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Introdução:

Este relatório tem por objetivo de apresentar, detalhadamente, a situação atual da
Educação Indígena no Vale do Javarí (extremo ocidental do Estado do Amazonas),
visando com isso, esclarecer as autoridades competentes, bem como as organizações
governamentais e não governamentais ligadas a Educação Indígena, sobre as
dificuldades pelas quais mais de dois mil indígenas, de cinco etnias (kanamary,
Kulina, Mayoruna, Matís e mambo) vêm atravessando, desde as primeiras
iniciativas surgidas no final da década de 80 até os dias atuais. Iremos vêr que
durante esse período, no âmbito do Vale do Javarí, nada mudou e a cada dia, mesmo
depois dos projetos de governos e organizações não governamentais, o quadro vem
piorando. Enquanto isso, os indígenas dessa região vêm sendo esquecidos nos
rincões amazônicos, sem nenhuma perspectiva e o que é preocupante; incapacitados
diante das "exigências" do mundo globalizado.
Iremos entender, por que as iniciativas que foram executadas, até então, foram fadas
ao fracasso, sobretudo, os fatores que contribuíram para o estado de esquecimento
dessas demandas que visam capacitar os indígenas para enfrentarem a nova
conjuntura vigente do mundo atual.

CONSELHO ÍNDIGENA DO VALE DO JAV ARI
"Centro de Treinamento e Pessuisa Sorriso do Saber"

A Problemática:
Além dos jogos de interesses, no âmbito da política regional e local, a falta de vontade dos
órgãos competentes, como a SEDUC e a SEMED, vem proporcionando o esquecimento da
educação indígena no Vale do Javarí, Para se ter uma idéia desse esquecimento, a região é
uma das mais atrasadas dentre todas as outras regiões indígenas do país. Os Ticunas, por
exemplo, tribo que está localizada no Alto Solimões (nas cidades de Benjamin Constant,
Tabatinga e São Paulo de Olivença) está adiantada "há anos luz" em relação aos indígenas do
Vale do Javarí.
Atualmente a "metodologia" que vem sendo aplicada pela SEMED local, quanto aos
indígenas, é a desestruturação da organização dos professores,jogando uns contra os outros,
e o que vem causando o desentendimentoentre as lideranças das aldeias e os professores que
foram indicados pelos mesmos.
Apesar de ter um orçamento específico para apoiar as demandas da Educação, das poucas
que ainda existem, o Secretário municipal de Educação local (Manoel Felipe) joga a
responsabilidade para o CIVAJA, que «segundo ele" tem de arcar com os custos que visam
apoiar os professores indígenas. Por outro lado, o Prefeito (Rosário Conte Galate Neto) vem
pressionando os professores indígenas para se aliarem à Prefeitura Municipal e servirem
como "Partidários" do Executivo Municipal, usando itens como a merenda escolar e o
material didático como objeto de campanha para "os seus candidatos".
Dos 700 alunos indígenas, cadastrados pelo CIVAJA, por meios das lideranças das
comunidades, apenas 60 alunos foram incluídos no "Programa" da SEMED e o argumento
do secretário é o de que os restantes são "fantasmas", ou seja, todas as sugestões vindas das
comunidades indígenas não são válidas e, portanto, não devem ser levadas a sério.
Mesmo depois de todas as denúncias feitas pelo CIVAJA, a SEDUC, muito menos o MEC,
ainda não disponibilizaram nenhum representante para ao menos visitar a organização
indígena e se interarem sobre essas informações.
Muitos dos indígenas que tentaram ficar fora desse jogo mesquinho foram simplesmente
excluído de terem acesso às atividades relacionadas à educação, pois segundo o Prefeito e o
Secretário não se adequavam aos "critérios" exigidos pelo Ministério da Educação e pela
SecretariaEstadual de educação.
Adicionado a tudo isso, os únicos meios de fiscalizar essas demandas, com relação à
educação indígena, como o Conselho Municipal de educação e o Conselho Estadual de
Educação Indígena, simplesmentenão funcionam porque podem despertar a oposição de um
Prefeito, de vereador ou de um deputado estadual, enfim, de todos aqueles que procuram a
todo custo barrar essas iniciativas dos indígenas, que por sinal é um direito garantido por lei.
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Contexto:
A Terra Indígena do Vale do Javarí é uma região localizada no extremo ocidental do Estado
do Amazonas, na fronteira entre o Brasil, o Peru e a Colômbia. A área, que foi demarcada em
1999 e homologada pelo Governo federal em 2001, tem 8.544.448 hectares e é considerada a
terceira maior Terra Indígena do Brasil. Além dessas características, essa imensa região
ainda abriga grupos isolados, que são indígenas dos quais não se tem nenhuma informação a
respeito da cultura, modo de sobrevivência e muito menos o idioma.
Com a demarcação da T.I., muitos daqueles que sobreviviam das alternativas que a região
oferecia, passaram a se opor às iniciativas dos indígenas. Isso inclui comerciantes
inescrupulosos que tentam a todo custo se beneficiarem em cima das necessidades dos
indígenas, políticos, contrabandistas, madeireiros, pescadores e até traficantes.
Muitos dos antigos patrões e até mesmo os seus descendentes ainda comandam a política
local e até regional, o resultado que se espera de tudo isso são os conflitos de interesses
aonde o prejudicado em tudo isso é o próprio índio.
Além desse histórico, a região do Vale do Javarí é considerada como um dos bolsões de
pobreza do país e a única alternativa encontrada pela massa mais empobrecida são os
recursos que ainda são encontrados no interior da T.I., causando sérios conflitos entre índios
e não-índios.
Apesar de toda essa oposição, os povos indígenas aos poucos vêm conseguindo espaço no
cenário local e regional, por meios das mobilizações a nível nacional e internacional,
sobretudo, por representarem uma significativa parcela da população da região (alto
Solimões). Na cidade de Atalaia do Norte, por exemplo, o Conselho Indígena do Vale do
Javarí é única organização que tem respaldo para enfrentar a oposição dos "poderosos" locais
e o que vem despertando a ira de muitos opositores. Para se ter uma idéia dessa oposição, a
maior parte das demandas das chamadas Políticas Públicas, tanto ao nível de Estado quanto a
nível de País, que são destinadas às comunidades indígenas, são barradas pelo Executivo
Municipal que vem tomando atitudes explicitamente contra os indígenas. É o caso do Curso
de Capacitação dos Professores Indígenas que foi encerrado pelo MEC por apresentar uma
série de irregularidades nas execuções feitas pela Secretaria Municipal de Educação. Além
desse exemplo, tem-se a precária condição das "Escolas Rurais", o não repasse do orçamento
do FUNDEF para os indígenas, o Programa Bolsa Escola, Pró-Rural, Comunidade Ativa,
Terceiro Ciclo, enfim, tudo aquilo que pode beneficiar os indígenas. O resumo de toda essa
oposição ridícula é refletido nas asneiras ditas pelo próprio Prefeito, como provocação aos
indígenas: "Investir em índio é coisa inviável" ou "Índio bom é índio Morto". Vale a pena
lembrar que todos os projetos que vêm sendo executados nas comunidades indígenas não têm
nenhum vínculo com a Prefeitura local, ou são executados pelo Governo Federal, por meio
de convênios com o CIV AJA, ou ainda diretamente pelas organizações parceiras da Ong.
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Histórico:
Em meados da década de 40, a Missão Novas Tribos do Brasil (r.ANTB), ligada à Igreja
Batista, veio a se instalar no Vale do Javarí, mais precisamente na região da nascente do rio
Ituí (oeste da T.I.). A partir de então começaram as primeiras "buscas rumo ao
conhecimento". Essa iniciativa veio do povo Marubo que posteriormente foram descobrir
que em troca dessa conquista teriam de esquecer as suas tradições milenares, pois os
missionários queriam "ensinar" os indígenas somente para ler a bíblia. As primeiras aulas, de
que se tem notícia, em que foram repassados aos indígenas os conhecimentos da leitura e da
escrita, datam de 1945 em que um dos alunos chegou a registrar em seu caderno. Com isso, o
missionário norte americano John Djasma foi o primeiro "professor" a dar aulas aos
indígenas Marubo, entretanto, o objetivo não era o de capacitar os indígenas, e sim usá-los
como novos "evangelizadores" de outros indígenas.
Em 1973 a FUNAI se instalou na cidade de Atalaia do Norte. Nessa época foram criadas as
chamadas "Frentes de Atração" que tinham como objetivo de "amansar índios". Como as
comunidades indígenas eram dispersas em todo o Vale do Javarí, os sertanistas procuraram
criar os chamados "Postos Indígenas" que eram pequenas unidades da FUNAI (as Frentes de
Atração) os quais se localizavam nas margens dos principais rios da região, facilitando assim
o acesso das equipes da Fundação Nacional do Índio.
Muitos dos indígenas que foram "ensinados" pelos missionários passaram a demonstrar
conhecimentos que despertaram o interesse de outros parentes e assim se formou a «corrida
rumo ao conhecimento". Devido a essa procura, muitos indígenas tiveram de se deslocar para
as cidades vizinhas, como Cruzeiro do Sul (AC), Mâncio Lima (AC), Rodrigues Alves (AC),
Guajará (AM), Tabatinga (AM), Benjamin Constant (AM) e Atalaia do Norte (AM) e esse
caminho causou, para muitos, decepções e até mesmo a morte. Esse foi, inclusive, um dos
fatores que contribuíram para a desestruturação de muitas famílias indígenas e
conseqüentemente a quebra do sistema tradicional dos clãs.
Na década de 80 a FUNAI procurou instalar as primeiras escolas para os indígenas, sendo
que, essa iniciativa não proporcionou nenhum resultado, pois o objetivo da instituição não
era capacitar os indígenas, pelo contrário, deixá-los incapacitado, sem nenhum conhecimento
era uma das maneiras de tratá-los como tal, ou seja, simplesmente 'índios".
Vale a pena lembrar que nesse mesmo período os povos Marubo davam os primeiros passos
no Movimento Indígena e a partir de então foram tendo acesso as informações, sobretudo,
dos seus direitos a uma Educação Diferenciada. Perceberam então que estavam sendo
esquecidos pelo Estado e a partir dalí procuram fazer valer as leis, previstas na Constituição
Federal.
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Em resumo, aqui estão alguns dos fatores que vêm contribuindo para essa situação de
esquecimento e descaso, com relação à educação indígena:
•
Não existe um Programa de Educação especifica e diferenciada para cada
povo, como por exemplo, para os Mayoruna, os Marubo, os Kulina, os Matis e Kanamari.
•
Os poucos professores indígenas que ainda vêm tentando exercer as suas
funções nas comunidades, são induzidos a seguir a uma política ditatorial em que as
regras são ditas pelo Executivo Municipal de atalaia do Norte, além de não terem nenhum
apoio da SEMED.
•
Não existem nenhumas perspectivas de conversação e muito menos não foram
feitas nenhuma reunião entre a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Indígena
do Vale do Javarí, para juntos tentarem resolver os problemas da educação indígena.
•
Por não terem nenhum apoio, os poucos professores indígenas vêm sendo
manipulados e sujeitos a toda pressão por parte da SEMED, além de serem usados como
"aliados do prefeito" para obterem votos para o Partido do Executivo Municipal.
•
Falta de estruturas adequadas, para os professores indígenas executarem suas
atividades de educação, pois as escolas das comunidades indígenas estão num estado de
precariedade total, aonde a maioria foram feitas pelos próprios indígenas.
•
Falta de providências sérias, tanto da parte do lvffiC quanto da SEDUC/AM
para fiscalizar as execuções das Atividades de educação na Prefeitura Municipal de
Atalaia do Norte, sobretudo, dos orçamentos que são destinados para a Educação
Indígena.
•
Os Conselhos de educação, tanto no âmbito do Município quanto do estado,
não vem assumindo suas responsabilidades, porque estão induzidos pelos opositores dos
indígenas, como é o caso do Município de Atalaia do Norte que vem sendo comandado
por um convicto anti-índígena.
•
Falta de conversações entre a SEDUC/AM e o CIV AJA que não procura a
organização para se interar das irregularidades, ou se está ciente, não toma nenhuma
providências.
•
Falta de conversações entre o Departamento de Educação Indígena do MEC
que ainda não procurou o CIVAJA para se interar da situação da educação indígena no
Vale do Javarí, ou pelo menos convidar a organização para expor os seus problemas nos
encontros e palestras promovidos pelo referido órgão.
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Projetos:
Durante esse período, desde a última década de 80 até o ano de 2000, nenhum projeto, tanto
do Ministério da Educação e Setor de Educação da FUNAI quanto da Secretaria Estadual de
Educação, chegaram a beneficiar as comunidades indígenas do Vale do Javarí. Somente no
final desse mesmo ano, por iniciativa dos próprios indígenas, é que foi conseguido o apoio da
SEDUC para executar o Projeto de Capacitação para os Professores Indígenas.
Devido às intensas migrações de jovens indígenas para as cidades vizinhas, o CIV AJA criou
um local, no interior da T.I., que tivesse a :finalidade específica de atender as demandas da
Educação. Essa iniciativa foi tomada tendo em vista o grande índice de jovens que
procuravam estudar nas escolas dessas cidades e o que vinha causando problemas como a
prostituição, trabalhos escravos nas grandes fazendas, alcoolismo, dentre tantos outros males
da vida citadina.
Em 2000, por iniciativa dos próprios indígenas, foi criado o Centro de Treinamento
Sorriso do Saber, que tem suas estruturas localizadas na confluência dos rios Pardo e
Curuçá. Além do objetivo fim, a criação desse local veio a minimizar a logística para a
região, sobretudo, s migrações dos jovens para fora da Terra Indígena.

Projeto MAKUMAKAMA YO:
Esse projeto tinha como objetivo de capacitar os poucos professores indígenas existentes nas
comunidades, sendo que, as atividades seriam executadas pela Secretaria Municipal de
Educação com o apoio da SEDUC e, o CIV AJA, apenas acompanharia as execuções dessas
demandas. Com isso, criou-se uma série de empecilhos, por parte da SEMED local, tendo
como resultado o encerramento das atividades previstas no Projeto.
Segundo as informações dos assessores do Ministério da Educação, que estiveram no interior
da Terra Indígena, todas as demandas previstas foram executadas com irregularidades nas
prestações de contas, não seguiram a metodologia do projeto, dentre tantas outras
irregularidades no âmbito administrativo e operacional da SErvfED local. O irônico em tudo
isso é que a SEDUC não procurou saber dos reais motivos e o Ministério da educação ainda
não enviou nenhum técnico para :fiscalizar a respeito dessas irregularidades, causando o
encerramento de atividades que visavam capacitar os professores indígenas. Vale a pena
lembrar que nos arquivos do CIV AJA são encontradas umas séries de documentos aonde os
indígenas procuraram informar a SEDUC a respeito das irregularidades ocorridas, entretanto,
a secretaria ainda não deu o seu parecer a respeito do assunto.
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Considerações Finais:
A importância da Educação indígena, tanto no âmbito do Vale do Javarí quanto em outras
partes do país é uma prioridade que visa acima de tudo capacitar os diversos povos para
enfrentarem as demandas do mundo moderno. Deve-se ter em mente que essas providências
poderão até mesmo contribuir com a própria existência, do ponto de vista cultura e
tradicional, de muitas tribos indígenas do país.
A "boa vontade" das "hierarquias de poder" dentro dos Departamentos responsáveis pela
educação indígena, não é suficiente se não tomadas nenhuma providência para acompanhar
as execuções das atividades de educação nas comunidades indígenas. Não esquecendo de que
muitas dessas demandas estão na responsabilidade de "dinossauros" que ainda têm a
"mentalidade política do tempo das cavernas".
Todos esses descasos seriam resolvidos se houvesse vontade política e departamental das
autoridades competentes, sobretudo, a atuação dos órgãos superiores, como é o caso do
Ministério da Educação.
É ridículo saber que existem orçamentos destinados as execuções das atividades de educação
nas comunidades indígenas, enquanto que as escolas dessas comunidades são verdadeiros
"tapirís de seringal" e aonde os professores indígenas são tratados como "meninos de recado
do prefeito", para não serem excluídos dos programas oficiais de educação, ou sendo usados
como "caçadores de voto" do prefeito que usa o seu subordinado (o Secretário Municipal de
educação) apara liberar a merenda escolar e o material didático gratuito como objetos de
campanha política.
Diante do que foi apresentado neste relatório, o Conselho Indígena do Vale do Javarí vem
expressar o seu parecer quanto a esses descasos, relacionados à Educação Indígena, e espera
que as autoridades competentes tenham a sensibilidadede tomar as devidas providências.
Este é o relatório;

Jorge Oliveira Duarte

Coord.Geral do CIVAJA

Clóvis Rufino Reis

Setor de Educação/CTPSS/CIVAJA
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