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PROPOSTA CURRICULAR BILINGÜE INTERCULTURAL 
PARA' AS ESCOLAS INDÍGENAS DO ACRE - CONVENIO 

CPI/AC - SEC/AC 1 ,. , 

!)APRESENTAÇÃO 

Apresentamos aqui um documento contendo a proposta curricular para as escolas 
indígenas participantes do programa educativo da Comissão Pró-Indio do Acre, envolvendo 
atualmente 11 etnias, das 13 que compõem o Estado e suas fronteiras (incluindo o sudoeste do 
Amazonas e noroeste de Rondonia). 

Embora oriunda de uma experiência educativa específica e regionalizada, que por suas 
características experimenta e constrói uma ação plurilingue multiétnica e intercultural (pela 
variedade de etnias participantes), esta proposta, enquanto composta por princípios conceituais 
gerais, pode ser aplicada , adequada e levada a cabo, nas demais etnias indígenas da regiões e do 
Brasil, que. com ela se identificarem. 

Baseia-se ,este documento, em outros reunidos na bibliografia , a ele anexada e nas 
experiência curriculares desenvolvida durante 11 cursos de Formação de Professores Índios 
Bilíngües do Acre; nos levantamentos durante mais ou menos 150 viagens de assessoria 
pedagógica às escolas do programa em todas áreas indígenas beneficiadas ao longo dos últimos 
1 O anos; nos seminários organizados para discutir políticas educacionais, currículos, etc, dos 
quais resultaram os documentos aqui citados; nas formulaç-es dos professores Bilíngües sobre 
seu projeto curricular reunidos no livro "Escola da Floresta" /CPI-AC e na pesquisa atualmente, 
em andamento sobre currículo indígena - realizado. sob a coordenação de duas consultoras do 
projeto. Uma a nível de doutorado, na Universidade de Barcelona e outra a nível de 
especialização na F acuidade Latino America de Ciencias Social - Flacso ( c/ recursos do 
MEC/INEP), e de mestrado na Universidade Federal Fluminense. 

Tal proposta baseia-se ainda nas inúmeras pesquisas participantes envolvendo toda equipe 
da CPVAC, nas áreas de conhecimento diversas do currículo em andamento nas escolas e nos 
cursos de formação, das quais resultaram 35 (trinta e cinco) publicaç-es didáticas elaboradas 
pela equipe junto aos professores índios nos últimos 1 O anos. 

II) BASES LEGAIS: 

A educação escolar indígena, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, 
ganhou base legal como subsistema diferenciado das demais modalidades do Ensino 
Fundamental, tanto no que diz respeito ao idioma, ou idiomas, ou as línguas meta e veicular de 
ensino, quanto aos "processos próprios de aprendizagem", aí entendido o currículo: 

"O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também ª utilização de suas línguas 
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maternas ft. processos próprios de aprendizagem" (Constituição Federal 
Brasileira- capítulo III - artigo 210, inciso 2 

No entanto, a formalização destes currículos para a Educação Escolar Indígena é tarefa 
em construção na maioria das experiencias educacionais indígenas brasileiras, sendo poucas as 
Secretarias de Educação mobilizadas a por em prática, em conjunto com os agentes e 
educadores indígenas, estes novos conceitos constitucionais, a partir de uma nova relação, 
respeitosa e de colaboração, com tal parte diferenciada do seu sistema regular. 

Ao contrário, as políticas educaionais para indígenas vêm caracterizando-se, ao longo da 
história do Brasil, por um contínuo de omiss-es e discriminaç-es, onde a questão da educação do 
índio é tratada como um caso à parte, entregue por sua anomalia aos orgãos encarregados desta 
proteção, ou como um "mesmo" a ser reproduzido por aç-es de integração e assimilação, com a 
transferencia dos currículos das escolas rurais para as aldeias , inteiramente em português, onde 
a cultura e línguas indígenas são sistematicamente silenciadas e desvalorizadas até serem 
substituídas pela língua e cultura nacional. 

Nos últimos anos, por força de diferentes iniciativas da sociedade civil organizada em 
movimentos pró-índio e das próprias organizaç-es indígenas, o Estado brasileiro vem criando 
normas reguladoras de suas futuras políticas dirigidas a estas populaç-es. 

A L.D.B, em tramitação no Senando Federal contempla assim esta questão . 

através da União, e com a colaboração das agências Federais de fomento à 
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 
ensino e pesquisa para oferta de educação escolar Bilingue e intercultural aos 
povos indígenas .... desenvolver currículos, programas e processos de avaliação 
de aprendizagem, bem como material didático e calendário escolar 
diferenciados e adequados às diversas comunidades escolares "(Cap IV, 
artigo 88,89 e 89). 

Mais recentemente, por força de decreto presidencial, o Ministério da Educação ampliou 
sua esfera de atuação à Educação Indígena, tendo uma portaria interministerial, nº 559 de abril 
de 91 (anexo) formulado os princípios gerais que deverão nortear as políticas educativas para os 
indígenas brasileiros: entidades da sociedade civil organizadas, universidades, orgãos federais, 
foram convidados a compor uma Coordenação Nacional de Educação Indígena dentro do :MEC 
para coordenar, acompanhar e avaliar as aç-es pedagógicas da Educação Indígena no País, 
conforme artigo 4° da portaria citada ministerial. Entre estes, a Comissão Pró- Indio do Acre 
vem, desde março de 91, participando das reuniões preparatórias da Coordenação Nacional de 
Educação Indígena 

Como expresso nestes diferentes documentos oficiais e .em especial, nas formulações dos 
educadores indígenas, índios e não índios, o tema currículo é assunto e objeto de reflexão 
fundamental, exigindo políticas integradas de ensino e pesquisa. A necessidade de elaboração de 
currículos específicos para as escolas indígenas vem, pois, motivando seminários, teses de 
mestrado e doutorado entre os agentes educacionais governamentais e não governamentais e nas 
Universidades brasileiras, buscando-se a formulação dos princípios pedagógicos, 
antropológicos, linguísticos, etc, que deverão nortear as diferentes realidades curriculares 
experimentadas pelas etnias nas várias regi-es do Brasil. 



Que concepção de curriculo move estas propostas, quais os princípios pedagógicos 
comuns que vêm sendo elaborados ao longo desta reflexão coletiva, envolvendo os agentes 
educacionais, direta ou indiretamente atuantes em aç-es educativas indígenas? 

III) BASES CONCEITUAIS DO CURRÍCULO ESCOLAR INDÍGENA 

"O currículo não é um programa estabelecido a priori, mas se constrói durante 
todo o processo educativo, a partir da identificação de centros de interesses, 
áreas temáticas e das necessidades priorizadas pela comunidade" ..... 

O processo de aprendizagem e, portanto, o currículo, deve ser constituído pelos 
conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e conhecimentos 
relevantes das outras culturas" ... 

(Documento do seminário sobre currículo 

Centro Mari.Antropologia, USP,out,90) 

Pautamo-nos assim pelo entendimento do " curriculo" como processo de construção 
coletiva e permanente, referido nos interesses imediatos e a longo prazo dos grupos indígenas, 
tendo como objetivo sua progressiva autodeterminação; o que implica em uma metodologia de 
formulação curricular não fechada e participativa, em que os atores principais, os professores 
Bilíngües, seus assessores e os alunos, de diferentes modos e lugares, são chamados a elaborar, 
um desenho curricular ( entendido como planejamento, registro e· avaliação) a ser contínuamente 
construído e aperfeiçoado nas práticas cotidianas, a nível individual e coletivo. 

O que se segue, assim, não é uma proposta fechada a ser aplicada homogênea e 
permanentemente pelas diferentes escolas indígenas do Estado, mas o fruto atual, sistematizado, 
da experiência acumulada ao longo destes últimos dez anos de discussão e prática educativa 
pela equipe da CPI/ AC, em suas interações com todos profissionais bilingües envolvidos no 
programa e com os demais agentes educacionais com quem temos trocado reflexões nos 
encontros e seminários citados. Baseia-se, também, na leitura de bibliografia sobre o tema 
produzido nas Américas e Europa, reunida pela equipe na preparação teórica metodológica que 
viemos fazendo ao longo de nossas práticas com o objetivo de subsidiar tais práticas e 
fundamentá-las em determinados princípios como os que expomos a seguir: 

Os 3 eixos fundamentais do desenvolvimento das comunidades indígenas estão baseados 
em seu território, língua e cultura. 

Estes são, pois, os eixos fundamentais do Currículo da Educação Bilingüe Intercultural. 

Terra: constituída pelo conjunto dos recursos naturais, minerais e tecnologias que formam 
a base material da reprodução cultural do grupo social... Implica no acessso, uso racional e 
conservação de tais recursos o que assegura a sobrevivência das futuras geraç-es. 

Língua: a língua materna, a nível oral e escrito, revela e determina ( constrói) a estrutura 
do pensamento indígena e sua cosmovisão cultural; possibilita a produção e reprodução do 
conhecimento e dos valores através do programa educativo. 
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Cultura: Constitui e é constituída pelo conjunto dos valores sociais, modos de entender, 
fazer e viver, enfim nas aç-es e seus significados no tempo e espaço, expressos nas práticas 
sociars cotidianas de determinados grupos sociais, nos bens da sua cultura material e 
intelectual. Possibilita a revitalização, dinamização do grupo indígena, sendo um ponto de 
partida para o estabelecimento do processo educativo intercultural. 

O que se entende então por Educação Escolar Indígena Bilíngüe e Intercultural? 

É um processo social permanente, participativo, organizado, flexível e dinâmico, que 
baseia-se no direito à livre expressão, fortalecimento e dinamização da identidade cultural dos 
povos indígenas, no contato com sociedades nacionais, plurilíngues e multiétnicas, como é o 
caso do Brasil. 

Implica no desenvolvimento de capacidades, habilidades e estratégias, intelectuais, 
afetivas e psicomotoras e na aquisição critica de conhecimentos interculturais, através de duas 
ou mais línguas, a fim de contribuir à formação integral do estudante como pessoa e sobretudo 
como membro de seu grupo social 

É pois indígena porque parte das necessidades, interesses e aspiraç-es das comunidades 
indígenas, fundando-se no seu direito inalienável de serem reconhecidas e respeitadas como 
sociedades particulares em suas formas de vida, cosmovis-es, línguas, etc, parte diferenciada e 
enriquecedora da dimensão pluriétnica nacional. 

É Bilíngüe porque fundamenta -se na varidade e na diversidade linguística do nosso país - 
de dimensão plurilingue, conferindo aos estudantes indígenas direito ao desenvolvimento de suas 
línguas maternas, a nível oral e escrito, paralelemante à aquisição e desenvolvimento da língua 
nacional, para que as primeiras possam vir a desenvolver-se logica e estilisticamente, mesmo na 
atual situação vivida de contato assimétrico com o português que é a língua dominante , 
geográfica e funcionalmente. 

Deve, assim, a Educação Bilíngüe promover o desenvolvimento de um bilinguismo 
equilibrado, aonde a aprendizagem da Ll (na maioria dos casos, a língua indígena), seja 
acompanhada pela L2 (na maioria dos casos o português), de forma complementar, ainda que 
se reconheça o caráter conflitivo e confrontante destas línguas e culturas, com pesos políticos 
desiguais, devido às suas atuais condiç-es de pouco prestígio e status, ausencisde função social 
para as línguas indígenas escrita e a consequente tendencia de valorização assimétrica do ensino 
aprendizagem da língua portuguesa, de caráter nacional. 

Assim deverá ser incentivada, através da Educação Indígena, a criação de novas funç-es 
para as línguas indígenas, seja ela materna ou segunda língua, a nível oral e escrito , com o 
estímulo à produção e difusão de textos e literaturas diversas nestas línguas compreendidas 
também as diferentes áreas de conhecimento próprias ao currículo escolar. 

:É intercultural porque promove a afirmação e desenvolvimento do estudante no seu 
próprio universo cultural e conceituai, ao lado de permitir-lhe uma apropriação seletiva, crítica e 
reflexiva de elementos culturais e científicos de outras sociedades, do que resultará um 
enriquecimento cultural a nível individual e social. 

\ 
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Em resumo, o currículo intercultural aborda conteúdos das culturas indígenas e de outras, 
assim como os conhecimentos universais que interessam às necessidades de continuidade e 
transformação daqueles grupos. Para isso, usam-se, durante todo o processo educativo, as 
línguas indígenas e a língua portuguesa, como instrumentos de comunicação e objeto de 
estudo, em busca da manutenção, recuperação e dinamização destas línguas e culturas 

IV) OBJETIVOS GERAIS: 

Dar acesso e desenvolver formas de conhecimento advindas de formaç-es culturais 
diversas, tomando como base a sua própria cultura, para que os estudantes conheçam e 
controlem uma varidade de padrões culturais e de conhecimentos, ampliando sua compreensão 
critica da realidade e sua capacidade de atuação sobre esta. 

Promover um processso educativo, que fundado nas culturas e formas de pensamento 
indígenas, possa também estar orientado para a melhoria de suas atuais condições de vida, 
através da apropriação critica de bens e recursos tecnológicos nos diversos âmbitos da vida 
sócio-cultural. 

A educação primária não pode formar completamente o estudante, sendo a base e/ou 
complementação da sua educação integral, que antecede e continua em outros níveis e 
modalidades desde os processos educativos tradicionais, ocorrendo na vida social tribal, como 
nos processos culturais, em que todos os indíviduos estão inseridos de forma ativa como 
produtores e reprodutores das suas culturas. 

É, pois, importante que a educação primária Bilingüe e Intercultural prepare o estudante / 
nas línguas indígenas e portuguesa, em forma oral e escrita, para que possa comunicar-se em 
diferentes situaç-es e ambientes sócio-culturais. Também deverão dominar as operaç-es simples 
de matemática, aspectos ligados às grandezas, contagens, medida de cálculos para a resolução 
dos problemas relativos à atual inserção no mercado, através de transaç-es produtivas e 
comerciais, a rúvel interno e externo 

O processo de aprendizagem da matemática implica em apropriaç-es dos conteúdos 
matemáticos não só pela questão pragmática de resolução dos problemas cotidianos que se 
apresentam ao grupo, mas também pela necessidade de aplicação destes conceitos em outras 
áreas de conhecimento do currículo 

Tais aquisiç-es básicas abrirão aos alunos o repertório científico da sua própria cultura e 
do conhecimento escolar selecionado permanentemente no currículo, para que possam utilizá-los 
funcionalmente dentro do seu grupo étnico e nas suas interações com os outros grupos. 

Assim, a Educação Primária Bilingüe Intercultural tem a tarefa de contribuir à elevação do 
nível de vida das populaç-es indígenas, permitindo-lhes um relacionamento com a sociedade 
regional e nacional adequado às perspectivas e projetos desses grupos para seu futuro. 
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V) CONTEÚDOS BÁSICOS 

Para a realização de tais objetivos gerais são os seguintes os conteúdos básicos: 

Línguas 

Tanto a língua L !,(geralmente 1° língua).como a L P (regurlamente 2º língua) são objeto 
de estudo e meio de comunicação no processo pedagógico (língua veicular e língua meta) ao 
longo dos vários níveis da formação dos alunos. 

É incentivado o resgate,a manutenção e a dinamização das línguas indígenas, com o 
desenvolvimento de habilidades linguísticas orais e escritas, a cumprir funções sociais diversas. 
Faz-se também análise do funcionamento destas línguas, desenvolvendo as capacidades de 
reflexão metalingüística dos alunos e o seu registro científico 

Incentivará ,igualmente .a normatização e padronização da língua escrita, para cumprir sua 
função comunicativa nas diversas comunidades de falantes, além de se estimular a criação de 
funç-es sociais para estas línguas, a nível oral e sobretudo escrito, tratando-se de sociedades 
tradicionalmente ágrafas, de tradição exclusivamente oral. 

Com relação à língua portuguesa, desenvolveram-se as capacidades de expressão e 
comunicação oral para as diferentes situações comuriícaiivas, hoje presentes no cotidiano destes 
grupos, além de sua forma escrita-padrão, levando-se em conta a especificidade destas 
aquisições, por tratar-se de ensino aprendizagem de uma 2° língua, para grande parte dos alunos 
envolvidos neste programa. 

Para aqueles que já têm o português como língua materna (Llj.desenvolvetâm-se suas __. 
capacidades linguísticas orais, levando-os ao donúnio ampliado de um dialeto padrão, diferente 
daquele falado nos seringais, sem que eles devam desvalorizar e/ou perder o dialeto 
maternalmente adquirido, pratic8'óna sua socialização. O que se fará é a ampliação das < 
capacidades linguística, com o acréscimo de uma 2º língua ou de um novo dialeto à língua 
materna, ou ao dialeto regional, levando ao domínio da escrita e à criação de suas funç-es 
sociais, adequadas às situaç-es culturais nas quais estão imersas como sujeitos ativos e / 
dinâmicos. 

Também se desenvolverá a capacidade de reflexão metalinguítisca sobre o português, 
através do estudo da gramática, após o seu donúnio oral e escrito; assim como a ampliação do 
léxico e da capacidade de comunicação em conteúdos variados, que se apresentam nas 
experiências reais destes sujeitos, partindo-se do simples ao complexo. 

MATEMÁTICA 

Na matemática, no que se refere ao cálculo e à aritimética, às medidas e às formas, se 
valorizará tanto os processos matemáticos tradicionais, no que se refere aos conhecimentos 
ainda conscientes nestes grupos, quanto os processos matemáticos atuais, oriundos de sua 
inserção no mercado extrativista e agrícola no último século. 
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Partir-se-á, em ambos os casos, das situaç-es vividas concretas, reais I em direção à 1 

capacidade de abstração e generalização próprias ao pensamento matemático universal 
acumulado, desenvolvidas as halibidades nesta discilplina, tanto ao nível da linguagem oral 
como escrita, e em ambas as línguas. 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA= ESTUDOS. SOCIAIS 

Nas áreas sociais, Geografia e História , se fará o desenvolvimento dos saberes relativos 
ao conhecimento do espaço e do tempo, a partir da perspectiva cultural dos grupos indígenas, 
buscando ainda abrir uma ponte entre estes e o conhecimento geográfico e histórico universal, 
sistematizado nas práticas curriculares das escolas brasileiras de 1 º Grau./Estas áreas pretendem 
a recuperação e dinamização dos saberes e valores tradicionais, a partir da sua reelaboração, 
criativa e crítica, no contexto atual de contato com as demais culturas. O ensino/aprendizagem 
da geografia e história indígena é, junto ao das línguas, base da reconstrução de sua identidade 
étnica nas atuais condiç-es. 

Na história,cada grupo e cada região recupera, registra, estuda e reconhece o passado de 
sua etnia, ao lado do de outras culturas indígenas regionais e nacionais, utilizando-o para a 
compreensão do presente, e desta maneira poder preparar seus projetos de futuro. 

A geografia se desenvolverá como elaboração sistematizada sobre o espaço físico / 
territorial nos seus vários aspectos , a fim de fortalecer sua ocupação produtiva e sua 
exploração racional, numa perspectiva de preservação de meio ambiente e desenvolvimento. 

Em ambas as áreas serão construídos os conceitos próprios à estas disciplinas, a partir dos 
contextos sócio culturais de cada grupo, buscando-se ainda a relação ou confronto entre 
modos de explicação e racionalização que as diversas culturas têm para os fenômenos 
geográficos e os fatos históricos, numa perspectiva de valorização dos conhecimentos étnicos e 
relativização do chamado saber científico e acadêmico, dando-lhes uma dimensão histórica - 
crítica. 

A 

CIENCIAS NATURAIS 

A área de ciências naturais fisicas e biológicas também obedecerá a metodologia descrita 
de pôr em relação os saberes étnicos sobre este campo, com os saberes científicos próprios ao 
patrimônio universal. O estudo da natureza fisica e humana, seus modos de descrição e 
explicação, tanto na perspetiva indígena .quanto das ciências naturais, tal qual se encontra na ·' 
atualidade, serão pesquisados., descritos e inter-relacinados, referenciados no cotidiano dos 
alunos e no contexto social da aldeia, visando uma avaliação e desenvolvimento de princípios e 
técnicas que permitam interferência sobre a sua realidade. (qnteração homem-----homem::$.:) 
hcrnem=-c-meio ~ - 

V I) SOBRE A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 

Tal posição pedagógica é suficiente para definir as escolas indígenas como escolas 
indígenas diferenciadas e, frente 'a estrutura de ensino público regular, como não-seriada. Tal 
definição se explicita no atendimento escolar à criança, ao jovem e mesmo ao adulto num 



processo individual e/ou em pequenos grupos pelas característica particulares a seguir: - Existe 
para cada escola, um só professor ( em algumas mais um assistente) que atende, 
simultâneamente, a todos os níveis de aprendizagem, (1° etapa do 1° grau, ou lº a 4° série) 
alunos cuja faixa etária varia de 6 a 18 anos. Tais níveis de aprendizagem são, via de regra, 
agrupados pela alfabetização ou nível de conhecimento em língua portuguesa - escrita e leitura, 
criação de textos. 

O trabalho dos professores índios é, de um modo geral, concentrado em 3 dias (24 
horas/aula) pelo fato deles necessitarem trabalhar em sua cultura (roçado, seringa,artesanato, 
outras práticas produtivas comunitárias). 

A entrada das crianças ou jovens nas escolas não é imposta, antes promovida pela relação 
comunitária com a familia, ou seja, é uma escolha do aluno. 

Assim, a exemplo desta proposta de currículo em Educação Matemática - dividida em três 
grandes fases - se um aluno vence a 1 ° fase, por exemplo, no mês de agosto poderá seguir para a 
2° fase, sem que tenha que esperar o seguinte ano letivo para iniciá-la. 

A escola não seriada, que aqui definimos, no entanto, não implica em nenhum prejuízo se 
comparada ao conjunto de 4 séries do 1º grau de escola regular, no caso (talvez raro) de 
necessidade de transferência, ou mesmo por necessidade de controle pedagógico quanto à / 
equivalência do dois tipos de escolas. 

O modelo de escola não-seriada não implica em diminuição da oferta de conteúdo (frente 
'a escola regular) antes estabelece tacrescenta outros valores ou critérios para sua escolha, 
dosagem, metodologia e avaliação. 

As socic1ades indígenas do Acre ( ainda que vivenciando o limiar do século XXI ) / 
reproduzem-se cuturalmente, nas condiç-es atuais de contato, através de dois mecanismos 
educativos: seu sistema educativo tradicional, onde língua, artesanato, mitologia, práticas como 
caça, pesca, roça, etc, são transmitidos de pai para filho pela tradição oral, num movimento de 
resistência à integração na cultura nacional. 

), 
Ós: Jj.f#. \d'' ti,•.,.,. 

Pelo, sistema escolar de 1 ° grau, a escola é o local escolhido para o domínio de bens , 
técnicas e códigos da cultura nacional,. e completarmente para o de fortalecimento das tradições / 
- daí seu caráter Bilíngüe e Intercultural. Assim, a educação escolar deve estar organizada de 
forma a ser fundamentada nas culturas destes grupos indígenas; ao mesmo tempo que dê 
acesso aos novos conhecimentos de que hoje carecem, de forma crítica criativa e 
contextualizadas nas diferentes realidades que se apresentam. 

VII)METOLOGIA DA EDUCAÇÃO BILÍNGÜE INTERCULTURAL 

Como se defende o modelo de bilinguismo de manutenção linguístico e cultural, os 
procedimentos educativos escolares começam com o uso da língua materna (LI) e prevê à 
incorporação paulatina e metodologicamente da segunda língua, L2, em todos os níveis da 
educacação Bilíngüe Intercultural. 
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Tomando em conta a realidade diversificada de situaç-es sóciolinguísticas do Estado, onde 

tanto se encontram escolas cuja .crianças e professores têm como L I , a língua indígena 
(parte dos Kaxinawá, Katukina, Yawanawá, Jaminawá, Manchineri, Kampa) como aqueles que 
tem como L I,a língua portuguesa,como os Poyanawá, Apurinã, Shanenawa e algumas aldeias 
Kaxinawá),ocurriculo deverá, em ambos os casos, iniciar a alfabetização na língua LI dos alunos 
e professores, seja ela L !(língua indígena) ou L P( língua portuguesa), e apartir do 2º ano, 
introduzido o ensino das segunda língua L 2,em sua forma oral iniciamente,em seguida escrita. 

Em ambos os casos , deve-se realizar trabalho de pesquisa nas línguas indígenas e 
produção de materiais didáticos experimentais para sua posterior transmissão e atualização oral 
e escrita, seja ela LI ou L2 destes grupos. 

Como o objetivo final da educação Bilíngüe é fazer com que o aluno, (após um período 
de aproximadamente 4 anos), maneje equilibradamente, tanto a língua materna como a segunda 
língua, é necessário que a partir do 2º ciclo equivalente ao (3°, 4° ano) as línguas se distrubuam 
equilibradamente no cur rículo, 50% para cada uma. 

Ao longo do processo escolar, especialmente a partir do 2° ciclo, as 2 línguas serão 
tratadas como instrumentais ao processo de aprendizagem dos demais conteúdos curriculares, 
assim como, línguas objeto (feito seu estudo gramatical). 

As habilidades relativas ao domínio da escrita da L 2 deve basear-se na aquisição prévia 
das habilidades de lecto-escrita na língua materna, para que se possam transferir as habilidades 
adquiridas na alfabetização L 1 para a L2 

Tanto na L 1 como na L 2 devem ser incorporados conhecimentos, saberes, tecnologias 
do patrimônio universal, assim como das culturas tradicionais, próprias aos diferentes grupos. 
Desta maneira, se permitirá à língua indígena atualizar-se para além da reprodução do passado 1 
tradicional, tomando-se um instrumento dinâmico da própria cultura e de seleção criativa / 
crítica da tecnologia e do conhecimento universais. 

A metodologia para tanto deve compreender três aspectos importantes: apropriacão 
construtiva , elaboração criativa e aplicação transformadora dos conhecimentos 

Por aproriação construtiva, entende-se a intemalização da informação feita pelo aluno a 
partir de variáveis compreendidas pelo gênero/ idade: o aluno incorpora a informação, melhor, a 
constrói internamente a partir de esquemas culturais e cognitivos próprios - ele assim 
(re)constrói a informação, a faz sua, e é capaz de aplicá-la em seus próprios termos 

Por elaboração criativa/crítica ,se entende que tal conhecimento apropriado 
construtivamente pelo aluno, amplia sua capacidade de compreensão da realidade como um 
todo, dando-lhe capacidade de elaborar explicaç-es mais complexas do meio social no qual atua 

Por aplicação transformadora se entende o uso destes conhecimentos em aç-es diretas que 
promovam mudanças a nível individual ou coletivo, o que requer organizaç-es dos trabalhos em 
grupo. 



VIII)O PROCEDIMENTO DIDÁTICO 

Tal metodologia só se pode realizar no marco de uma pedagogia ativa que terá os 
seguintes premissas. 

Produção dentro da escola, via pesquisa escrita de materiais didáticos nas diferentes 
línguas e níveis e disciplinas, como dicionários, gramáticas, livros de geografia, história, 
ciências, que contemplem os conhecimentos tradicionais e os que estão sendo construídos e 
aprendidos na escola. 

Além deste, é importante que sejam incorporadas aos recursos didáticos, atividades não 
: penas apoiados na escrita, mas nos elementos da realidade sócio-cultural com valor cultural J 
para aqueles grupos como jogos de observação e análise, conversas orais e experiências práticas, 
com o objeto de conhecimento que se quer ensinar e aprender. 

Como o conhecimento não se constrói isoladamente, mas integradamente,entende-se as 
divis-es disciplinárias como um recurso curricular de como tratar os assuntos de forma não 
estanque e desarticulada. Assim, integram-se as áreas disciplinares na ação metodológica 
concreta: por exemplo a disciplina de línguas estará subsidiando todas as demais, em sua forma 
oral e escrita, assim como a matemática subsidiará a geografia na questão dos mapas (escalas), 'a . 
história, nas cronologias, etc. 

Neste sentido, a escola não é uma prática sócio cultural que deve ser experimentada como 
algo à parte da vida comunitária, mas deve estar relacionada aos demais aspectos e dimens-es 
do cotidiano, promovendo um trabalho conjunto com as quest-es atuais da saúde, da 
alimentação, da produção, da defesa e preservação do meio ambiente, etc. 

IX) AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BILÍNGÜE INTERCULTURAL 

Por avaliação, entende-se a construção de um juízo de valor sobre um processo, a partir 
de análise das dificuldades e avanços alcançados, a fim de estabelecer alternativas necessárias ao 
seu enriquecimento. Merece atenção especial, a avaliação dos processos de ensinamento, 
aprendizagem, assim como a do redimente acadêmico dos alunos; no 1 ° caso, é avaliação de 
processo ou formativa, que se realiza de forma permanente, permitindo registrar e acompanhar 
a aquisição de habilidades e destresas na construção daquele conhecimento. Como por 
exemplo a capacidade de observar, analisar, expressar oralmente e por escrito, etc. Este tipo de 
avaliação não seria para qualificar, mas para determinar a maior ou menor atenção que o aluno 
necessita para apropriar-se daquele conhecimento. 

O outro tipo de avaliação, somativa ou de resultados, se realiza ao final de cada unidade 
de aprendizagem, de 1 º grau ou ciclo, e permite constatar a aquisição dos conhecimentos pelo 
estudante, o uso adequado das línguas , dos conceitos, etc. Expressa-se por qualificação 
numérica ou conceituai, tomando em conta a avaliação formativa com um indicador básico que 
será condição para passar à nova unidade de conhecimento. 

Uma boa avaliação formativa é garantia de uma avaliação somativa criteriosa. 

'º 
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A avaliação deve ser também um processo democrático em que participam alunos e as 
demais pessoas que fazem parte do processo educativo. 

Nesta proposta de avaliação o erro dos alunos é um material de extrema validade, pois dá 
oportunidade ao professor e ao aluno refletirem sobre a origem do erro, que pode estar ligado 
ao próprio estágio cognitivo do aluno, como também à didática utilizada pelo professor. Neste 
último caso, ele terá oportunidade de refazer o caminho pelo qual propos aquele conteúdo. / 

Dá ao aluno também a oportunidade não só de compreender o que errou, mas de refazer o 
caminho de sua compreensão; além de elevar-lhe o seu auto apreço, ao receber cuidados 
individuais e do grupo (professor e outros alunos) por seus erros, elemento afetivo e 
imprescindível à aprendizagem. 

Assim, a avaliação e a promoção nas escolas indígenas não será entendida como batentes 
de escadas de 4 graus (1° à 4° série), mas como momentos de passagem de uma certa fase do 
ensino aprendizagem para a seguinte, utilizando os dois instrumentos de avaliação "informativa" 
e " somativa" tcom a participação da equipe técnica (professores índios e assessores) na sua 
elaboração e discussão 

Texto escrito em Rio Branco,Acre, janeiro de 92 

pela equipe da Comissão Pró Índio do Acre-CPI/ Ac 

com vistas a regularização do Curriculo Indígena 

junto à Secretaria de Educação 

e ao Conselho Estadual de Educação 

Coordenação da pesquisa: Nietta Lindenberg Monte 

~--.-~.;,·w-~..: 


