grande variação quanto ao volume de água devido ao regime de chuvas equatorial. Muitos rios da 
região apresentam trechos com corredeiras e cachoeiras que dificultam sua navegabilidade, sobretudo 
no período da seca. O pico da cheia ocorre normalmente em agosto e o da vazante em fevereiro. Há 
num longo período do ano um grande isolamento das escolas da região. O programa de rádio aqui 
proposto é um esforço no sentido de sanar esse isolamento ao promover e facilitar a possibilidade de 
comunicação e troca de informações entre as várias comunidades". 

4.2.2. "Barco-Escola" 

Conforme situação já exposta, a dificuldade de comunicação entre as escolas dificulta a troca de 
conhecimentos em vários níveis. A própria distribuição de material e merenda escolar fica prejudicada. 
Por ano, são mais de cem toneladas que precisam chegar em tempo hábil nas escolas. O projeto do 
"barco-escola", juntamente com outras iniciativas, pretende influir na quebra do isolamento, 
estabelecendo um rede de comunicação entre as escolas da região, entre estas e a própria Secretaria de 
Educação, os Centros Culturais, Bibliotecas, Sedes de Organizações Indígenas, Entidades 
Governamentais e não-governamentais. 

4.2.3. "Elaboração de material didático-pedagógico e Mini-Gráfica" 

A produção de material didático adequado é essencial para dar força, sustentação, continuidade 
e visibilidade ao programa. Trabalhando só com o material importado das escolas oficiais não-índias, 
não é possível consolidar a nova concepção de escola e educação aos nossos alunos e às nossas 
comunidades. Como valorizar a cultura local, quando só utilizamos livros e textos que nada falam dela 
ou quando falam, falam preconceituosamente, sempre de forma generalizada e etnocêntríca? A 
produção do material será garantido pelos próprios professores, alunos e comunidades, enquanto 
autores dos conhecimentos. Na verdade, já existem vários bons textos que só precisam de apoio e 
condições para serem publicadas. É necessário que, cada vez mais, professores e alunos sejam 
estimulados a produzirem literaturas sobre seus povos e tomarem gosto e prazer do trabalho, como 
parte do processo de luta e garantia de sua autonomia histórica e futura. Para tanto, é necessário que a 
Secretaria adquira equipamentos próprios para confecção do material, deixando assim de depender tão 
somente da boa vontade de outras instituições, o que sempre limita as ações. A idéia é adquirir um 
conjunto de equipamentos com capacidade de reprodução e edição do material: livros, cartazes, 
cartilhas, dentre outros. 

4.3. Compromisso do Poder Municipal com o Programa de Educação 

O compromisso global da gestão municipal atual quanto à questão da educação pode ser 
visualizado através do próprio Programa Municipal da Secretaria de Educação "Construindo uma 
Educação Escolar Indígena", que está em pleno andamento e conta com o total apoio e respaldo da 
Prefeitura. 

4 Existem em São Gabriel duas rádios: a nacional (AM) da Prefeitura, e a rádio FM da Diocese, sendo que poderemos fazer 
programas que serão veiculados por essas duas estações. Em todas as comunidades indígenas do município (cerca de 400) 
muitas casas possuem rádios, sendo esse um meio de comunicação comum na região. É utilizado para veicular notícias 
regionais, avisos comerciais e programas de lazer. Portanto seria otimizar um veículo já existente para a educação, sendo 
que os programas a serem elaborados seriam escutados por todas as comunidades, não só aquelas que possuem escolas. 
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O investimento efetivo, em 1997, totalizou um montante de R$ 1.159.747,03. Este valor 
representa 25,03% do orçamento municipal no referido ano. A previsão orçamentária para 1998, na 
educação é de R$ 1.520.000,00, cumprindo a obrigatoriedade de aplicação de 25% do orçamento geral, 
que gira em torno de R$ 5.000.000,00. 

Além destes, há também outros investimentos conseguidos através de convênios com órgãos 
públicos. 

Apoios recebidos através de convênios em 1997: 

a) Com o Governo do Estado: 
• Pagamento de professores municipais indígenas (229)- 40% do valor mensal 
• Construção de uma escola com 05 salas de aula, na comunidade de Camanaus 
• Material Escolar (Estado e FUNAI) 
b) ComoMEC: 
• Material Didático 
• Manutenção de algumas escolas através do PNDE - "dinheiro na escola" 

e) Com SIV AM: 
• Construção de 10 escolas indígenas de alvenaria e um grupo gerador 
d) com Universidade do Amazonas: 
• Implantação de 02 cursos de Licenciatura para professores - Geografia e Ciências Sociais 
• Realização de 06 cursos de atualização para professores 
e) Outras ações realizadas com apoios externos: 
• Teleposto (alfabetização de adultos) - SESI/FIEAM 
• Provão Supletivo - SEDUC 

4.4.Atividades já realizadas e em andamento - as prioridades estabelecidas 

4.4.1.Passos já iniciados 

• Criação dos três Conselhos: Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal da Merenda 
Escolar; Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério 

• I Conferência Municipal de Educação - Principais decisões e diretrizes: Início do Curso de 
Formação/Habilitação dos professores indígenas''; Construção de 15 escolas; aumento de 40% no 
salário dos professores; Concurso Público; Aprovação do Projeto de Construção de uma Escola com 
12 salas de aula, na sede do Município; Concurso para professores municipais; Inclusão no 
Orçamento da União (1998) de recurso para início da construção do Centro Cultural 

4.4.2.Prioridades 

1998 
• Consolidação dos Conselhos Municipais ( da área de educação) 

5 O Curso teve início em janeiro de 1998 sendo que o primeiro bloco/etapa foi realizado na comunidade de Juivitera, Alto 
Rio Içana, com a participação de 115 alunos-professores indígenas. Em julho deste ano realizar-se-á a segunda etapa desta 
turma assim como iniciar-se-á o segundo pólo (nova turma) em São Gabriel. 
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• Criação do Sistema Municipal de Educação ( que vai reger toda a educação no Município) e 
reorganização geral das escolas indígenas 

• Criar condições para implantação de projetos pilotos de escolas indígenas diferenciadas 
• Habilitação e Capacitação de Professores ( com destaque aos professores indígenas) 
• Criação do Departamento de Educação Escolar Indígena - DEI (com ampla participação indígena) 

1999 
• Produção de material didático específico para as escolas indígenas diferenciadas (Oficinas de 

elaboração e produção) 
• Definição e consolidação de mecanismos jurídicos e administrativos da educação escolar indígena 

diferenciada (Regimentos escolares e Currículos) 
• Construção de Escolas e infra-estrutura mínima para a Secretaria, essencial para a descentralização 

do sistema 
• Continuidade dos Cursos de Formação de Professores 
• Criação e fortalecimento de rede de comunicação ( através do Barco-escola e dos Programas de 

Rádio) 

2000 
• II Conferência Municipal de Educação: avaliação das experiências e definição de prioridades futuras 
• Projetos Pilotos e universalização das escolas indígenas diferenciadas 
• Consolidação da Biblioteca central e das Bibliotecas das escolas indígenas; do Centro Cultural; dos 

Programas de rádio; seminários e oficinas didático-pedagógicas 

2001 
• Seminário Internacional de Educação 
• Avaliação das experiências dos projetos piloto 
• Implantação de escola de nível Médio na área de Magistério Indígena 
• Conclusão do Programa de Formação/Habilitação dos professores indígenas da rede municipal 

4.5.Perspectivas de garantia da continuidade da proposta 

A continuidade das linhas de ação do Programa Geral, assim como das atividades previstas 
neste Projeto apresentado à UNICEF serão garantidas a partir da criação e consolidação do DEI - 
Departamento de Educação Indígena - que será instância consultiva e deliberativa - e da participação 
efetiva das organizações indígenas e dos professores indígenas (através de sindicato e/ou 
cooperativa )6. 

Quanto à propriedade da Mini-Gráfica, ao ser adquirida, deverá ser garantida a participação 
ampla e direta da organização de professores indígenas no seu gerenciamento. Poderá, inclusive, 
requerer os equipamentos para seu controle coletivo, a ser assegurado através de um instrumento 
jurídico assinado pelas partes envolvidas. 

60 professor Gersem dos Santos está, desde o início de sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Educação, fazendo um trabalho de 
base com todas as comunidades indígenas e seus professores no sentido de criar e possibilitar uma ampla participação dos mesmos em 
todas as decisões sobre educação. 
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5. NOVOS ELEMENTOS DE CONJUNTURA 

5.1.Base Legal: Política e Legislação Oficial 

A Constituição de 1988 inaugurou no Brasil a possibilidade de novas relações entre o Estado, a 
sociedade civil e os povos indígenas, ao superar no texto da lei maior do país, a perspectiva 
integracionista e reconhecer a pluralidade cultural. Em outros termos, o direito à diferença fica 
assegurado e garantido, e as especificidades étnico-culturais valorizadas. Amparados por capítulo 
específico da Constituição Federal e por uma série de outros dispositivos jurídicos, os povos 
indígenas vêm consolidando um conjunto de direitos até há pouco negados. Na área de educação 
escolar, é garantido o direito à alteridade cultural. 

Sabemos porém, que há uma enorme distância entre os direitos conquistados e a realidade 
vivida. Neste sentido, vemos que as escolas indígenas e não-indígenas podem contribuir decisivamente 
nesse processo lento e complexo de mudança de mentalidade e de práticas. Assim, as escolas teriam um 
papel fundamental na promoção de valores com respeito mútuo e a solidariedade, orientando os 
estudantes para um convívio social e respeitando os direitos humanos. Através de informações amplas 
e corretas sobre os diferentes povos e a cultura que contribuem para a formação da sociedade brasileira, 
as crianças poderão ver a importância da diversidade e formar uma postura de cidadania onde a 
pluralidade é um valor. Com certeza, todo esse processo ajudará na superação real dos preconceitos e 
discriminações. Temos a esperança de, com a concretização desse Programa da Secretaria Municipal de 
Educação de São Gabriel da Cachoeira, também estar fazendo a nossa parte. 

Esse Programa inscreve-se no marco da nova Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
que no seu artigo 78 legisla que "o Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento a cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino 
e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os 
seguintes objetivos: I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 
memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas: a valorização de suas línguas e 
ciências; II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias". 

No ano de 1994 o MEC, através do Comitê de Educação Escolar Indígena (criado pelas 
portarias nº. 60/92 e 490/93), lançou as "Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 
Indígena". O texto explicita uma nova postura, enfoque e perspectiva com relação ao entendimento do 
papel da educação, no contexto do reconhecimento da pluralidade étnica e cultural do Brasil. No item 3 
- "Princípios Gerais" podemos ler: "A escola indígena tem como objetivo a conquista da autonomia 
sócio-econômico-cultural da cada povo, contextualizada na recuperação de sua memória histórica, na 
reafirmação de sua identidade étnica, no estudo e valorização da própria língua e da própria ciência - 
sintetizada em seus etno-conhecimentos, bem como no acesso às informações e conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade majoritária e das demais sociedades, indígenas e não-indígenas. A 
escola indígena tem que ser parte do sistema de educação de cada povo, no qual, ao mesmo tempo em 
que assegura e fortalece a tradição e o modo de ser indígena, fornecem-se os elementos para uma 
relação positiva com outras sociedades, a qual pressupõe por parte das sociedades indígenas o pleno 
domínio da sua realidade: a compreensão do processo histórico em que estão envolvidas, a percepção 
crítica dos valores e contra-valores da sociedade envolvente, e a prática da auto-determinação. Como 
decorrência da visão exposta, a educação escolar indígena tem que ser necessariamente específica e 
diferenciada, intercultural e bilingue" (ponto 3.6). 

Em resumo, as Diretrizes para Política de Educação Escolar Indígena sugerem o permanente 
diálogo entre as culturas, o respeito, o "envolvimento e o compromisso" dos agentes e co-autores do 
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processo de ensino e aprendizagem. E os índios, o que esperam da escola? Como incorporam essa nova 
instituição que gradualmente se instala em sua cultura? 

É bom lembrar o Decreto nº. 26/91, através do qual o Presidente da República determina que; 
"Art. 1 ° - Fica atribuída ao Ministério da Educação, a competência para coordenar as ações referentes à 
Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. Art. 2º - As ações 
previstas no art. 1 ° serão desenvo1vidas pelas Secretarias de Educação dos estados e Municípios, em 
consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da Educação". 

Importante também é a Portaria lnterministerial nº. 559/91 pela qual, os Ministros da Justiça 
e da Educação estabelecem que as ações educacionais escolares destinadas às populações indígenas 
serão fundamentadas no reconhecimento de suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e 
tradições e nos seus processos próprios de transmissão do saber ( art. 1 º). Além disso, que esta educação 
possa "garantir aos índios o acesso ao conhecimento e o domínio dos códigos da sociedade nacional 
assegurando-se às populações indígenas a possibilidade de defesa de seus interesses, a participação 
plena na vida nacional em igualdade de condições, enquanto etnias culturalmente diferenciadas" (art. 
2º). A portaria trata ainda do financiamento da educação escolar indígena, reafirmando o preceito 
constitucional de que a educação é um dever do Estado; da formação e capacitação específica do 
quadro de pessoal que irá atuar nas escolas indígenas, dando-se preferência aos professores indígenas. 
Determina que, "no processo de reconhecimento das escolas destinadas às comunidades indígenas, 
sejam consideradas, na sua normatização, as características específicas da educação indígena no que se 
refere a: a)conteúdos curriculares, calendário, metodologias e avaliação adequados à realidade sócio 
cultural de cada grupo étnico; b )materiais didáticos para o ensino bilíngue, preferencialmente 
elaborados pela própria comunidade indígena, com conteúdos adequados às especificidades sócio 
culturais das diferentes etnias e à aquisição do conhecimento universal; c)cumprimento das normas 
legais e respeito ao ciclo de produção econômica e às manifestações sócio-culturais das comunidades 
indígenas; d)funcionamento de escolas indígenas de ensino fundamental no interior das áreas 
indígenas, a fim de não afastar o aluno índio do convívio familiar e comunitário; e)construção das 
escolas nos padrões arquitetônicos característicos de cada grupo étnico" (art. 8º). 

5.2. Política Indígena: Ideais, Princípios e Propostas 

A partir do início da década de oitenta, os povos indígenas do Rio Negro começaram a se 
preocupar com a situação a que chegaram e as possíveis alternativas para revertê-la. De início as 
tentativas foram muito localizadas, quase sempre na região do "Triângulo Tucano", exatamente o local 
de maior investimento educacional dos missionários católicos. Coincidentemente, ou não, grandes 
projetos governamentais militares e econômicos deveriam ser implantados no mesmo período na 
região, o que estimulou a emergência do movimento indígena organizado. Em abril de 1997, durante 
uma Assembléia Geral dos Povos do Rio Negro, promovida pela FUNAI e patrocinada pelos militares 
justamente para discutir e buscar o apoio dos índios para a implantação do "Projeto Calha Norte", foi 
criada a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. 

Atualmente, a questão da escola passa a compor o cotidiano do movimento indígena, sendo 
inclusive uma das suas principais preocupações, presentes nas assembléias e encontros, ligada sempre à 
luta mais ampla, como o direito e garantia das terras. Podemos constatar que a consciência a respeito da 
necessidade de criar um modo próprio de fazer escola, cada vez se fortalece. 

Entra em cena o papel fundamental dos professores indígenas enquanto um dos principais 
envolvidos nesta busca da concretização de processos escolares norteados pelas pedagogias indígenas. 
Significa que seu trabalho, enquanto professores, só poderá realizar-se com eficácia, segundo os ideais 
afirmados, num processo realmente indígena de escola. E esse será construído com a participação 
efetiva de todos: professores, lideranças, alunos, comunidades, poder público e assessorias. 
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Atualmente existem cerca de 1000 professores indígenas em todo o município, sendo que, 

grande parte fora do exercício da profissão. Mesmo assim, cerca de 400 professores indígenas 
atualmente estão em sala de aula, trabalhando com 1 O. 000 crianças e jovens indígenas. 

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro estimulou e possibilitou momentos de 
reflexão, discussão, formação, troca de experiência e avaliação para os professores, lideranças e outros 
agentes envolvidos e interessados, através de encontros, cursos, assembléias e outros eventos. Entre 
1992 e 1994 foram realizados, em São Gabriel da Cachoeira, dois grandes encontros de professores 
indígenas. A partir de 1994, priorizou-se encontros locais, para melhor articulação dos professores das 
aldeias mais distantes e divulgar o novo processo em curso. Já em 1996 foi realizado o 1°. Curso sobre 
Regimentos e Currículos. 

Também é importante registrar que os professores indígenas do Rio Negro fazem parte do 
Movimento dos professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, que, desde 1988 vêem se 
reunindo em encontros anuais para discutir os problemas comuns e tirar linhas gerais de ação e 
reinvindicação, procurando mudar a situação das escolas indígenas na região. Como parte deste 
movimento, ajudou a elaborar, e assume como pontos de luta os quinze pontos do documento 
"Declaração de Princípios". O IX Encontro realizou-se, no ano de 1996, em São Gabriel da 
Cachoeira, com o tema central "Escolas indígenas e projetos de futuro dos povos". 

Transcrevemos aqui a "Declaração de Princípios" do Movimento dos professores indígenas do 
Amazonas, Roraima e Acre pois entendemos que ela é uma proposta de política educacional indígena, 
que poderá subsidiar e fortalecer a presente proposta de ação da Secretaria Municipal de Educação de 
São Gabriel da Cachoeira: 

1. "As escolas indigenas deverão ter currículos e regimentos específicos, elaborados pelos professores 
indígenas, juntamente com suas comunidades, lideranças, organizações e assessorias. 

2. As comunidades indígenas devem juntamente com os professores e organizações, indicar a direção e 
supervisão das escolas. 

3. As escolas indígenas deverão valorizar as culturas, línguas e tradições de seus povos. 
4. É garantida aos professores, comunidades e organizações indígenas a participação paritária em todas as 

instâncias - consultivas e deliberativas - de órgãos públicos governamentais responsáveis pela educação 
escolar indígena. 

5. E garantida aos professores indígenas uma formação especifica, atividades de reciclagem e capacitação 
periódica para o seu aprimoramento profissional. 

6. É garantida a isonomia salarial entre professores índios e não-índios. 
7. É garantida a continuidade escolar em todos os níveis aos alunos das escolas indígenas. 
8. As escolas indígenas deverão integrar a saúde em seus currículos, promovendo a pesquisa da medicina 

indígena e o uso correto dos medicamentos alopáticos. 
9. O Estado deverá equipar as escolas com laboratórios onde os alunos possam ser treinados para 

desempenhar papel esclarecedor junto às comunidades no sentido de prevenir e cuidar da saúde. 
1 O. As escolas indígenas serão criativas, promovendo fortalecimento das artes como formas de expressão de 

seus povos. 
11. É garantido o uso das línguas indígenas e dos processos próprios de aprendizagem nas escolas indígenas. 
12. As escolas indígenas deverão atuar junto às comunidades na defesa, conservação, preservação e proteção 

de seus territórios. 
13. Nas escolas dos não-índios será corretamente tratada e veiculada a história e cultura dos povos indígenas 

brasileiros, a fim de acabar com os preconceitos e o racismo. 
14. Os municípios , os Estados e a União devem garantir a educação escolar especifica às comunidades 

indígenas, reconhecendo oficialmente suas escolas indígenas de acordo com a Constituição Federal. 
15. Garantir uma Coordenação Nacional de educação escolar indígena, tntertnsütuctonal, com a participação 

paritária de representantes dos professores indígenas". 
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A grosso modo podemos resumir em alguns pontos as principais críticas dos professores 

indígenas do município que refletem de forma genérica o diagnóstico da realidade local: 

• O modelo de ensino das escolas indígenas .. reproduz o Sistema Escolar da sociedade nacional: 
• As diretrizes, os objetivos, os currículos e os programas, normalmente, são inadequados à realidade 

das comunidades indígenas; 
• O número de escolas é insuficiente e poucos são os professores que se dispõe a trabalhar nas 

condições do salário mínimo; 
• O material didático-pedagógico utilizado é insuficiente e inadequado, que prejudica as ações 

educativas; 
• Não existe supervisão pedagógica adequada e eficaz na escolas; 
• Falta de infra-estrutura básica para as escolas: sedes, carteiras, lousas; 
• As atividades educacionais nas escolas são prejudicadas ante a dificuldade de fixar os professores 

nas comunidades, fato que se deve a ausência de moradias dignas, transporte e alimentação para os 
mesmos. 

• O material alimentício e didático recebidos são insuficientes e inadequados e o seu fornecimento não 
segue uma programação sistemática. 

• Devido à barreira linguística, os professores de região diferente encontram dificuldades no 
desenvolvimento de seus trabalhos didático-pedagógico e, consequentemente, o processo de 
alfabetização é prejudicado. 

6. ATIVIDADES PLANEJADAS NOS TRÊS SUB-PROJETOS 

6.1 Programa de rádio 

A programação hora apresentada será necessária e constantemente sujeita a alterações, a partir 
de temas relevantes emergentes e de interesse das comunidades do município de São Gabriel da 
Cachoeira. Com Programas educativos sobre as línguas indígenas da região, veiculados nas línguas os 
programas tratarão de comentar e analisar de maneira educativa e interessante as 22 línguas que são 
faladas no município. Terá o objetivo de revitalizar, revalorizar essas línguas, possibilitando e 
animando o uso das mesmas em todo o processo escolar. Serão comparadas as diferenças e 
semelhanças entre elas e sobre suas estruturas sintáticas e semânticas. 

• Jornal Nacional: Este programa enfocará as sociedades indígenas brasileiras no cenário político 
nacional e internacional contemplando as últimas notícias, tramitação de projetos e emendas no 
Congresso, informe sobre grandes projetos e processos de demarcação e regularização das terras 
indígenas, dentre outros. 

• Jornal do Rio Negro: Este programa contemplará as seguintes temáticas: a)situação de saúde 
das comunidades indígenas da região, incluindo visitas de equipes médicas e campanhas de 
vacinação; notícias de epidemias; formas de controle local de doenças regionais mais comuns como 
diarréia e gripe; a eficácia de práticas medicinais tradicionais e/ou a conjugação dessas práticas 
indígenas com medidas preventidas e terapêuticas da biomedicina; b )cursos e encontros locais, 
estaduais, nacionais e internacionais promovidos por organizações indígenas, organizações 
governamentais e não governamentais; e jpublicações mais recentes de organizações indígenas, 
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instituições governamentais e ONGs, sobre povos indígenas; d)leituras recomendadas sobre saúde e 
educação indígena. 

• Cronograma de eventos programados pela Scretaria Municipal de Educação, pelas 
organizações indígenas, pelas comunidades e escolas indígenas" 

• Músicas representativas do repertório das diferentes etnias da região, bem como de outros grupos 
indígenas brasileiros, sul e norte americanos e de outros continentes. 

• Entrevistas com líderes indígenas do Rio Negro sobre diferentes temas, tais como: a)o 
andamento nas suas respectivas áreas do programa de Educação do Município de São Gabriel da 
Cachoeira, incluindo sugestões e recomendações à Secretaria de Educação; b )aspectos de suas 
culturas que julgarem relevantes serem abordadas e divulgadas para outros povos do Rio Negro; e) 
problemas enfrentados nas áreas com relação à saúde, práticas escolares, projetos agrícolas, dentre 
outros. 

• Denúncias de práticas ilegais nas quinze terras indígenas da região, como: invasãoes, caça e pesca 
predatória, mineração, queimadas e derrubadas. 

• Veiculação de informações sobre os direitos indígenas na Constituição e em leis ordinárias, 
explicando com clareza aspectos da legislação, como por exemplo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, que dizem respeito à educação, saúde, projetos de mineração em terra indígena 
e outros. Legislação: envocando a legislação educacional local, a começar por explicar o que é um 
regimento escolar, e o que é um currículo escolar, a implantação de novas leis municipais sobre 
educação em geral e educação escolar indígena em particular; a nível estadual as leis sobre educação 
e as experiências que existem de regimentos escolares e ou currículos que já foram elaborados por 
outros povos do estado. A nova LDB e os documentos oficiais sobre legislação educacional 
indígena. Experiências outras de escolas com leis específicas que sejam interessantes veicular. 
Saúde: enfocando informações sobre concepções próprias das comunidades sobre as principais 
doenças dessa região, entrevistas e relatos sobre remédios tradicionais e outras formas de 
tratamento. Ao mesmo tempo, veicular informações sanitárias de educação para a saúde, visando a 
prevenção de doenças infecto-contagiosas que são evitáveis. Serão elaborados sub-programas 
específicos como uma série sobre a saúde da mulher, outra sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, outra sobre parasitas intestinais e dermatoses, e assim por diante. Cada programa 
deverá conter portanto informações das culturas tradicionais e da cultura médico-sanitária ocidental. 

• Concursos que estimulem os ouvintes a se informar e participar dos programas da rádio. Poderão 
envolver, por exemplo, conhecimentos quanto à gêneros musicais, narrativas e histórias dos povos 
da região. 

6.2 Barco-escola 

O barco-escola estará sediado em São Gabriel, onde se localizam a Secretaria de Educação 
Municipal e, em breve, o Centro Cultural e Biblioteca Municipal. Tanto o Centro como a Biblioteca 
são irradiadores de conhecimentos e experiências educativas, e o barco-escola tem como função 

7 Cronograma de eventos poderá ser sempre incluído em todos os outros programas, devendo ser sempre o final destes. 
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principal levar esses conhecimentos para as escolas indígenas, além de socializar e circular as 
produções culturais dessas escolas entre elas próprias. Por outro lado, facilitar que os materiais voltem 
para a sede do município e possam ser retrabalhados nas oficinas literárias e cursos de formação de 
professores. 

Será também uma espécie de "biblioteca circulante", suprindo as escolas de livros, vídeos e 
outros materiais didático-pedagógicos, promovendo uma rotatividade de materiais sediados na 
Biblioteca de São Gabriel, bem como de materiais produzidos pelas próprias comunidades educativas 
da região. Assim estabelecer-se-á uma efetiva rede de cooperação e troca de saberes entre os grupos 
locais e a nível da região. 

Oferecerá, na medida do possível, cursos e oficinas de diversas temáticas às escolas e 
comunidades visitadas. Os profissionais que integrarem a equipe circulante poderão oferecer 
assessorias pontuais às escolas, além de programar (semestral ou anualmente) pequenos cursos, 
centrados em temas de interesse local, como produção de mapas, boletins ou jornais, gravação de 
músicas e vídeos, estudo da legislação brasileira. 

Servirá ainda como apoio logístico e para o deslocamento de material e alimentação, assim 
como dos professosres-assessores do programa já em andamento, de formação e habilitação de 
professores indígenas para o magistério e que realiza-se nos períodos de férias escolares. 

6.3.Elaboração de Material Didático-Pedagógico e Mini-gráfica 

6.3.1.0ficinas de pesquisa e produção de material didático 

Serão convidados, para as primeiras fases do processo, professores das diferentes comunidades 
que têm se destacado pela sua participação em encontros de educação e pela sua experiência com a 
elaboração de materiais didáticos de autoria indígena, além de anciãos e líderes que possam contribuir 
com sua sabedoria e conhecimentos. 

Detalhamos abaixo a metodologia destas oficinas, enfatizando a maneira pela qual os 
conhecimentos gerados pelos participantes das oficinas circulam entre si, retomam às comunidades, são 
por elas reelaborados e voltam ao Centro Cultural para adquirir formas mais permanentes (publicações 
ou outros materiais). E assim sucessivamente. 

- Primeira fase: Esta primeira fase é um exercício, com discussão de temas, e elaboração de materiais 
(narrativas gravadas, escritas, desenhos, trabalhos em argila, madeira, tecidos, entre outros), para serem 
levados de volta às aldeias e usados como recurso para discussão local dos temas pelos participantes 
dos projetos escolares (alunos, professores e membros das comunidades). A partir desta discussão, e de 
pesquisa nas comunidades (fontes históricas da tradição oral) e em cada biblioteca local, serão gerados 
outros materiais a serem acrescentados àqueles produzidos nas oficinas do Centro Cultural. 

Estes materiais, rediscutidos e agrupados pelas próprias comunidades em forma de livros, 
coleções, quadros ou outros formatos, constituem o acervo inicial de cada povo sobre seus 
conhecimentos e da interpretação dos conhecimentos de outros povos, traduzidos graficamente pela 
escrita e pelo desenho, em papel, ou ainda por meio de imagens em vídeos e por reprodução sonora. 
Trata-se de estimular, fortalecer e aprimorar o processo, fornecendo subsídios e condições necessárias 
para agilizar a produção de materiais didáticos de autoria indígena. 

Os temas para discussão e produção de materiais serão, dentre outros: 
• histórias de origem do mundo, dos homens, do cosmos, da terra, do céu, do mundo subterrâneo, dos 

diferentes povos, das línguas; 
• conhecimentos dos povos da região do Rio Negro sobre a terra, a floresta, as montanhas, as 

planícies, os rios, as plantas, os animais; 
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• a situação de contato, demarcação de terras, os quinze territórios indígenas da região do Rio Negro, 
áreas limítrofes, fronteiras internacionais, cidades vizinhas, o Amazonas, o Brasil, a América do Sul, 
o mundo, o planeta terra. 

Vistos de maneira ampla, estes conhecimentos abordam aspectos de disciplinas curriculares 
como a História, a Geografia, Ciências, Estudos Sociais. Tratados de maneira integrada, holística, 
constituem áreas de conhecimento e de interesse de cada povo indígena, a partir de suas visões de 
mundo e de suas necessidades, a partir da situação de contato com a sociedade nacional mais ampla. 

- Segunda fase: Os professores indígena e outros participantes trazem para o Centro Cultural de São 
Gabriel da Cachoeira os materiais produzidos na oficina inicial (primeira fase) já reelaborados pelas 
comunidades. Há apresentação dos trabalhos, promovendo a troca de conhecimentos gerados, e 
confecção de cadernos ou livros semi-permanentes com materiais trocados entre os participantes 
(narrativas, desenhos, mapas, fotos ... ). Estes materiais podem ser fotocopiados e montados por cada 
participante de acordo com sua criatividade, compondo o "boneco" ou primeira versão de uma 
publicação. Esta pode ter uma forma semi-permanente (cópia simples ou mimeografada, por exemplo), 
ou pode também ser proposta sua publicação de forma mais permanente ( em gráfica, através da própria 
Secretaria Municipal de Educação, garantindo uma maior tiragem e barateando os custos de produção). 

Estas publicações podem circular pelas diferentes escolas do município e encontros de educação 
regionais, como também serem trocadas por outros materiais semelhantes produzidos nas escolas 
indígenas do Acre (através de parceria com a Comissão Pró-Índio do Acre), nas escolas Yanomami 
( através da Comissão Pró- Y anomami- CCPY), nas escolas indígenas articuladas pela Comissão dos 
Professores Indígenas do Amazonas e Roraima e Acre (COPIAR), entre muítas outras. 

A partir desta metodologia, inclusive de sua avaliação e crítica pelos participantes, serão 
propostas as seguintes oficinas: 

6.3.2.0ficinas de Publicação de material didático em línguas indígenas 

Como exposto anteriormente, os povos da região do Rio Negro, do lado brasileiro, pertencem a 
três grandes famílias linguísticas: Tukano, Aruak e Maku. Os de língua Tukano (todos do grupo tukano 
oriental) são os seguintes: Barasana, Jurité, Kubéwa (Cubeo), Suriána, Arapaso, Wanana (Uanano), 
Desana, Karapanã (Carapanã), Pira-Tapuia, Tukano, Miriti-Tapuía, Bara, Tuyuka e Tariana. Os de 
língua Maku são: Bara ( existem duas denominações Bara, uma maku e outra tukano ), Hupdu (HupdN), 
Dow (Camã), Nadeb, Yuhup e Guariba (Nukak). Os de língua Aruak são: Baniwa, Baré e Werekena. 

É imprescindível a implementação de uma política de publicações em línguas indígenas, tanto 
para suprir as escolas de material didático-pedagógico nas diferentes línguas faladas na região, quanto 
para criar literaturas propriamente indígenas. É importante ressaltar que ao longo de todo o ensino 
básico, a escola deve constituir reforço do desenvolvimento equilibrado de falar, ouvir, ler e escrever 
nas línguas indígenas e no português. 

A partir de levantamento de pesquisas linguísticas já realizadas na região do Rio Negro e de 
materiais produzidos nas línguas indígenas por missionários e outros agentes educativos, será feita uma 
avaliação inicial desse material, com a ajuda de linguístas que assessorarão os trabalhos. Serão 
identificadas aquelas línguas que necessitam ter suas grafias retrabalhadas. Isto irá permitir que se 
dê início a uma política de publicações nas línguas indígenas de autoria indígena. 

Ressaltamos que a utilização das línguas indígenas é apenas um dos aspectos da questão. Junto 
com a introdução da forma linguística, é preciso considerar o problema dos conteúdos educativos. Estes 
conteúdos precisam estar integrados com os conteúdos sócio-culturais e políticos da vida de cada povo, 
ou seja, o emprego das línguas indígenas implica na necessidade de considerá-las como um todo que 

?.?. 
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não pode ser "preenchido" com os conteúdos das línguas dominantes, como acontece com grande parte 
do material em línguas indígenas produzidos por missionários evangélicos no país. 

Além das cartilhas e/ou outros materiais de alfabetização elaborados nas línguas indígenas, cada 
comunidade identificará aqueles conteúdos a serem documentados pela escrita nas línguas indígenas 
ou outras de sua escolha. É neste sentido que propomos também a realização de oficinas de 
especialização para escritores indígenas, descrita a seguir. 

6.3.3.0ficinas de Especialização para escritores indígenas e publicação de literatura 
indígena 

Trata-se de uma oportunidade para que indivíduos que se destacam em suas comunidades 
(talentosos quanto à arte literária) discutam e troquem informações sobre o processo de produção de 
material escrito nas línguas indígenas e também em português. Além do aspecto da elaboração de 
literatura própria, estar-se-á propiciando a formação de assessorias internas ( dos próprios povos) que 
estarão aptas a dar continuidade aos diversos processos originados nas escolas e nas oficinas. 

6.3.4.0ficinas de Matemática 

As escolas indígenas no Brasil, entre elas as da região do Rio Negro, ressentem-se da ausência, 
com raras exceções, de publicações na área da matemática. Vários estudos já deixaram claro que as 
sociedades indígenas recorrem à Matemática na vida cotidiana, ou seja, que grupos culturais diferentes 
têm suas formas próprias de matematizar. No entanto, muito pouco se sabe sobre as diferentes maneiras 
que cada grupo cultural maneja quantidades, e consequentemente números, formas e relações 
geométricas, medidas e classificações. 

A primeira etapa das oficinas de matemática procura, justamente, despertar a sensibilidade para 
aquelas situações, nem sempre evidentes, em que se recorre à Matemática na vida cotidiana. Isto 
envolve, evidentemente, pesquisa. A partir desta identificação, e com o auxílio de assessores e de 
material de apoio (multiquadros, mapas, baralhos), serão pesquisados entre os participantes da oficina, 
por exemplo, suas noções do que seja "sistema" e, entre suas afirmações, o que consideram um sistema 
de numeração. É assim que pensamos dar início ao desenvolvimento da didática da educação 
matemática e trabalhar os conteúdos dos materiais didático-pedagógicos a partir de situações sugeridas 
por estes trabalhos de pesquisa iniciais. A pesquisa oferecerá subsídios para que os professores 
trabalhem a matemáticas nas suas escolas de maneira contextualizadae autêntica. Trará também 
elementos para se pensar na elaboração de materiais didáticos para se trabalhar a matemática, indígena 
ou não, em sala de aula. 

Outros eventos e realizações do Centro Cultural de São Gabriel da Cachoeira serão pensados e 
definidos a partir destas atividades iniciais, de acordo com as necessidades e interesses das 
comunidades do Município de São Gabriel da Cachoeira. 

7. ORÇAMENTOS 

?.l 
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7.1.Programas de Rádio 

Programa semanal de 05 minutos 
Custo mensal de 04 programas com dois locutores 
Total por ano 

R$ 1.450, 
R$17.400, 

Programa quinzenal de 15 minutos 
Custo mensal de 02 programas com dois locutores 
Total por ano 

R$ 1.100, 
R$13.200, 

Programa mensal de 30 minutos 
Custo mensal de O 1 programa com dois locutores 
Total P.Or ano 

R$ 2.100, 
R$ 25.200, 

1 TOTAL »o.s~PJlOJE'I'O Pl{!)_GRAMA DE RÁDIO R$ 55.800 : 
·- ' ' 

Obs: O orçamento acima descrito inclui os seguintes serviços - redação, reportagens, edição, locução, 
gravação e cópia de uma fita K-7 matriz 
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7 .2.Barco-escola 

V. V. 
ESPECIFICAÇÃO QUANT UNIT. TOTAL 

R$ R$ 
Barco tipo recreio de 14 x 6 com motor de 45 HP, 01 45.000, 45.000, 
equipado com camarote e salão para aula 
Vídeo Panasonic 01 375, 375. 
TV Panasonic 29 polegadas 01 749, 749, 
Projetor com Telão 01 2.435, 2.435, 
Antena parabólica 2,40 m diâmetro (ap. manual) 01 310, 310, 
Grupo gerador de 2,5 KV A 01 1.690, 1.690, 
Filmadora Panasonic Super J - M 9000 01 1.750. 1.750, 
Máquina de escrever Olivet (média) 02 258. 516, 
Mimeógrafo Gestetner 1045 à tinta (manual) 01 2.478, 2.478, 
Motor 48 Hp 04 cilindros 01 6.000, 6.000, 
Ar condicionado Consul 01 420, 420, 
Kit para luz solar 01 3.150, 3.150, 
Radio fonia Iaeso FT 8c + antena + bateria 01 1.880, 1.880, 
Gravadores Panasonic ( pequeno) 10 38, 380, 

TOTAL 67.133, 

[TOTAL SUB-PROJETO BARco.:.EsCOLA · R$ 67.133, · 
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7 .3.Elaboração de Materiais e Mini Gráfica 

7.3.1.0ficinas de produção 

04 Oficinas (RS 6.200, cada) Total •.•.•.••.•..•..•.. R$ 24.800,00 

obs: contempla os seguintes itens - Hospedagem/alimentação dos participantes; viagem e gratificação 
da assessoria; bolsa-manutenção participantes 

7 .3.2.Mini-Gráfica 

Editoração 

ESPECIFICAÇÃO QUANT. V. V. 
UNIT. TOTAL 

Micro Pentium 200Mhz Intel, RAM 32 Mb, HD4,0 GB, 
SCSI12 Ms, Placa de Vídeo PCI 2Mb, Drive 3,5 , 01 3.388, 3.388, 
Monitor Color 15"28, Teclado, mouse, Kit Multimídia 8 
x português. 
Micro Pentium 133 Mhz Intel, RAM 16 Mb, HD 2,7 Gb, 
Placa de Vídeo PCI 1Mb, Drive 3,5, Monitor Color 01 1,217, 1.217, 
14"28, Teclado e mouse 
Impressora laser 12 PPM HPSP, HPGP jumal 01 2.011, 2.011, 
Scanner de mesa color de 2, 400DPI, microtel poscript 01 508, 508, 
No break 1.400 KV A 02 423, 846, 
Estabilizador 04 111, 444, 
Fotocopiadora Gestetner 2713Z (500 cópias/dia) 01 6.890, 6.890, 

TOTAL 15.304, 

Composição - Fotolito -Impressão I Finalização 

V. V. 
ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNIT.R$ TOTALR 

s 
Máquina Impressora Heideberg Off- 01 100.000, 
setforma4 
Máquina duplicadora Gestetner 01 19.989, 
5329L 

Guilhotina de corte 92 cm de boca 01 80.000, 
TOTAL 199.989 

TOTAL Stm-:PROJETO ELABORAÇÃO MATERIAL E MiNJ-GRÁFICA 
240.,093, 

R$ 

,r. 


