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PROPOSTA DE CONTINUIDADE DA PESQUISA "REPENSANDO A EDUCAÇÃO 

BILINGUE E INTERCULTURAL - O CASO DO ACRE" 

1 1 

Nossa pesquisa anterior - "Repensando a educação 

bilingüe a intercultural,o caso do Acre", teve como objetivo 

uma descrição; análise e reorientação das condições de bilin 

güismo nas aldeias onde se desenvolvem as escolas do projeto 

"Uma experiência de autoria" coordenado pela CPI/AC. Avivada 

pelo processo de pesquisa e ação pedagógica, foi sendo perc~ 

bida com maior número de dados e exemplos, a situação atual 

de conflito lingüístico e intercultural vivido pelos falantes 

indios da região, especialmente aqueles diretamente envolvi 

dos no projeto: professores e alunos das escolas. Constatou- 

se,nos resultados da anãlise, em diferentes momentos e por di 

versos recursos sóciolingüisticos, a tendência principal de 

expansão do português e retração das línguas indígenas, intr~ 

jetada já por estes falantes em um sistema coerente de idéias, 

classificadas numa tipologia explicativa, elaborada por n6s 

no relat6rio final da pesquisa sobre a consciência metalingüí~ 

tica destes. 

O ASPECTO PEDAGÕGICO da primeira parte da investig~ 

çao, de cunho mais sóciolingüístico, foi conduzido de diferen 
) 
l 
} 
j 

tes formas, tendo como desenho principal práticas de pesquisa 

participante. Através delas, os atores diglóssicos foram co~ 

vidados a pensar sobre o uso das línguas indígenas e do port~ 

\'· 
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gues nas variadas situações de contato e comunicação hoje vi 

vidas por eles, além de elaborarem argumentos explicativos p~ 

ra justificar suas preferências lingüísticas. Assim, além do 

mapeamento e anãlise das diversas condi~Ões de bilingÜismo, 

determinadas pelas inúmeras variáyeis descritas por nos, a pe~ 

quisa, com seu instrumental de enquetes, respondidas no con 

texto da aldeia, pode trazer à conscí.ênc í.a+do s falantes, con 

teúdos da sua reflexividade sobre o conflito. Através de "tes 

temunhos", expressaram para si mesmos o para o pesquisador, 

suas atitudes e representações relativas ao conflito diglóssi 

co, formulando argumentos que justificassem suas escolhas e 

preferências quanto a processos de aquisição e desenvolvimen 

to oral e escrito destas línguas. 

A elicitação destes conteúdos metalingüisticos vi 

sa criar condições de uma tomada de consciência progressiva~ 
---------------····--·------------· - - -- -- --- ---------------------- 
bre esse processo con t r ad Ltiô r Lo, cuja_ !.~.!1~-~~-çla<?,~ __ .. 12~<:!~gógica 
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geral é incentivar ações de mudança por parte destes sujeitos, 

atores diretos e indiretos no projeto educativo (incluída no~ 
..---- - -- - ~ 

sa equipe de assessores, os professores bilingües e os alunos 

e parentes dos alunos). Objetiva-se que essa consciência in 

dígena e indigenista possa ir dando-se progressivamente conta 

da tendência principal, de~~i~ --~-~~~;ê·~;;~;;.~~;~/ 
aprendizagem do português oral e escrito nas escolas e mesmo 

fora dela. Ainda mais: NOS PROPOMOS a, através desta pesqu! 

sa e na continuidade de nossa aç;o pedag6gica via projeto da 

CPI/AC, construir gradativamente condições didáticas e pedag~ 

gicas novas de resistência_j tendência principal, e 
--·------- ---- --- -·- 

reforço ------------· 
da subordinada, apoiando as ações e pesquisas relacionadas 
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com as línguas indígenas escritas e sua inclusão dentro de um 

programa curricular global além das demais ações de pesquisa 

necessárias como na Matemática, História, Geografia, Ciências 

e Saúde, e processos cognitivos e de transmissão/assimilação 

tradicional do saber. 

Pretendemos desenvolver esforços para formação de 

uma equipe,ou grupo de trabalho, com a finalidade de formula 

çao do Currículo Bilingüe e Intercultural, correspondente às 

quatro primeiras séries do 19 grau, de caráter, portanto, in 

terdisciplinar, com a participação de alguns dos professores 

bilingües indígenas do Acre. 

II) JUSTIFICATIVA: O NACIONAL E O ACRE 
1 

1 
1 

1 

Assim a oportunidade de dar continuidade à pesquisa 

se deve a duas ordens de fatores: uma de características mais 

particulares e específicas, de 11estudo de caso" de uma exper~ 

ência que se transformou num programa, localizado no Acre, 

com população composta por 10 grupos étnico-linguísticos vi 

vendo variadas situações de bilinguismo e relacionamento 
~ 

so 

cio-econômico com a sociedade regional, nacional e internaoio 

nal. 

Outra ordem de fatores que justificam a pesquisa e 

a sua possível contribuição a urna discussão mais ampla, em am 

bito nacional, envolvendo outros agentes educativos e pesqu! 

sadores ligados ao problema, visando assim preencher o vazio 

r 
\ deixado pela ausência de produção teórico-metodológica e ins 

trumental para a educação bilingüe e intercultural no país. A 
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té agora, a produção de uma literatura especializada sobre es 

se campo vem se restringindo aos relatos de experiências, lo 

calizadas e particulares, e às cartas de princípios gerais. 

Poder movimentar maior número de profissionais de 

ensino neste campo e ajudar a trazer mais idéias e unidade p~ 

ra as diversas ações educativas em andamento, especialmente 

fragmentadas e isoladas em suas especificidades, é, pois, uma 

forte razão para pensarmos e propormos a continuidade deste 

projeto. 

Reportemo-nos ao discurso oficial normatizador no 

âmbito nacional, das ações educativas da União, através de seu 

texto mais recente, as Leis de Diretrizes e Bases, em proce~ 

so de aprovação pelo congresso nacional, onde um capítulo e 

três artigos tratam da questão: CAP. XV "Da Educação para Co 

unidades Indígenas", artigos 88, 89 e 90: 

"A r c . 88 

O Sistema Nacional de Educação, preferentemente a 

través do Sistema de Ensino da União, e com a colaboração das 

agências federais de fomento à cultura e de assistência aos 

Índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesqui 

sa, para oferta de educa~ão escolar _ _!:>_ílingüe e intercultural 

aos povos indígenas. 

Parágrafo Único - Os programas previstos neste arti 

go serão formulados. com audiência das comunidades envolvidas, 

atravês das respectivas organizações e de entidade representa 

tiva das comunidades indig~nas. 

Art. 89 

Os programas referidos no artigo anterior deverão 
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ser incluídos nos Planos Nacionais de Educação, com recursos 
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específicos das agências de cultura e de assistência ao Índio, 
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alim d~s dotações· ordinárias da educação, e terao os segui E_ 

tes objetivos: 

I - preservar e fortalecer a organizaçao social, a 

cultura, os costumes, as línguas, crenças e tradições das co 

munidades indígenas; 

II - fortalecer as práticas sacio-culturais, a lÍn 

gua materna de cada comunidade indígena e desenvolver me todo 

logias específicas. do processo de ensino-aprendizagem da edu 

caçao escolar de comunidades indígenas, especialmente na apreE_ 

dizagem de primeiras e segundas línguas; 

III - manter programas de formação de recursos huma 

nos especializados, destinados ã educação escolar de comunida 

d e e Ln d Lg e n a a , g o r n n u í n d c , p r c f e r u n ci u Lm c n t o , n o Índio, o 11 

cesso aos mesmos; 

IV - desenvolver currículos, programas e E_rocessos 

de avaliação de aprendizagem, bem como material didático e ca 

lendário escolares diferenciados e adequados ãs diversas comu 

nidades escolares; 

V - publicar material didático em línguas indígenas 

maternas e material bilingüe, destinados ã educação em cada 

comunidade indígena, visando ã integração do ensino em seus 

diversos níveis; 

li 

Portanto, como se pode observar no texto acima, con 

tinua a se desenvolver no panorama da Educação Brasileira a 

discussão intermitente (tão velha quanto nova), sobre a inte 
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graçao das populações indígenas aos Sistemas Nacionais, com a 

ressalva da necessária (e possível?) preservação das espec~ 

ficidades e de tratamentos diferenciados. A anterioridade des 

ta discussão sob esta abordagem pode ser resgatada no· Decre 

to 58.824, de 14 de julho de 1966, que promulgou no Brasil a 
~ 

convenção de n9 107 da OIT-ONti, "sobre a proteç~o e integr! 

ção das populações indígenas e outras populações tribais e se 

mitribais de países independentes"; na lei 6001 - Estatuto do 

índio, de 19 de dezembro de 1973; na Constituição Federal de 

1988, Capítulo III, Da Educação, da Cultura e dos Desportos", 

Artigo 210, § 29, que assegura às comunidades indígenas a "u 

tilização de suas línguas maternas" e "processos próprios de . l 

aprendizagem". 

Ainda estes dias de outubro de 90 ~stã se travando 

em Brasília, discuss5o de uma Nova Polltic~ Indigenista para 

o País. Foi criado pelo novo governo um grupão interministe 

rial, encarregado de reescrever esta política, com cara nova, 

coerente com o novo modelo brasileiro de modernização, mas so 

bretudo, buscando corrigir a má fama hoje difundida no 19 

mundo de um país de costas voltadas para sua constituição mul 

· ti-étnica, e cujo meio arnb í errt.e ,privilegiado pela maior flo 

resta tropical úmida, vem sendo ameaçado, juntamente com suas 
\ 
1 

i : 

populações nativas. 

Entre os membros do grupao está o MEC, que de acor 

do com o texto da nova lei, propoe-se, no documento apresent~ 

do como proposta ao grupiio, durante a reunião: "como órgão co 

ordenador da política de educação do país ... considerar e re 

conhecer este direi to às populações indígenas . . . é fundamen 

~· 
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tal que a educação indígena faça parte do contexto maior da 

educação no pais, assegurando um ensino de qualidade" ... 

Ora, embora os documentos oficiais e não oficiais so 

bre educação indígena que vêm sendo escritos há algumas déca 

das, em especial as propostas·e textos constitucionais, façam 

referência às escolas indígenas diferenciadas e coincidam nos 

pressupostos filosóficos de entendimento da autonomia com que 

devam ser tratadas estas questões, carece-se até hoje1na lite 

ratura sobre o tema1de produções teórico-metodológicas e ins 

trumentalizantes para a confecção de "programas, currículos 

... processos de avaliação da aprendizagem" (LDB art. 89). O 

mesmo não podemos dizer com relação à confecção de "materiais 

didáticos e calendários escolares diferenciados" (idem), pr~ 

<luzidos em vários projetos com apoio federal ou não: diversas 

ONGs (organizações não gov~rnamentais), missões católicas pr~ 

gressistas ou não, protestantes e fundamentalistas, agências 

de assistência federal como Funai e suas administrações esta 

duais, vêm produzindo cartilhas, geralmente dedicadas às duas 

primeiras séries de aquisição da escrita e das operações arit 

méticas, além do registro escrito de narrativas mitológicas e 

do cotidiano recente, para exercício da escrita e leitura nas 

duas línguas. 

Há, portanto, no país, precisando ser reunida, est~ 

dada e organizada toda urna literatura didática e paradidática 

produzida por agências variadas, muitas delas de autoria dos 

próprios grupos, dirigida às duas séries iniciais, em língua 

portuguesa e indígenas. Porém, carecemos, os educadores indf 

genas oq indigenistas, para orientação e operacionalização das 
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nossas práticas pedagógicas, formulações mais generalizantes 

e analíticas que possam dar conta das diversas realidades, co 

mo Currículos Bilingües e Interculturais. Esta é, assim, a 

proposta mais ampla desta pesquisa, ao buscarmos dar continui 

dade a urna linha de investigação aplicada à educação indígena 

no âmbito do MEC e seu órgão de pesquisa - INEP. 

III) DESCRIÇÃO DO CAMPO E SUGESTÃO DOS CAMINHOS 

POSSÍVEIS DA INVESTIGAÇÃO 

Uma vez que já foi mapeada a distribuição do uso 

das línguas no espaço escolar e fora dele, nas práticas orais 

variadas e nas escritas, e revelado um conjunto de atitudes e 

representações contraditórias sobre o conflito, cumpre à pes 

quisa investigar qlternativas, no campo propriamente pedugóg! 

co, detalhando e aprofundando a meta difusa e ambígua que vem 

sendo construída na consciência dos falantes diglóssicos de 

um bilingüismo equilibrado e aditivo (vide conclusões do rela 

tório final da 1~ parte desta investigação). 

Para podermos nos referir a esse bilingüismo em ci 

ma de dados, tendências e perspectivas,faz-se necessário cri 

armos as estratégias: entre elas, creio, a formula5ão de 

currículo bilingüe e intercultural d~~;:-~ 

desenho suficientemente claro e amplo para dar conta das dife 

um 

num 

renças e especificidades de cada região ou grupo étnico. 

Apresento, a seguir, uma breve exposição de princ!pios 

e dos tópicos considerados fundamentais do programa curricu 

lar. Transcrevo aqui o resultado da 1~ Reunião, de cunho na 
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cional e inter institucional, com a participação de 70 pes 

soas, entre índios ,e não índios, especialistas na questão,com 

a colaboração da ex-Fundação Nacional Pró-Memória, órgão do 

ex-Ministério da Cultura, e sob a coordenação geral destape~ 

quisadora, através do ex-Núcelo de Educação Indígena do Museu 

do !ndio RJ, ocorrida em outubro de 87 no Rio de Janeiro. 

: No Grupo de Trabalho consti tuido para reflexão so 

bre um dos temas do evento, Curriculo Bilingüe e Intercultu 

ral· tirou-se como documento final o seguinte: 

"IV. Com relação ao currículo das escolas indígenas: 

1) O currículo nâo se resume a uma listagem do con 

teúdo programático: ele deve levar em conta a realidade histõ 

2) O currículo e mais abrangente que um programa, 

1 
i 
i 
1 

! 
; 
1 

1 

! 

rica, sÕciolingÜÍstica e cultural da sociedade onde está inse 

rida a escola. 

3) Cada escola deve ter seu currículo especÍfico,de 

1 

!· 
1 , 

l l 
j. ·l 
1 ' 

·t 

englobundo a juHtificotiva, objetivos, o pr5prio programa, a 

metodologia e o sistema de avaliação da escola. 

acordo com o contexto cultural em que se encontra um dado gr~ 

po indígena, mas, ao mesmo tempo, deve garantir aos alunos a 

cesso, em igualdade de condiç;es, ao sistema formal de educa 

ção da sociedade envolvente. Esta igualdade, resguardadas as 

especificidades, requer uma capacitação equivalente àquela do 

sistema regular, pois, do contrário, o estudante Índio conti 

nuari em situaçio de desvantagem e marginalizaçio frente aos 

.n a o Índios. 

4) O curriculo deve abranger: 

a) Justificativa - Na justificativa, identifica-se e 

.~.::., 1c. 
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analisa-se a necessidade da escola dentro do processo histõrf 

co vivido por determinado grupo a partir docontato com a so 

ciedade envolvente. A vontade de escola por parte da maioria 

das comunidades indígenas expressn claramente a intenção de 

que ela sirva como instrumental na busca de soluç~es para os 

problemas advindos do contato. 

b) Objetivos - Não só contemplam as necessidades e 

mergenciais advindas do contato,rnas tamb~m a interação e o de 

senvolvimento dos grupos indígenas dentro da sociedade majorf 

târia; levando em conta o problema de duas ou mais culturas 

distintas que se inter-relacionam, processo em que nao deve 

haver dominação de uma sobre a outra, mas um enriquecimento mi 

tuo. Por outro lado, enfatizam a perspectiva de resgate dos 

conhecimentos ~tnicos para, a partir deles, introduzir o co 

nhecimento institucional, respeitando as formas de transmis 

sao oral e do saber/fazer próprios de cada povo. Ao mesmo tem 

po, possibilitam ao aluno Índio não só uma reflexão sobre sua 

identidade, como sobre sua capacitação corno agent~ fortalece 

dor e transformador do processo cultural dinimico de sua pr~ 

pria sociedade em relação com a sociedade envolvente. 

c) Tópicos do Programa Curricular: 

Línguas: Conforme o exposto pelo grupo de trabalho 

11 a 1 f a b e t i z ação e e n s i no b i 1 i n g Ü e 11 , e o n s i d era - s e que a e s e o 1 a 

deve tomar por base as realidades sôciolingÜÍsticas de cada 

comunidade e programar o seu trabalho lingüistico a partir 

das diferentes situações: i 
. j 

1 
1 
l 

, 1 
: 

- grupos indígenas monolingües em língua indígena; 

- grupos indígenas monolingües em português; 

1 
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- grupos indígenas bilingÜes - em língua indígena e 

em português. 

Matemitica: O papel desempenhado pela matemática se 

aproxima daquele desempenhado pela alfabetização; ou seJa, o 

de tornar possível a compreensão de certos aspectos, sobre tu 

do os quantitativos e geométricos, da realidade física e so 

cial e dos processos lógicos subjacentes a essa compreensão.~ 

ma segunda etapa destes estudos visa desenvolver um bom <lesem 

penho dos alunos na resolução dos problemas ligados as neces 

sidades reais da comunidade, através do uso de estratêgia da 

modelagem matemática (isto é, cria-se um modelo matemâticó p~ 

ra a resolução de um problema ligado à realidade sôcio-econômi i: 

ca, por meio de técnicas ou estratégias matemãticas na busca 

de soluções) 

Ciências: O estudo das ciências busca· introduzir o 

conhecimento científico das sociedades não-indístenas através 

de um procedimento comparativo entre esse conhecimento e os 

conhecimentos indígenas (etno-conhecimentos), visando resg~ 

tare revalorizar seus sistemas classificatÕrios de análise 

da natureza, alem de instrumentalizar as sociedades indígenas 

para a maior compreensão e controle das situações de contato. 

Historia: O ensino da Histôria visa resgatar dentro 

do grupo a sua própria História, desde as origens mitolÔgicas, 

contextualizando o momento histórico e a trajetória do conta 

to; visa apresentar a Historia do Brasil e da Am~rica Latina 

sob a ótica dos povos indigenas e n~o a partir doponto de vis 

ta do dominador; busca desenvolver uma vis~o critica do momen 

to atual da História Brasileira. 

. . -~:~ ... t\~i~.- ,' 
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Geografia: O estudo da Geografia visa: 

Estabelecer uma Íntima relação entre o espaço ge~. 

grifico e o espaço histórico-mitológico. 

Enfocar a terra como patrimônio tambem cultural e 

nao meramente 
~ . 

economico. 

Resgatar o conhecimento geográfico do território 

indígena, bem como o conhecimento astron;mico tradicional,co~ 

parando-o com o conhecimento da sociedade envolvente. 

Educação Artística: Entendida como expressão artís 

tica, deve permear todas as atividades escolares nos diversos 

campos de conhecimento do currículo. Através dessas ativida 

desde carâter lúdico-criativo o aluno realiza, a nível cogn! 

tiva/afetivo, a síntese entre a ernoçio, a imaginaç~o e a inte 

ligência, recriando artisticamente em linguagens diversas, as 

informações recebidas, especialmente no nível verbal. ~ co 

nhecido o papel das linguagens plásticas, gráfico-visuais na 

cultura indígena, sendo função da escola a dinamização desta 

linguagem que, como a cerâmica, a tecelagem, as pinturas cor 

parais, está ameaçada de desaparecimento junto a outros aspe~.: 

tos da cultura indígena. 

Educação Física: ~ sabido que a criança indígena 

realiz~a 

desenvolvimento corporal e a socialização: natação, corridas, 

. - inumeras atividades diárias que lhe proporcionam o 

pescarias, exercícios com remo, brincadeiras, etc. Por isso 

i preferivel que não haja uma disciplina formalizada de Educa 

ção Física dentro do espaço escolar. 

d) Metodologia e estratégias pedagógicas: 

A escola indígena, entendida como espaço de encon 
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troe instrumento de mediação entre duas culturas, terá sua 

metodologia voltada para esta interação e deve contemplar às 

saberes indígenas; importa fazer uma ponte entre estes dois 

mundos, mantendo-se o conteÜdo e o valor das culturas indig!:_ 

nas, acrescidas dos conhecimentos e instrumentos necessários 

para desenvolver com êxito suas relações com a sociedade 

cional. A escola ê o local privilegiado para reverterem os co 

nh e c í m e n t o s institucionais às distintas comunidades, com vistas 

ã dinamização de sua cultura e ã solução dos problemas a partir 

de novas estratégias. ( A t Í t u 1 o d e i 1 u s t r a ç ão : a p ar t ir d e um 

problema específico vivido pela comunidade como um novo plaE_ 

tio, a escola pode trabalhar: ãrea, modo e tempo de plantio e 

colheita, estimativa e repartição da colheita, processos eco 

lógicos de combate às pragas ... ). A estratégia de se trabalhar em 

conteÚddos de diversas áreas de conhecimento num t cma g e r ador é coe 

rente, com .as expect at ivas e a funç:ão da es co La nas sociedades indígenas .. 

e) Calendário escolar: 

O currículo, na medida em que tomar por base a cul 

tura do grupo, terã no calendário escolar as expressões do te~ 

po e ritmo das atividades produtivas e rituais daquela comun1 

d ade. Assim, períodos de plantio, colheita, festas cer1mo 

niais deverão ser respeitados pelo calendário escolar, que s~ 

rã definido por cada comunidade e adaptado - as diferentes cul 

turas indígenas, garantindo-se também, por outro lado, 
.•. . 

o m1n1 

mo d e h o r u s e n u Ln p n r a o ensi1H>/1.1prt.111di.z1.1ge111 c o u t e Ii d u q u c Lu x 

dos estabelecidos pelo currículo. 

f) Avaliação: 

Na perspectiva de uma nova proposta curricular para 
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as escolas indígenas, as avaliações não serão somativas, res 

tringidas aos conteúdos específicos e a dados momentos da his 

tória daquele aluno, e sim feitas de forma·contínua, durante 

todo o processo de ensino/aprendizagem. Avaliam-se - nao 
~ 

SQ OS 

alunos, mas também a ação do professor, a qualidade do "" curr1. 

culo e dos materiais diditicos, a metodologi~ e as condições 

extra-escolares que influenciam a aprendizagem. 

" 
Assim, orientados por estas idéias gerais, levare 

mos em consideração os diversos anos de trabalho de Cursos de 

Formação de Professores BilingÜes, com seus acertos e erros, 
l 
.t 

além da observação do currículo oculto já em andamento nas es i 

colas indígenas hâ 8 anos, posto em prática por tais profess9 ! 

res e registrado em relatórios e diários de campo. Estes pr~ 

fessores são, em filtima instãncia, os principais responsáveis 

pela formulação cotidiana do çurrículo de suas escolas. Ao se 

lecionarem dos contefidos assimilados em cursos diversos, em 

geral sob nossa coordenação, e de outros contefidos recebidos 

através dos diversos locais e formas de contato intermitente 

que mantêm com a sociedade regional e nacional, são estes pr~ 

fessores quem CX>nstróem este currículo, a partir das informa 

ções que DE FATO FAZEM SENTIDO E LHES INTERESSAM PARA SEU PRO 

JETO DE ETNIA E DE INDIVÍDUOS. 

Propomo-nos, pois, nesta faze da investigação, um 

direcionamento dos esforços no resgate, sistematização e pl~ 

nejamento da reflexão sobre o curriculo, já em processo em 

nosso projeto, atrav€s de seus diferentes atores: professores 

bilingües, assessores e consultores, nas diversas disciplinas 

·f..• 
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que compoem o curriculo escolar. 

Além deste resgate interno ao projeto, é nossa in 

tenção reunir e analisar as propostas já existentes em outros 

projetos no Brasil, na América Latina e do Norte. Contamos já, 

para esta finalidade, com nossa equipe de educadores da CPI/ 

AC, e dos diversos consultores que vêm orientando, de· forma 

mais especializada, nosso projeto nas diversas disciplinas e 

áreas de conhecimento: 

Professora e doutora em linguística indígena Adair Palácio, 

da Universidade Federal de Recife, responsável pela consti 

tuição de uma equipe de pós-graduandos dedicados à descri 

.. ção de 4 das línguas indígenas do projeto . 

Professora Maria Lúcia Martins, especialista no ensino da 

matemática para classes populares e psicopedagoga, respo~ 

sável há dois anos pela matemática da formação dos profe! 

sores índios e seringueiros do Acre. 

Professora Márcia Spyer, cursando seu doutorado em Geogr~ 

fia em Barcelona, e cuja tese reporta-se a formulação cur 

ricular e de materiais didáticos para as escolas do proj~ 

to. 

Professor José Ribamar Bessa, da UERJ, especialista em hi! 

tória da Amazônia, que prestará colaboração à disciplina 

de História do currículo. 

Doutor Paulo Brígida de Alencar, Professor e Coordenador 

do Setor de Saiide da CPI/AC, que vem se dedicando ã forma 

ção de agentes de saúde indígenas. 
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IV) CONCLUSÃO 

Na verdade o que queremos advogar nesta proposta e 

pelo incentivo, a médio prazo, de um debate mais amplo sobre 

a formação de uma BASE COMUM NACIONAL, CONFORME CATEGORIA CO~ 

CEITUAL JÂ CORRENTE ENTRE OS.EDUCADORES ~RASILEIROS, preocup~ 

dos com a reflexão teórico-metodológica sobre a formação de 

professores e currículo, também nossa principal área de atua 

çao e preocupaçao. _ ... - - -------~ 

-----~-x~~:::nto do --~~~antro Naciona~ ,· realizado em Be \ 

/ ·10 Horizonte em 1983, sob o título "Reformulação dos Cursos de 
/ 

/ 
/ 

Preparação de Recursos Humanos11 o termo é definido: "A base 

comum nacional dos cursos de formação de educadores nao deve 

ser concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disci 

plinas, e sim como uma concepçao básica de formação do educa ) 

conhecimento fundamental"(Ca 
-,,. 

dor e a definição de um corpo de 

------·-- 
Refletir sobre essa base comum nacional no campo da 

educação indígena, aproveitando-nos do conjunto de idéias já 

avançadas sobre o terna na literatura pedagógica brasileira, 

buscando o entrosamento de ambos os debates, de corte nacio 

nal e indígenas, é uma das necessidades prementes e permane~ 

tes, a meu ver, para,ocampo das idéias e das práticas educa 

cionais no pais. 

Se, por um lado, acreditamos na urgência de se "p~ 

dagogizar a Educação indígena"*, dando acesso aos mentores des 

* Express;o usado pela educadora Nilda Alves, 
UFF/RJ - Faculdade de Educação, em conversa 
dora a respeito desta proposta de trabalho. 

professora da 
com a pesquis!:_ 

·.«.•i:-.- ~-.:, •. 
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ta discussão às fontes mais técnico-científicas, ainda que de 

carãte~ abrangente; por outro lado, apoiamos a oportunidade 

de difundir no meio nacional as contribuiç6es avançadas de al 

gumas das experiências pilotos em educação indígena, cujas ca 

racterísticas criativas e, em alguns casos, autogestionárias, 

podem ajudar a iluminar como um todo os caminhos da Educa cão . 
Popular no Brasil. 

V) PROPOSTA FINANCEIRA 
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