
1Nt<-··ro·ru·rom_-~·_,)·-:'"_I~) .-~_~,. ··: 1-;~-::- .. ;:;:-:-L 1 1, J l l -'' ·' -·~ ,,!t:, ~, .. , ~\ 

d a.t a __ ./ '_ . 
d,;-;,-} r , 1 i 0 . 

~od ..... ~ f./: ... 5PQ·:~'-~:--·--- .1 

Relatório da 12° Etapa Intensiva de Formação de 
Professores do Parque Indígena do Xingu 

Posto Indígena Diauarum 
04/05 a 04/06/2000 

·•C:'.c:?:J~~~}s,:~:./ .. 

Relatório de Maria Cristina Troncarelli, Jackeline Rodrigues Mendes e Estela Würker 

Instituto Socioambiental 



Professores cursistas: 

t,,,J 

~ ..., 
,...,; 
'wi 
'wi 

~ 
...,J - ._, 
IJ 
...., 
,.; 
..., 
~ 
,...J 
...., .., 
..,; 
..., 
- 

i..J 
...; ,.., 
..., 
..,J 
',J 
-...,; 
~ ., .., 
.; 
..; 
..,,, 
..,,, 
..,; 
~ ..., 
,..,; 

- <..J 
•....,; 
- 
I.J 

- 

~ 
...; 
,...j 

2 
.,J 
,....; 
;,, 

Escola Indígena Estadual Karib Comunidade Kuikuro (central)- aldeia Kuikuro 
1- Sepé Kuikuro 
2- Mutuá Mehinaku Kuikuro 
3- Ibene Kuikuro 
Escola Indígena Kalapalo - aldeia Aiha/Kalapalo 
4- J eika Kalapalo 
5- Ugise Kalapalo 
Escola Indígena Aweti - aldeia Aweti 
6- Awajatu Aweti 
7- Waranaku Aweti 
Escola Indígena Nahukuá- aldeia Nahukuá 
8- Aigi Nahukuá 
9- Kaman Nahukuá 
Escola Indígena Matipu- aldeia Matipu 
10- Amatiwana Matipu 
11- Maiki Matipu 
Escola Indígena Municipal Ahukugi - aldeia Ahukugi 
12-Yunak Yawalapiti 
13- Jukugi Kuikuro 
Escola Indígena Municipal Tanguro - aldeia Tanguro 
14- Tahugaki Kalapalo 
Escola Indígena Municipal Waurá - aldeia Waurá 
15- Hukai Kuhupi Waurá 
Escola Indígena Municipal Sol e Lua - aldeia Morená 
16- Aisanain Paltu Kamaiurá 
17-Wary Kamaiurá 
18-Kanawayuri Kamaiurá (participou somente dos dez últimos dias) 
Escola Indígena Municipal Ka'i - aldeia Kwaruja 
19- Sirawan Kaiabi 
Escola Indígena Municipal Boa Esperança- aldeia Boa Esperança 
20- Takap Pi'yu Trumai 
21- Mataya Trumai 
Escola Indígena Estadual Ikpeng (central)- Posto Indígena Pavuru/Ikpeng 
22- Korotow'i Ikpeng 
23- Maiua Ikpeng 
24- Iokore Kawakum Ikpeng 
25- Pitoga Ikpeng 
Escola Indígena Steinen - aldeia Steinen 
26- Tawalu Trumai 
Escola Indígena Maraká - aldeia Ilha Grande 



27- Myatari Kaiabi 
Escola Indígena J otowosi - aldeia Barranco Alto 
28- Tangeakatu Kaiabi 
Escola Indígena Itauu - aldeia Tuiararé 
29- Aturi Kaiabi 
30- J amanary Kaiabi 
Escola Indígena Yjsing - aldeia Ita'i 
31- Jywatu Kaiabi 
Escola Indígena Estadual Diauarum (central)- Posto Indígena Diauarum 
32- Kari Yudjá 
33- Awasiu Kaiabi 
Escola Indígena Parque Samba - aldeia Parque Samba 
34- Charadu Yudja 
Escola Indígena Kwasiat - aldeia Capivara 
35- J emy Kaiabi 
36- Awatat Kaiabi 
Escola Indígena Aribaru - aldeia Pequizal 
37- Tarrurimã Juruna 
38- Yapariwa Kaiabi 
Escola Indígena Maraká - aldeia Maraká 
39- Takapeju'i Kaiabi 
Escola Indígena Kamadu - aldeia Tuba- Tuba 
40- Yabaiwa Yudjá 
41- Tarinu Juruna 
42- Adjiha Juruna 
Escola Indígena Mo'ysing - aldeia Kururu 
43- Tarupi Kaiabi Juruna 
44- Arupajup Kaiabi 
Escola Indígena Municipal Jaytata - aldeia Sobradinho 
45- Matari Kaiabi 
Escola Indígena Cantinho do Arraia - aldeia Arraia 
46- Moreajup Kaiabi 

Escola Indígena Kawaip - aldeia Cururuzinho/Terra Indígena Kaiabi 
47- Eroit Kaiabi 
48- Tangeu'i Kaiabi 

Escola Indígena Panará - aldeia Nãsepotiti / Terra Indígena Panará 
49- Perankô Panará 
50- Krekreasã Panará (Mikre) 

Escola Indígena Kaiabi - aldeia Tatuy/ Terra Indígena Kaiabi 
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51- Esmeralda Myau Kaiabi 

Ouvinte- Verônica (professora contratada pelo município de Guarantã para lecionar na 
aldeia Nãsepotiti/TI Panará) - 
Professores/ consultores: 
Maria Cristina Troncarelli - Coordenadora do Projeto/ISA 
Estela Würker - Educadora/ Assessora Permanente/ISA 
Kátia Zorthêa - Educadora/ SEDUC-MT 
Jackeline Rodrigues Mendes - Educadora matemática/Unicamp 
Cláudio Lopes de Jesus - Educador matemático/Unifesp 
Carmen Junqueira - Antropóloga/PUC-SP 
Adriane Costa - educadora, especialista da área de história, assessora do ISA. 
Darci Secchi - Representante da educação escolar indígena no Conselho Estadual de 
Educação de Mato Grosso. Participou de 01 a 05/06/00. 

- 

04 a 10/05 - Metodologia e Prática de Ensino/Pedagogia 
Etapa coordenada por Maria Cristina, Estela e Kátia 

- 

- 

Apresentação de música Yudjá 

No dia 04/05 os cursistas leram em grupos notícias de jornais sobre as 
comemorações e acontecimentos relacionados aos 500 anos da chegada dos 
portugueses ao Brasil. Foi estudado o vocabulário e cada grupo apresentou aos demais 
um relato sobre a notícia lida. Após as apresentações os participantes elaboraram - 
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textos individuais sobre as comemorações dos 500 anos. Transcrevo abaixo trechos 
de alguns textos elaborados pelos professores: 

"Quinhentos anos foi uma grande festa que os brancos inventaram para ganhar 
dinheiro. O anúncio dizia que ia ser uma grande festa, mas isso não aconteceu, as 
comemorações acabaram em conflito. Então, isso poderia ser chamado de 500 anos de 
conflito. 

Durante esses 500 anos existem dois lados, o positivo e o negativo. De um lado 
os índios se esforçando para que seus direitos sejam reconhecidos, como o direito à 
escola diferenciada, o reconhecimento da escrita em seu próprio idioma, as histórias 
de seus ancestrais, valorização das suas tradições e costumes. O lado ruim é a 
continuação do racismo, invasão das áreas indígenas não demarcadas, retirada dos 
índios de seu próprio território, mortalidade dos índios, confronto com fazendeiros. 

As comemorações podiam valer a pena se os organizadores soubessem 
organizar para que cada sociedade falasse nessa conferência. O governador da Bahia 
foi muito incompetente na organização das comemorações, se preocupou somente com 
seus aliados políticos e deixou os índios de fora. Como os índios já eram brasileiros, 
nós deveríamos ter sido os primeiros a fazer apresentação, mas isso não aconteceu, 
faltou respeito. Mas nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos." prof. 
Korotow·, Ikpeng 
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"As comemorações de 500 anos foram na minha opinião uma recordação do 
sacrifício dos índios e dos africanos no tempo da escravidão, do preconceito e da 
discriminação dos homens brancos. Parece que eu estava presente nesse tempo, mas é 
uma coisa que aprendi através do estudo da história do Brasil. Entretanto eu gostaria 
que as comemorações tivessem a participação de diversas partes do povo brasileiro, 
dos índios, dos sem terra, dos mulatos, negros e brancos. Esse seria realmente um 
evento nobre e o presidente da república poderia ganhar o respeito dos índios 
brasileiros, porque sabemos que essas reportagens mostrando os conflitos foram 
generalizadas em todo território brasileiro e fora do Brasil". prof. Makaulaka Aweti 
Mehinaku. 

Nesta data aproveitamos para socializar a experiência de algumas viagens 
vivenciadas por algumas pessoas do grupo; 
Tawalu Trumai, Ibene Kuikuro e Maria Cristina contaram sobre a viagem ao curso de 
formação de professores indígenas do Acre, promovido pela CPI-AC 
Maria Cristina contou sobre a assessoria realizada à equipe de educadores da CPPY 
que trabalham na formação de professores Yanomami. 
Aturi Kaiabi e Korotowi Ikpeng contaram sobre a reunião do Conselho de Educação 
Indígena de Mato Grosso. 

05 a 10/05 
Os professores redigiram a primeira versão do Plano Político-Pedagógico de 

suas escolas. Utilizamos o roteiro elaborado por Nietta Lindemberg Montte (CPI-AC), 
ao qual fizemos algumas adaptações, tendo cada professor escrito o plano de sua 
escola: 
1- Nome da escola 
2- História da escola 
3- Condições físicas 
4- Equipamentos 
5- Divisão das turmas/ número de alunos/horários 
6- Como tem sido a distribuição de materiais escolares? 
7- Para que serve a escola para minha comunidade hoje e amanhã? 
8- Deveres e direitos do professor 
9- Como a comunidade participa da escola e o que a comunidade espera da escola? 
10- O que a sua escola tem de parecido e de diferente das escolas da cidade? 
11- Número de alunos alfabetizados pela escola. 

Estamos organizando os textos dos professores e no próximo curso eles irão 
trabalhar na finalização do roteiro. Apresentamos a seguir alguns dos projetos 
redigidos pelos professores: 
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- PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO pARQUE INDÍGENA DO 

XINGU 

r: 

1- nome da escola: Escola Indígena Estadual Central Ikpeng 
Professores: Korotow"i, Maiua, Iokore e Pitoga 
2- Histórico 

A escola foi construída em 1984. Nessa época não teve professor índio, só teve 
as não índias trabalhando na área de educação. Então a primeira professora foi a 
Suzana Moura, que começou a alfabetizar na língua portuguesa. Foi ela quem iniciou a 
aula na minha aldeia, ensinou como escrever e ler. Naquela época a aula não funcionava 
direito porque as professoras não permaneciam muito na aldeia, ficavam somente um 
ou dois meses dando aula, depois saíam para a cidade onde moram até hoje e a aula 
parava, ficava dois ou três meses sem aula. A Suzana trabalhou só dois anos e saiu, foi 
para outra aldeia e a escola ficou descoberta. Depois de alguns meses a professora 
Zilma e Janini vieram trabalhar. Primeiro veio Zilma, depois que ela foi embora veio a 
Janini e ficou um mês e foi embora. A escola ficou mais uma vez descoberta. Nesse 
momento o professor Kororowr já estava praticando com a professora Mariana através 
dos livros que ela mandava para ele. 

Quando as não índias desistiram, Korotow·i resolveu dar aula para os meninos 
em 1986. Nesta época a escola foi construída de alvenaria com a professora Zilma e 
Janini. Depois de três anos eu retomei o estudo com o professor KorotowT, nesse 
momento eu já estava praticando, eu já sabia escrever e ler sozinho. 

O funcionamento da aula era muito precário de material escolar. por esse 
motivo a aula não funcionava direito. Até que enfim surgiu esse curso de formação de 
professores indígenas, daí a situação da aula foi melhorando cada vez mais. Só que eu 
entrei no terceiro curso de formação. Comecei a participar do curso e melhorei a 
questão do ensino dos alunos, que até agora está funcionando e a comunidade está 
valorizando e incentivando. 

Resolvemos municipalizar a escola, queríamos que a nossa escola fosse 
reconhecida pelo município, isso foi em 1997. Somente dois professores foram 
vinculados ao município de Feliz Natal Eu fiquei por trás, pois estavam faltando meus 
dados pessoais, como identidade e CPF para poder receber, por isso eu não fui 
contratado. Após um ano resolvemos estadualizar a escola depois da reunião com os 
secretários em Canarano com o secretá.rio de educação estadual e os secretários 
municipais. Até hoje estamos contratados pelo Estado, mas a remuneração está 
sempre atrasando. 

A questão de merenda e material escolar sempre deu certo, nunca atrasou, 
assim melhorou a situação da escola. Assim virou escola central, que vincula as escolas 
anexas, que são Cocal da aldeia Steinen e escola Jotowosi da aldeia Barranco Alto. 
(Maiua) 

r 

r- 
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A escola começou em 1984 com o professor Meca, numa casa de sapé, só que 
ele não demorou muito para dar aula no Posto Txicão porque ele andava pelado na 
aldeia. Ele foi demitido pelo Cláudio Romero. A escola ficou parada durante um ano. 
Quando o PIN Pavuru foi criado e administrado pelo Kokoti Aweti em 1985, a 
professora Suzana deu continuação do ensino em língua portuguesa. Ela ficou dois 
anos, depois o agrônomo César roubou ela para o Piaraçu. 

Em 1986 foi construído um prédio pelo convênio entre FUNAI e FAB, onde 
Suzana deu um pouco de aula e a professora Zilma deu aula por seis meses e Janini por 
dois meses. Em 1989 e 1990 ficamos sem professor, aí eu pensei em dar aula. Antes 
disso trabalhei na área de saúde como atendente (1986/87). Em 1991 comecei a dar 
aula sem nenhuma orientação. 

Em 1992 Suzana voltou para o Pavuru, eu estudava com ela pela manhã e à tarde 
dava aula junto com ela. Ela ficou só um ano, eu continuei trabalhando. Em 1994 
começou a formação de professores indígenas. Com essa formação começamos a 
ensinar o nosso idioma. Agora fazemos alfabetização na língua materna e fazemos 
ensino bilíngue na nossa escola. 

Em 1995 o telhado foi danificado pelo vento e esse prédio nunca foi reformado. 
Improvisamos uma casa sem paredes para trabalhar enquanto a escola era construída 
em estilo indígena, onde nós três professores lecionamos até agora. 

A nossa escola foi reconhecida pelo município de Feliz Natal em 1997. logo 
resolvemos estadualizar. Agora ela é Escola Indígena Estadual Central Ikpeng, com 
duas escolas anexas, Cocal e Jotowosi. (Korotowi) 

- 

- 
3- Condições físicas da escola 

A escola é uma construção indígena, coberta de sapé, sem paredes, dividida em 
três salas de aula. Guardamos o material escolar em um lugar improvisado na 
construção de alvenaria. 32 alunos estudam no alojamento do Instituto Socioambiental 
(ISA), sentados no chão. A escola tem 20 metros de comprimento e 12 metros de 
largura. Foi financiada pela FUNAI e a comunidade fez a construção. 

Como a casa indígena dura só três a quatro anos e ela foi construída em 1996, 
já está em péssimas condições, não tem mais lugar para atender as crianças porque 
aumentou o número de alunos. Essa escola precisa de reforma ou construir outra de 
12x8 m para atender novos estudantes. 

4- Equipamentos 
A escola tem máquina de escrever, mimeógrafo, lousa, 6 mesas e 12 bancos, 

televisão, vídeo, antena parabólica, receptor da antena, mapas, grampeador, furador e 
globo terrestre. 
5- Calendário 

O nosso calendário é diferenciado, ele foi feito em 1998 e apresentamos na 
assembléia da A TIX. Estamos usando conforme o tempo de cada atividade. 

- 
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Calendário Ik (elaborad 1998) 

r 

o eng 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO .JUNHO 

aula aula aula aula curso roçada 

.JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

aula aula até dia festa até dia plantar roça aula aula 
20 15 curso 

festa plantio da 
roça 

r 

6- Divisão das turmas 
,,...., 

r 

horário professor turma número de alunos 
8 às 11:30 Korotow, alfabetização 20 
14 às 17:30 Korotow1 ciclo 2 22 
8 às 11:30 Iokore alfabetização 17 
14 às 17:30 Iokore alfabetização 15 
8 às 11:30 Maiua ciclo 1 12 
14 às 17:30 Maiua ciclo 2 12 
8 às 11:30 Pitoqa ciclo 1 17 
14 às 17:30 Pi toga ciclo 1 8 

Total 123 

r- 

!', 

r- 

7- Como tem sido a distribuição dos materiais para a sua escola? 
O material escolar é comprado com recurso bimestral, junto com o pedido das 

duas escolas. O recurso bimestral não é suficiente para comprar tudo que precisamos 
na escola. 
8- Para que serve a escola para minha comunidade hoje e amanhã? 

Hoje ela serve para aprender a escrever seu idioma e amanhã ela vai continuar 
servindo para preparar os alunos para defenderem seus direitos indígenas, por isso é 
muito importante ter escola na minha comunidade. 

A escola ensina muitas coisas importantes: prevenção de saúde, poluição do rio, 
uso da terra, manejo de recursos naturais renováveis, mitos do povo, tradição e 
costume. Ensina também coisas boas dos brancos, ensina os alunos a evitar os 
costumes ruins dos brancos, como bebida alcoólica, cheirar, fumar e frequentar 
cabaré. (Korotowi1 

r- 

9 

r 



- - 
Hoje a escola da minha comunidade serve para ensinar aos meninos as coisas 

importantes: registrar histórias, crenças, músicas tradicionais, artesanatos, caçadas, 
pescarias, língua, religião e para não perder a cultura, para que tudo isso fique 
registrado no papel para não se perder. 

A escola serve para ensinar os meninos para eles seguirem o caminho certo 
para o futuro, para que eles possam aconselhar seus filhos e netos, para não perder 
sua cultura e língua. E também para ensinar aos meninos como defender o direito de 
seu povo e não perder as terras onde estamos, para que essa terra continue do jeito 
que está hoje para o futuro, levando sua riqueza para o futuro. Isso é fundamental 
para a comunidade. (Maiua) 

A escola serve para minha comunidade aprender várias coisas: escrever língua 
materna, aprender histórias antigas (lendas e mitos) e para fazer atividades que nós 
temos. Serve para conhecer aquelas coisas que não conhecemos no mundo, para 
escrever documentos para as autoridades, para lutar com os documentos e defender 
nossas riquezas, como peixes, animais, floresta, terras, rios e outras coisas que temos 
na nossa vida. Assim a escola faz a vida melhor para o presente e o futuro, é assim 
que a minha comunidade pensa. (Iokore) 

Para minha comunidade a escola é importante para que seus filhos e netos 
estudem e entendam a sociedade do povo brasileiro e preservem o meio ambiente. Por 
isso a comunidade coloca seus filhos na escola. (Pitoga) 

9- Deveres e direito do professor 
O dever do professor é dar aula para os alunos, fazer planejamento de aula, se 

comportar bem com os alunos, fazer diário de classe, reunir a comunidade para colocar 
a proposta da escola, estudar. pesquisar as histórias antigas com os velhos da aldeia. 

O direito do professor é ter apoio da comunidade para realizar uma reunião e 
fazer limpeza da aldeia para as coisas que o professor precisa: roçar, plantar e 
construir casa. (Korotowi) 

O professor deve trabalhar na sala de aula, dia a dia, planejar a aula, avaliar 
seu aluno, fazer seu diário de classe registrando o conteúdo das aulas que foram 
dadas, ter comportamento com os alunos, trabalhar bem na sala de aula, ter 
conhecimento da sua comunidade. 

O professor tem direito de ajuda e colaboração da comunidade, a comunidade 
tem que valorizar o trabalho dos professores. (Maiua) 

- 
O professor tem o direito de trabalhar dentro da escola, ensinar os 

conhecimentos na sala de aula. O professor tem que tomar cuidado parda não ensinar 
aquelas coisas que os alunos não conhecem na vida: bebida alcoólica, frequentar cabaré 
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e outras coisas ruins. Nós temos que tomar cuidado com o ensino na sala de aula. 
(Iokore) 

1 O - O que a comunidade espera da escola e como ela participa da escola? 
A comunidade espera da escola o seguinte desenvolvimento: Que os alunos 

saibam as coisas dos seus ancestrais e as coisas do branco. 
A participação da comunidade na escola é convocar uma reunião com os 

professores para planejar o trabalho da comunidade, para que algumas atividades não 
interfiram na aula e também para saber a evolução de cada aluno. A comunidade 
participa (assiste) aula e participa também das brincadeiras na escola. (Korotowi) 

r: 

A comunidade espera da escola crescer mais para o futuro dos meninos dentro 
da escola, eles esperam o desenvolvimento dos alunos na sala de aula. A participação 
da comunidade na escola é valorizar o conteúdo dos temas, incentivando os alunos para 
que eles não faltem. Os pais e mães dos alunos sempre comparecem na sala de aula pra 
orientar seus filhos e participam de algumas brincadeiras. (Maiua) 

A minha comunidade espera que a escola melhore a nossa vida, tenha a história 
na escrita, nossa língua na escrita e outras coisas que nós temos na nossa cultura. 

A comunidade participa da escola olhando o trabalho e as atividades que 
estamos fazendo na aula. (Iokore) 

11- O que a sua escola tem de parecido e de diferente das escolas da cidade? 
No atendimento é parecida com a escola da cidade: horário, intervalo, lista de 

presença. O material didático é diferente, assim como o diário de classe, o calendário 
e o ensino bilíngue. (Korotowi) 

A escola é parecida com a escola da cidade porque usa lousa, cadernos, 
planejamento, instrumentos, giz e escrita. O modo de ensino é que é diferente. 
(Iokore) 

12- Resultados da escola 
Já temos 46 alunos alfabetizados e fazendo as quatro operações matemáticas. 

Há 77 alunos em processo de alfabetização, 11 já estão trabalhando: 
- 5 atuam na área de saúde, um deles trabalha com saúde bucal; 
- 6 trabalham na comercialização, três deles trabalham com apiário e meliponário. 

1- nome da escola: Escola Indígena Estadual Kalapalo 
Professores: Jeika e Ugise 
2- Histórico 

A escola começou primeiro na minha aldeia em 1994. Eu comecei a trabalhar., 
ensinar as crianças na escola. Primeiro tinha poucos alunos, depois de dois anos 
entraram mais alunos na escola. A escola está funcionando bem, sempre a comunidade 

r: 
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fala que gosta da gente ensinar as crianças na escola. Por isso a comunidade gosta da 
escola e gosta que eu estou trabalhando na escola, eu estou ensinando os filhos deles. 
A comunidade fala que antigamente não tinha escola na aldeia, agora tem escola em 
cada aldeia, está certo nossos filhos estudarem. 

Primeiro a Fundação Mata Virgem que começou esse curso e mandou um 
pouquinho de material para cada aldeia. A Mata Virgem saiu e entrou a Associação 
Vida e Ambiente (AVA), que continuou esse curso. Depois entrou o ISA. Até agora o 
ISA está continuando esse curso e conseguindo material escolar para nós. 

Em 1997 a escola foi municipalizada. Em 1998 teve reunião no Posto Diauarum e 
nós decidimos, junto com nosso cacique, passar a escola para o Estado. O cacique 
escolheu o Estado. 
3- Condições físicas da escola 

Minha escola é pequena. Quando meus alunos entraram, eles ficaram estudando 
apertados na escola. Eu trabalhei de manhã e de tarde. A minha escola é feita de sapé, 
o piso é de chão de terra. 
4- Equipamentos 

Na minha escola não tem armário para guardar material escolar, não tem 
mimeógrafo nem máquina de escrever. Eu preciso desses materiais. 
5- Calendário 

. Nós fizemos nosso calendário, não fui só eu que fiz, a comunidade fez. 
Calendário da escola Kala_ealo 

- 

- 

:IANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO J'UNHO 

aula aula aula aula curso aula 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

festa Kuarup festa Kuarup aula curso aula aula 

6- Divisão dos turmas 
horário professor turma número de alunos 

8 às 10:30 Uqise alfabetizados 25 
14 às 17 Ugise alfabetização 13 
8 às 11 Jeika alfabetizados em 15 

língua materna 
14 às 17 Jeika alfabetizados em LI 5 

e LP 
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7 - Como tem sido a distribuição dos materiais para a sua escola? 
Primeiro o nosso diretor pergunta para nós o que a escola está precisando, o 

que está faltando. Ele pede para nós escrevermos a lista de material antes de fazer a 
compra. Cada aldeia escreve o que está faltando na escola para o nosso diretor. ele 
compra e distribui o material escolar para cada aldeia. Eu acho que foi bom. (Ugise) 

Na nossa escola tem distribuição de material escolar. Quando o recurso sai 
para a escola central, temos que fazer lista para o diretor Sepe Kuikuro. Nós estamos 
recebendo recurso da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. (Jeika) 
8- Para que serve a escola para minha comunidade hoje e amanhã? 

A escola é importante para a comunidade. Hoje a comunidade gosta da escola 
porque os filhos dela estão sabendo um pouco os costumes do branco. Por isso a escola 
é importante para a comunidade. Vamos ver se mais tarde a comunidade e seus filhos 
vão saber mais os costumes do branco. A escola é para saber a letra escrita e falar 
português. 

A escola ensina a comunidade e as crianças a se prevenir das doenças, ensina 
sobre mapa, mostra mapa do Xingu para a comunidade ver. E mostra mapa do mundo, 
explica mapa para a comunidade entender melhor. (Ugise) 

A escola de hoje e amanhã serve para ensinar as crianças e a comunidade, ela é 
importante para a comunidade entender o mundo do branco e do índio. A escola é 
importante para entender os antepassados, o presente e o futuro, a saúde. 

Atualmente a comunidade se interessa pela escola porque as crianças estão 
aprendendo sobre a vida do branco. As crianças também aprendem sobre coisas ruins 
e boas. É importante aprender mitos, costumes e línguas, memorizar as coisas e não 
esquecer. (J eika) 
9- Deveres e direito do professor 

Eu estou trabalhando bem para o nosso cacique e para a comunidade. O cacique 
e a comunidade sempre falam sobre nós dois professores: " É bom que vocês estão 
ensinando as crianças aqui no Xingu". Eu estou respeitando a comunidade e a 
comunidade respeita os professores 

Quando tem festa não tem aula, todos os alunos participam da festa e eu 
também participo. 

Eu sempre reuno os alunos com a comunidade no centro da aldeia. O professor 
dá aula, ensina e avalia os alunos, planeja as aulas e escreve o diário de classe. (Ugise) 

Eu tenho o direito de trabalhar na escola. Eu trabalho avaliando os alunos e 
pesquisando história. No minha escola o professor tem o direito de pescar e caçar. O 
professor também tem obrigação de trabalhar na roça e dançar na festa. O professor 
faz diário de classe, planejamento de aula, discute merenda da escola junto com a 
comunidade no meio da aldeia. 
10 - O que a comunidade espera da escola e. como ela participa da escola? 

A comunidade está esperando que os alunos vão ajudar mais para frente no 
futuro, apoiar o cacique da aldeia e conseguir alguma coisa para a comunidade, por isso 

,,,..--, 
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ela quer ensinar os alunos na língua portuguesa. Alguns pais de alunos participam da 
aula. (Ugise) 

A comunidade está esperando aprendizado em português, está esperando os 
alunos ficarem mais adiantados. A comunidade não participa de aula na escola, 
principalmente os velhos não participam de aula na escola. Na minha escola só os alunos 
participam. (Jeika) 
11- O que a sua escola tem de parecido e de diferente das escolas da cidade? 

Nossa escola é diferente das escolas da cidade, Na cidade tem escola 
diferente. Nossa escola é feita de madeira e sapé. Nós fizemos livros diferentes, 
calendário diferente, ensinamos as crianças diferente e a merenda é diferente. 

Parecido eu uso borracha, lápis, caneta, pasta, cadernos e escrevo diário. 
(Ugise) 

Na escola tem vários materiais diferentes. A escola é feita de sapé, o 
professor é índio, a merenda é diferente da cidade. O diário de classe e o calendário 
são diferentes. Por isso a gente chama de escola diferenciada. 

Tem material parecido com material das escolas da cidade: caderno, giz, pasta, 
lousa, etc. O horário é a mesma coisa. Tem livro de língua indígena, que é diferente do 
livro da cidade. A avaliação dos alunos é diferente. (Jeika) 
12- Resultados da escola 

Eu tenho 13 alunos alfabetizados na escola. Eles sabem ler e escrever um 
pouco. Os outros alunos, que são 25, ainda não sabem ler, eles estão começando a 
aprender. (Ugise) 

Eu tenho cinco alunos já alfabetizados, eles sabem ler e escrever. Tem mais 15 
alunos que estão sendo alfabetizados, eles estão aprendendo bem devagar, eles se 
interessam em estudar na escola. (Jeika) 

1- nome da escola: Escola Indígena Estadual Karib Comunidade Kuikuro 
Professores: Sepe, Mutua e Ibene 
2- Histórico 

Faz tempo quando começou o curso de formação de professores do Xingu. Duas 
pessoas foram escolhidas para participar do curso: Horácio e Apalakatu. Quando eles 
chegaram na aldeia começaram a dar aula para as crianças. Eles ensinaram as crianças 
dentro da casa dos homens, bem no meio da aldeia. Até eu fui aluno dele. O que ele 
fez? Desistiu do trabalho dele, brigou com os alunos e parou de ensinar. No próximo 
curso ele não foi mais participar. Meu irmão conversou comigo para eu participar do 
segundo curso e eu fiquei curioso para estudar com a Bimba. 

Quando eu cheguei do curso comecei a trabalhar um pouco, 15 ou 20 dias. Parei 
e saí para cá para lá. Depois eu consegui contrato com Gaúcha do Norte e nunca mais 
saí para qualquer lugar. Agora nós estamos trabalhando juntos. (Sepe) 

A nossa escola começou em 1994. Naquela época era o professor Konto Kuikuro. 
Ele trabalhou um ano. A aula era dada no centro da aldeia, dentro da casa dos homens. 
Nesse tempo eu era aluno. Depois de um ano o professor abandonou seu trabalho na 

- 
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- escola. No ano de 1996 eu comecei a trabalhar na escola. Quando o professor 
abandonou seu trabalho nós ficamos dando aula para as crianças. Depois a aula foi 
dada na casa do avô do Ibene, isso durou só um mês. Demos aula embaixo da mangueira 
durante uma semana. Em 1997 a televisão chegou na aldeia e a comunidade construiu 
uma casa para a televisão. Nós aproveitamos essa casa, até agora a escola está 
funcionando lá. Assim que a nossa escola começou a funcionar na aldeia, foi um pouco 
complicado. (Mutua) 

Primeiro começou a escola em 1994. Os professores trabalhavam na casa dos 
homens até 1995. Em 1995 e 1996 Sepe e eu trabalhamos na casa dos homens porque 
não havia escola. Depois nós trabalhamos na casa do meu avô, ficamos lá uma mês, 
trabalhamos na farmácia, ficamos lá cinco meses. Trabalhamos uma semana embaixo 
da mangueira. Em 1997 chegou a televisão e nós três pensamos em trabalhar na casa 
da TV. Nós falamos com o cacique e ele aceitou porque a comunidade não queria 
construir a escola. Até agora estamos trabalhando na casa da TV. A escola é aberta e 
fica perto da casa, é muito difícil trabalhar porque passa muita gente e conversa com 
os alunos, isso atrapalha nosso trabalho, que é junto, no mesmo horário e na mesma 
sala. Para mim é muito difícil trabalhar assim. Outra coisa, quando eu estou 
trabalhando o pessoal liga a TV e os alunos querem assistir. é disso que eu não estou 
gostando. Mas a escola é muito boa porque é de eternit. O pessoal joga lixo em volta 
da escola, mas eu varro junto com os alunos para eles entenderem e passarem para 
suas mães. A escola está boa porque nós estamos controlando. 
3- Condições físicas da escola 

A escola é de eternit, aberta, chão de terra. Tem 20 carteiras e um banco para 
o pessoal assistir TV. Em volta da escola tem mangueiras, laranjeiras e nós fizemos 
buraco para o lixo. Quando tem chuva pinga um pouco e entra água também porque ela 
é aberta .. Na parte da tarde ela esquenta. Na verdade não é escola, é a casa da TV. 
(Ibene) 

Sabe o que eu não gosto? Quando a gente está trabalhando na sala de aula a 
comunidade liga o gerador para assistir televisão, isso que atrapalha o trabalho. A 
comunidade usa as carteiras para assistir televisão, isso eu também acho ruim. Na 
escola está faltando espaço porque este ano entraram 16 aluno novos. (Mutua) 
4- Equipamentos 

Tem televisão dentro, mimeógrafo, máquina de escrever. Agora vai aparecer 
armário de aço, um armário e arquivo. O mimeógrafo e a máquina de escrever estão 
velhos, não funcionam bem. Tem mapa do mundo e do Xingu. Temos vinte carteiras e 
duas lousas. 
5- Teve alguma mudança no calendário escolar? 

,,-.. .- 
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

aula aula aula aula aula parar 2 dias curso 
parar 2 dias parar 2 dias festa treinamento só quando tem 

festa Takwara só quando tem só quando tem roçada de luta 
festa festa ou Takwara ou Takwara ou Tawarawana Tawarawana Tawarawana 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

festa Kuarup festa Kuarup aula para as aula 
plantação da plantação da crianças a curso aula festa 

roça roça partir do dia 
1°, a partir do 
dia 25 para os 
jovens 

._, 

- 
Nosso calendário foi elaborado em 1998. Nós temos calendário diferenciado. 

Sabe porque ficou diferenciado? Porque nossa cultura é diferente da cultura dos 
brancos. Nós devemos respeitar nossos costumes e cultura. Quando o pessoal do 
Kuikuro vai fazer festa na aldeia Kalapalo, nós paramos a aula. 

6- Divisão das turmas 
horário professor turma número de alunos 
8 às 10 alfabetizados Ibene 8 

(duas turmas) Mutua 12 
10 às 12 alfabetização Sepe 12 

(duas turmas) Mutua 16 
12 às 15 3a. e 4a. séries Ibene 16 

(uma turma) 
15 às 17:30 alfabetizados Sepe 5 

(duas turmas) Mutua 8 
Total de alunos: 77 

7 - Como tem sido a distribuição dos materiais para a sua escola? 
Quando eles precisam e acabam os cadernos eles falam comigo. Sempre eu digo 

para eles:"- Quando acabar caderno, lápis, borracha e caneta vocês falem comigo". 
A mesma coisa os meus companheiros fazem comigo, eles mandam carta para 

mim e eu mando material para eles. Assim que nós estamos trabalhando, eles confiam 
em mim. Eu tenho que dar material para eles quando eles precisam. 

- 
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Essa escola é central e compra material para as outras escolas estaduais: 
Kalapalo, Matipu, Nahukua e Aweti. 
8- Para que serve a escola para minha comunidade hoje e amanhã? 

Precisa ter escola para a comunidade. A escola serve para ensinar as crianças, 
para os jovens entenderem o que está acontecendo na sua sociedade. Muitas coisas 
estão entrando, as crianças precisam entender as coisas novas. E principalmente a 
cultura dos índios, para não perder. A escola serve para estudar a sua cultura, sua 
língua e história dos antepassados. Os professores indígenas precisam estudar 
bastante para saberem o que vai acontecer na sua área. O professor índio pode 
trabalhar junto com o cacique da aldeia, ajudando o cacique para escrever documento 
para autoridades. (Sepe) 

A escola serve para ensinar as crianças, para aprender a língua portuguesa e 
ensinar as crianças a reconhecerem as letras na língua materna. Como antigamente nós 
índios não sabíamos ler e escrever, a escola agora serve para ensinar os costumes dos 
não índios e ensinar sobre saúde. Como hoje a influência dos não índios está vindo ao 
Parque, os próprios índios estão trazendo as coisas péssimas, as crianças podem 
aprender na escola para elas perceberem o futuro. 

A escola serve para ensinar aos alunos seus costumes, a respeitar os costumes 
de outras etnias que eles não conhecem. A escola serve para ensinar sobre os 
antepassados, sobre os costumes contemporâneos, estudar e escrever seus mitos para 
perpetuarem os costumes e os mitos. 

A escola serve para ensinar a vida dos não índios, como escrever carta ou 
documento para autoridades, entender qual é a função das autoridades. A escola 
ensina sobre os enganamentos dos brancos, ensina toda a comunidade sobre isso. 
sobre os brancos que estão traindo e os que estão ajudando. Ensina os alunos a 
enxergarem para frente e pensarem hoje e amanhã, o que vai acontecer hoje e 
amanhã. (Mutua) 

A escola serve para alfabetizar as crianças na língua materna, para não perder 
a língua e para orientar a comunidade. A escola serve para o futuro da criança, para a 
rapaziada manter sua cultura (língua, festa, roçada etc). Por isso a escola serve agora 
para a comunidade, como está acontecendo com nós três professores, porque o 
cacique pediu para nós participarmos da festa e os alunos também. 

A escola serve também para a comunidade aprender a falar português, 
aprender matemática, para se formar agente de saúde, professor e para falar com 
autoridade. A escola também serve para nós aprendermos a lutar pelos nossos 
direitos. (Ibene) 
9- Deveres e direito do professor 

O professor tem que ensinar os alunos bem direito para eles entenderem bem. 
O professor pode conversar sempre com os pais dos alunos para organizar o trabalho 
dos alunos. O professor tem que escutar a comunidade para saber o que ela está 
achando do trabalho do professor. O professor pode escrever o diário de classe, 
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aquilo que trabalhou com os alunos. O professor pode conversar com os alunos para 
participarem da aula sempre. (Sepe) 

O professor deve trabalhar na escola, pesquisar, fazer reunião com a 
comunidade na aldeia, avaliar os alunos, fazer diário de classe, varrer a escola, capinar 
em volta da escola e orientar seus alunos para não fazerem coisa errada. 

O professor tem o direito de descansar, participar da festa, ir na roça, pescar, 
participar do curso, participar de reunião, ajudar o trabalho da comunidade. (Ibene) 

O dever do professor é ensinar as crianças na sala de aula, explicar com mais 
detalhes os temas. Ele deve fazer pesquisa sobre mitos, avaliação dos alunos, 
organizar o seu trabalho e escrever seu diário de classe. 

O direito do professor é manter seu costume e sua cultura. Ele tem direito de 
participar das festas, de fazer roça e de pescar. Ele tem o direito de ser respeitado 
pela comunidade. (Mutua) 
10 - O que a comunidade espera da escola e como ela participa da escola? 

Na minha escola ninguém participa quase nada, mas o chefe fala para ensinar as 
crianças bem corretamente. O chefe pede para o professor parar um pouco a aula 
quando tem festa, tem que respeitar a festa. O meu chefe sempre fala comigo. 
Quando a comunidade faz alguma coisa, por exemplo, hoje tem construção de casa, 
todo mundo tem que ir lá, amanhã tem a festa, todo mundo tem que participar. Bom, 
assim que o chefe vai levando a palavra da comunidade para o professor. (Sepe) 

A comunidade participa da escola, mandando seus filhos estudarem. De vez em 
quando o velho vai na escola para contar história e o cacique também. (Ibene) 

A comunidade espera que o professor conte alguma novidade para ela, ela 
também quer que as crianças tenham ensino bilíngue. A comunidade chama o professor 
para conversar e perguntar como as crianças estão aprendendo e também para 
explicar como é a escola. 

Alguns pais participam da aula e ficam olhando o trabalho do professor. Tem um 
idoso que também participa da aula, meu avô, Naho Kuikuro. (Mutua Kuikuro) 
11- O que a sua escola tem de parecido e de diferente das escolas da cidade? 

Na escola tem lousa, apagador, giz e outros materiais iguais à escola da cidade. 
Na escola tem diferente o professor, os alunos, o calendário, a merenda e o ensino. A 
escola é de palha, tem disciplina de língua materna e livros diferentes da cidade. 
12- Resultados da escola 

Já temos 26 alunos alfabetizados, que conseguem ler sozinhos. 
Tem cinco alunos e três alunas que já conseguem ler e escrever, mas fazer 

texto sozinhos eles ainda tem dificuldade. Os outros alunos ainda estão sendo 
alfabetizados. 

- 

- 
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1- nome da escola: Escola Indígena Estadual Kwasiat 
Professores: J emy e Awatat 
2- Histórico 

A história da minha escola começou com o ex-cacique Canízio Kaiabi, no ano de 
1996. O professor Awatat conversou com a comunidade e ela concordou para ele dar 
aula. Naquela época a escola não era reconhecida pelo município ou estado. A escola 
começou pela vontade da pessoa que era a fim de ensinar. Não havia lugar para a 
escola funcionar, funcionou na casa do professor. O professor não tinha experiência 
em dar aula, mesmo assim alguns aprenderam a assinar o nome, mandar cartas e até 
tem alguma pessoa que aprendeu com esse professor e está se desenvolvendo dentro 
da comunidade. O cacique Yefuka Kaiabi que está sendo formado para auxiliar de 
enfermagem, aprendeu com Awatat. Eu também estudei com ele desde que a escola 
começou na aldeia. 

No mês de fevereiro de 1994 surgiu a formação de professores no Diauarum. O 
curso começou com uma turma pequena. Em 1995 eu fui convidado pelo Awatat para 
participar do curso. Eu nem esperava ser professor na aldeia. Depois do curso Awatat 
conversou com a comunidade para eu ser professor. 

A escola foi municipalizada em 1997, vinculada ao município de São Féliz do 
Araguaia/MT. Em 1998 ela foi estadualizada. No município a minha contratação ficou 
difícil, quando passou para o estado eu fui contratado. O pagamento está sempre 
atrasado. (Jemy) 
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3- Condições físicas da escola 
A escola é de palha, madeiras do mato, meia parede, um quarto para depósito, 

sala para dar aula. Fica no canto da aldeia, longe da beira do rio, tem 12x6 metros. 
Essa escola é novinha, foi construída pela comunidade, ainda não foi inaugurada. A 
construção começou em novembro de 1999 e terminou em abril de 2000. 
4- Equipamentos 

Temos um armário, dois grampeadores, um perfurador, duas mesas, três 
bancos, três mapas, duas lousas grandes e uma pequena. 
5- Houve alguma mudança no calendário escolar? 

Não teve mudança no calendário. 
6- Divisão das turmas 

horário professor turma número de alunos 
8 às 11 Jemy alfabetizados 15 

( começando a 
construir pequenas 

frases) 
11 às 14 Awatat alfabetização 

14 às 17:30 Awatat alfabetizados ,..., 

7- Como tem sido a distribuição dos materiais para a sua escola? 
Nós mandamos a I isto de materiais que a escola necessita para o diretor da 

escola do Diauarum. Ele sai para a cidade e faz as compras de materiais escolares. 
Não é comprada toda a lista que nós enviamos, recebemos alguns materiais porque a 
verba que vem do estado é pouca. Quando tem uma pessoa da educação acompanhando 
os materiais, daí eu recebo tudo certinho. 
8- Para que serve a escola para minha comunidade hoje e amanhã? 

A escola serve para ensinar a sua cultura, saber a história de cada povo, do seu 
próprio povo, ensina a se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, preservar 
sua terra, ensina a fazer documento para autoridade, assinar o seu nome quando for 
necessário, mandar carta, notícia, ensina como os povos indígenas viviam antigamente, 
como começaram a se reunir, entender e resolver seus problemas junto com os não 
índios, ensina como é a vida de hoje e compara com a vida dos antepassados, ensina a 
respeitar o que é educação. (Jemy) 

A escola é importante para a comunidade. Hoje a comunidade gosta muito 
porque seu filho aprende alguma coisa para sua comunidade. A escola ensina a ler, 
escrever, para não estragar a floresta, não queimar sua mata, não esquecer sua língua, 
costumes, festa, não jogar pilha no rio, nenhum lixo no rio, tem que abrir buraco para 
jogar lixo. (Awatat) 
9- Deveres e direitos do professor 

Respeitar seus alunos, cacique, comunidade, trabalhar, dar aula obedecendo o 
que as lideranças querem que seja feito, planejar sua aula, receber salário quando 
estiver trabalhando na sala de aula. O pagamento não deve atrasar quando o professor 

- 
- 
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,- está fazendo o seu trabalho, preencher seu diário de classe, não dominar as coisas que 
não são o papel do professor. Tudo isso para ser respeitado pela sua comunidade. Não 
é só o professor que deve respeitar a sua comunidade. (Jemy) 

O professor tem o direito de receber alunos, fazer planejamento de aula, falar 
para a comunidade, programar reunião, tem o direito de trabalhar para a comunidade, 
de fazer sua pesquisa. Quando tem festa tem o direito de participar junto com a 
comunidade. (Awatat) 
10- O que a comunidade espera da escola e como ela participa da escola? 

A comunidade quer melhorar o trabalho, ensinar coisas que são importantes 
para os alunos aprenderem, como respeitar, aprender para seu pai porque ele não sabe 
ler nem escrever. Por isso eles querem a escola na aldeia e acham importante seus 
meninos não estudarem na cidade. A comunidade participa da escola assim: quando tem 
a reunião todos participam e falam do trabalho do professor para melhorar, reclamam 
para nós orientarmos os alunos na sala de aula, sempre discutem para dar valor para 
nós e levar o trabalho firme. A comunidade nunca participa das aulas para ver o 
trabalho dos alunos. (Jemy) 
11- O que a sua escola tem de parecido e de diferente das escolas da cidade? 

O que é parecido é a aula de matemática, língua portuguesa, armário, lápis, 
pasta, lousa. O que são diferentes calendário da escola, escola e coberta de palha, 
parede é de madeira e diário de classe. (Jemy) 

O que é diferente: é de palha, parede de madeira, piso de terra, o professor é 
índio, não tem luz, o diário é diferente, merenda é diferente, avaliação e horário são 
diferentes. (Awatat) 
12- Resultados da escola 

Temos oito alunos alfabetizados, todos do sexo masculino e 22 são 
alfabetizandos. 

,- 

Quando os professores terminaram de redigir o roteiro começamos a trabalhar 
em grupos redigindo os objetivos do ensino das disciplinas de língua indígena e língua 
portuguesa. Retomamos os conteúdos que eles haviam preparado em cursos anteriores 
para que eles definissem as etapas de trabalho e as habilidades que os alunos 
deveriam adquirir após o desenvolvimento de cada etapa. Sentimos que eles estavam 
um pouco confusos em relação ao conceito do que seria "conteúdo" e "habilidade", por 
isso pedimos que eles definissem por escrito esses termos: 
"Conteúdo é o que vai ser ensinado na sala de aula para os alunos: números, soma, 
adição, multiplicação, subtração, divisão, histórias de hoje e de antigamente, invasão 
do Brasil pelos portugueses, exploração do pau-brasil etc. Habilidade escolar é o que 
os alunos devem ficar sabendo na escola: ler, escrever, falar, contar e recontar 
histórias, compreender os textos, conhecer o mundo." Makaulaka Mehinaku 

Segue abaixo a primeira versão do currículo de língua indígena. O currículo de 
língua portuguesa, no qual ainda falta a definição das habilidades será retomado no 
próximo curso. No curso de outubro/2000 o mesmo trabalho será realizado nas áreas 
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de ciências, história e geografia com base na proposta de conteúdos feita nos cursos 
anteriores. 

CURRÍCULO DAS ESCOLAS DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 
PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Disciplina: Língua Indígena 
Objetivos gerais - A língua indígena serve para que os índios não percam sua 
autonomia, serve para contar histórias de hoje e de antigamente. A língua indígena não 
é uma língua nova, é a nossa língua materna, então só vamos ensinar a escrever na 
língua materna para que ela não seja extinta. Ela serve para explicar o mundo do não 
índio para as pessoas que não tiveram oportunidade de aprender a falar português. É 
muito importante alfabetizar e ensinar sempre a língua materna para que não 
percamos nossos costumes, nossas danças, o nome de todas as coisas que fazem parte 
da nossa vida, como por exemplo os nomes das comidas, dos animais, das aves, dos 
remédios, dos peixes, das danças, das doenças, das plantas e dos artesanatos. A língua 
indígena serve para que ela não esteja perdida no futuro, serve para fazer livro na 
língua indígena de cada etnia. 

. ..,; 

etapa 
1 

conteúdo I habilidade 
- respeitar as pessoas mais velhas 1- respeito pelas pessoas 
e os colegas 
- perigos das coisas do índio e do j - tomar cuidado com as coisas perigosas 
branco 
- prevenção de acidentes (tocar 1- aprender a prevenir os acidentes 
fogo na casa, brincar com gilete 
etc) 
- higiene 
- música 
- cuidar da natureza 
- números em língua indígena 
- acentuação 
- letra de forma maiúscula 

- ponto final 

- história 

- nomes 
- geografia, saúde, ecologia 
matemática 

- aprender a se prevenir das doenças 
- cantar 
- respeito pela natureza 
- contar os números 
- conhecer os acentos 
- ler e escrever usando letra de forma 
maiúscula 
- começar a usar o ponto final na escrita 
e na leitura 
- ouvir, compreender e recontar história; 
desenhar e dramatizar; ler e escrever 
palavras importantes da história 
- saber ler e escrever nomes 

e 1 - ler, escrever e desenhar algumas 
palavras da geografia, saúde, ecologia e 

- 
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- pequenos textos 

matemática 
- falar, ler e escrever palavras 
- conhecer as letras do alfabeto 
- falar, ilustrar, ler e escrever frases 
- compreender, recontar e copiar 
pequenos textos 

r 
- palavras 
- alfabeto 
- frases 

2 - bilhete - ler e escever pequenos bilhetes 
- descrever oralmente e por escrito 
objetos, pessoas e animais 
- entender e escrever pequenas notícias 
- ler, entender e escrever cartazes com 
palavras e pequenas frases 
- ler, compreender e fazer pequenas 
entrevistas com os colegas e com os mais 
velhos 

- acentuação 1- usar a acentuação corretamente nas 
palavras aprendidas 

- parágrafo 1- compreender o uso do parágrafo em 
pequenos textos 

- tipos de letras (letra de forma, 1- usar corretamente a letra maiúscula no 
manuscrita, maiúscula e minúscula) I início das frases e em nomes próprios, 

usar as letras maiúsculas, minúsculas e 

- descrição simples 

- notícias simples 
- cartaz 

- entrevista 
r> 

- geografia e ecologia 

manuscritas 
- ler e escrever usando 
travessão, ponto de 
exclamação e dois pontos 
- entender, ler , criar, escrever e 
dramatizar pequenos diálogos 
- ouvir, recontar, ilustrar e dramatizar 
histórias; copiar um texto e formar 
frases com palavras importantes da 
história contada 
- fazer levantamento dos recursos 
naturais e dos artesanatos, das festas; 
ler, entender e ilustrar pequenos textos 
- entender higiene corporal, limpeza da 
casa e da aldeia, cuidados com a água; 
ler, escrever e ilustrar pequenos textos 
- ler, entender e copiar pequenos 
problemas nas quatro operações; saber 
contar e escrever os números 
- ler, com_ereender, dramatizar e 

a pontuação: 
interrogação, 

- pontuação: vírgula, travessão, 
ponto de interrogação, exclamação 
e dois pontos 
- diálogo (cumprimento, convite, 
pedindo informação etc) 
- hístórias 

r: 
- ciências 

- matemática 

- história em _guadrinho 
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elaborar história em quadrinhos - 3 - notícia 
- descrição 

- ecologia 

- ler, entender e escrever notícias 
- ler, entender e descrever a aldeia, a 
escola, a cidade, o posto, as festas, o rio, 
a lagoa,etc 
- entender, escrever, ler e ilustrar 
receitas culinárias, receitas de tintas 
para pintura corporal e tinta para 
artesanato, receitas de artesanato 
simples, receitas de alguns remédios; 
saber os ingredientes ou os materiais 
necessários e o modo de fazer 
- ler, entender e fazer cartazes sobre 
partes da história, receita, notícia, lista 
de palavras, convite para festa, sinais de 
alerta, lixo, reuniões, meio ambiente etc 
- perguntar, escutar, ouvir, ler e 
escrever entrevistas; entrevistar 
pessoas da própria comunidade e pessoas 
que vem de fora: os velhos, os 
profissionais da saúde, as lideranças, etc 
- usar os acentos corretamente nas 
palavras; saber os nomes dos acentos, a 
pronúncia dos sons nas palavras. 
- ler, entender e criar textos 
instrucionais: manual de uso do gravador, 
da máquina fotográfica, da panela de 
pressão etc 
- saber usar parênteses em certos 
momentos indicando seu uso na escrita 
- ouvir, contar, recontar, desenhar, 
entender, ler e escrever histórias de seu 
povo e de outros povos 
- ler e escrever levantamentos: número 
de pessoas, remédios, produtos da roça 
etc; ler e escrever textos sobre os 
temas da geografia; entender e usar os 
meios de orientação 
- entender o conceito de saúde, entender 
a importância das festas, pescaria, etc; 
ter higiene para se proteger das doenças 
- compreender, ler e escrever textos 

- 

- receitas 

- cartaz 

- entrevista 

- acentuação 

- texto instrucional 

- parênteses 

- história 

- geografia 

- saúde 
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- matemática 

sobre os problemas ambientais e a 
preservação da Natureza 
- ler, resolver e escrever pequenos 
problemas/histórias; entender o sistema 
de medidas de seu povo; entender a 
divisão do tempo, do dia e da noite e do 
calendário do seu povo; entender e usar 
os números ordinais 

4 - notícia 

- descrição 

- receitas 

- cartaz 

- entrevista 

- acentuação 
- texto instrucional 

- pontuação 

- transcrição de texto 

- história 

- geografia 

- ecologia 

- saúde 

- contar oralmente uma notícia; ler, 
escrever; compreender a idéia principal 
da notícia; entender o que é título, autor. 
- fazer descrição oral, compreender, ler 
e descrever a área indígena, as festas, 
os problemas do entorno do Parque, o 
desequilíbrio esco\ógico, a cidade etc 
- saber explicar oralmente, 
compreender. ler e escrever com 
detalhes uma receita 
- ler, escrever e ilustrar cartazes sobre 
os problemas ambientais 
- saber entrevistar as pessoas, explicar 
oralmente, ler, ouvir e escrever 
entrevistas 
- usar corretamente a acentuação 
- ler e entender manuais simples; 
escrever manuais de instrução sobre 
artesanato e objetos da cidade 
- usar corretamente todos os sinais de 
pontuação 
- compreender e fazer a transcrição de 
fitas e de relatos orais sobre a história 
de hoje e de antigamente, história de 
outros povos, do contato, etc 
- contar, ler e escrever com detalhes 
histórias de seu povo e de outros povos 
- ler e escrever os nomes das aldeias 
antigas e os lugares sagrados 
- saber usar os recursos naturais que 
estão em extinção; entender o que é 
ecologia; ler e escrever textos sobre 
esse conteúdo 
- explicar como se prevenir das doenças 
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- matemática 

(gripe, diarréia, malária, DST, etc) na sua 
família e na comunidade; saber a história 
do aparecimento de doenças no Xingu 
depois do contato com não índios; 
pesquisar sobre a saúde dos povos 
indígenas antes do contato e comparar 
com a saúde hoje; valorizar e manter os 
costumes do seu povo em relação à saúde 
- ler, resolver e elaborar 
problemas/histórias usando as quatro 
operações; ler, escrever e usar o sistema 
de medidas do seu povo, a divisão do 
tempo, do dia e da noite e o calendário. 

- 
- 
- 

ÚNGUA PORTUGUESA 
Objetivos gerais: - Ensinamos língua portuguesa para nos comunicarmos com outras 
pessoas e com os não índios, para defender os direitos do povo e o território indígena, 
para ter o conhecimento dos brancos dentro do Parque, para aprender a falar bem e 
se comunicar com autoridades, para aprender sobre o estilo do não índio, para ter um 
bom conselho na comunidade, para ser porta-voz do próprio povo, para saber o 
significado das palavras sem dificuldade e poder ajudar a comunidade, para ficar 
ligado com as coisas que estão acontecendo cada vez mais fora do Parque, para 
aprender sobre as leis do branco (como a Constituição), para entender os jornais que 
estão passando dia a dia no rádio e na TV, para aprender como preparar documentos 
reivindicando as coisas necessárias para a comunidade, para preparar as pessoas 
quando forem à cidade, para pedir informação, para falar no telefone, como andar na 
cidade, comprar passagem de ônibus e preencher a ficha de passagem, para saber 
almoçar no restaurante, para preparar a pessoa para escrever nome, mandar carta 
para seu amigo ou parente, para saber comprar e vender e saber prestar conta. 

- 
etapa conteúdo habilidade 

1 - palavras (nomes, objetos, 
animais etc) 
- alfabeto 
- pequenas frases e pequenos 
textos 
- brincadeiras 
- músicas 
- parágrafo 
- letra de forma maiúscula 
- pontuação (ponto final) 
- costumes dos não índios (regras 

26 



{""', 

r 

r: 
r 
r- 

r: 
r- 

r 
r: 
r: 
r· 

r: 
r> 

de ser educado na língua 
portuguesa) 
- bilhete 

2 - músicas (oral e escrita) 
- diálogos 
- pontuação: ponto final, 
travessão, dois pontos, vírgula, 
interrogação e exclamação; 
- pequenos textos 
- histórias em quadrinhos 
- bilhetes 
- cartas 
- adivinhas 
- ordem alfabética 
- narração de pequenas histórias 
- descrição 
- código de rádio 

3 - descrição 
- pontuação: ponto final, 
travessão, dois pontos, vírgula, 
interrogação e exclamação 
- significado do vocabulário nas 
duas línguas 
- bilhetes 
- cartas 
- verbo (presente, passado e 
futuro) 
- acentuação 
- rótulo 
- notícia 
- receitas 
- artigo/ substantivo 
- adjetivo 
- singular/plural 

4 - notícia 
- poesia 
- receitas 
- radiograma 
- pontuação 
- substantivo 
- verbos 
- adjetivo 
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- 
- pronome pessoal e possessivo 
- textos instrucionais 
- músicas 
- tipos de documentos 
- pontuação 
- sinônimo/antônimo 

- 
- 

Apesar de ter sido um trabalho exaustivo os professores começaram a ter uma 
maior consciência da necessidade dessa organização para o desenvolvimento do 
trabalho nas escolas. Discutimos também que a passagem de uma etapa para outra 
deve ficar submetida ao cumprimento de todos conteúdos escolhidos por eles e ao 
desenvolvimento das habilidades pelos alunos em todas as disciplinas. Ficou claro que 
não é possível vincular o ano letivo ao tempo, pois as escolas têm um calendário 
diferenciado, com interrupções no funcionamento da escola para que alunos e 
professores possam participar das festas e atividades agrícolas. Temos usado no lugar 
de série ou ciclo o termo etapa, embora haja uma tendência por parte dos professores 
de adotarem o nome "série". A equipe acha que o termo a ser usado não é importante, 
desde que o critério de avaliação esteja vinculado ao cumprimento dos conteúdos e 
habilidades propostas no currículo. Temos privilegiado a construção do currículo com 
os professores indígenas, de acordo com as sugestões deles, com base no trabalho que 
eles desenvolvem em sala de aula. 

Por solicitação dos professores explicamos novamente a organização do ensino 
no Brasil e como o nosso curso se encaixa nesse contexto. 

- 

- 
11 e 12/05, 1 e 2/06 - Língua Portuguesa 
Maria Cristina, Estela e Kátia 

O trabalho foi realizado com os professores divididos em grupos. Kátia 
coordenou as atividades com o grupo de professores com maior dificuldade na 
oralidade e escrita da língua portuguesa e trabalhou com eles as atividades do livro 2 
"Aprendendo português nas escolas do Xingu". O livro enfatiza atividades orais e 
também atividades de redação em língua portuguesa para diferentes tipos de textos. 

Os outros dois grupos trabalharam com verbos, sendo que Estela coordenou o 
grupo formado por professores que estão lendo e escrevendo muito bem na língua 
portuguesa e Maria Cristina o grupo intermediário. Neste curso apresentamos a 
classificação gramatical dos tempos verbais e fizemos diversos exercícios orais e 
escritos de elaboração de frases e textos, respostas à perguntas e elaboração de 
diálogos. Nossa preocupação foi de contextualizar o uso dos verbos para que não 
ficasse reduzido somente à conjugação dos verbos e aprendizado da nomenclatura dos 
tempos. O grupo de Maria Cristina trabalhou somente com os tempos verbais do Modo 
Indicativo e o grupo de Estela trabalhou também com os Modos Subjuntivo e 
Imperativo. 

- 
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14 a 20/05/00 - Antropologia - Prof. Carmen Junqueira 

Carmen começou o curso explicando sobre o objetivo da antropologia de 
entender e explicar as diferentes sociedades do mundo. Explicou sobre como os povos 
foram adquirindo conhecimentos através da observação que envolve os órgãos do 
sentido, através do pensamento, que envolve o raciocínio e também através dos 
experimentos, que resultam em ações práticas, ou seja, o trabalho. Esses 
conhecimentos podem ser divididos em conhecimentos práticos, estéticos ou 
espirituais. 

Para ilustrar a compreensão dos tipos de conhecimento fomos levantando com o 
grupo exemplos: 

Conhecimento prático Conhecimento estético Conhecimento espiritual 
Fazer arco, flecha, canoa, enfeitar-se com cocar reza do pajé, espíritos do 
cesto, lutar, pescar, pintar o corpo, furar a rio, a visão dos pajés, os 
dançar, cozinhar. ensinar orelha e usar brinco, cortar espíritos das festas, os 

o cabelo, usar uluri mitos, os sonhos 

Os conhecimentos são guardados na memória (na memória dos velhos) e na 
escrita. A transmissão dos conhecimentos é feita através da oralidade e da escrita. 

Carmen falou sobre a divisão e subdivisão das áreas de conhecimento tal qual 
utilizamos hoje em dia (história, geografia, antropologia, física, química etc) e 
discutimos como isso pode fragmentar o próprio conhecimento. 
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Contou que a antropologia nasceu como ciência após a conquista de outros povos 
feitas pelos europeus, principalmente no continente africano. Missionários, 
administradores de colônias, governadores, viajantes e comerciantes faziam relatórios 
sobre os povos dos territórios invadidos pelos europeus. A partir do século XIX 
alguns estudiosos começaram a ler esses relatórios e a fazer interpretações sobre os 
costumes desses povos, sem conhecê-los diretamente. Foi assim que começou a 
antropologia. 

Para encerrar a aula do período da manhã Carmen contou uma história que foi 
relembrada durante todo o curso: um rapaz de um povo indígena do Canadá foi caçar e 
encontrou no mato duas cobrinhas, uma prateada e a outra dourada. Ele achou tão 
lindas as cobrinhas que resolveu levá-las para criar. Elas começaram a comer ratinhos, 
sapinhos e outros bichinhos, mas foram crescendo. Tiveram que cercar um grande 
lugar para as cobras e aumentar a quantidade de comida para elas. Começaram a caçar 
pacas, tatus, mas logo as cobras cresceram tanto que tinham que caçar antas e porcos 
para alimentá-las. Mas elas não se satisfaziam e começaram a comer gente, aldeias e 
tudo que viam pela frente. Saíram pelo mundo comendo loucamente todas as pessoas, 
aldeias, matas, uma foi para o Norte e outra para o Sul. Guerreiros da aldeia que 
começou a criar as cobras começaram a se preparar para enfrentá-las, pois mais cedo 
ou mais tarde elas voltariam. A história não acaba, pois o seu final depende da união e 
força do povo para enfrentar as cobras. Esta história serviu de reflexão sobre o 
poder do consumo e da economia capitalista, que depende da força e consciência do 
povo para ser contro Ioda. 

Para provocar uma reflexão sobre as interpretações errôneas dos primeiros 
estudiosos da antropologia o grupo de teatro do curso fez uma dança com panos, que 
seria interpretada pelo grupo. Após a apresentação da dança foram levantadas as 
interpretações do grupo sobre o seu significado. Alguns professores índios e não 
índios disseram que eles estavam representando a· diversidade dos povos do mundo, 
eram os raios do sol, estavam ensinando as vogais e que eram gente sem cabeça. 
Carmen usou esse exemplo para mostrar que muitas das interpretações feitas pelos 
primeiros estudiosos dos relatórios sobre as colônias eram errôneas, pois estas 
pessoas não conheciam realmente os costumes e nem a hist6ria desses povos. Para ser 
um bom antropólogo é necessário: 
- conhecer as interpretações (teorias) que já foram feitas por outros antropólogos. 
- conhecer a história do povo (através de leitura e de conversas com as pessoas do 
povo). 
- conhecer a história da região ou do país onde vive o povo. 
- realizar uma pesquisa de campo que envolva a observação, depoimentos e explicações 
do povo. 

Carmen explicou a importância da objetividade do antropólogo, dando exemplos 
em que uma visão subjetiva prejudica o trabalho. Solicitamos do grupo de professores 
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que redigissem um relatório objetivo da viagem de Canarana ou de suas aldeias até o 
local do curso. 

Foi discutida também a utilidade da antropologia que tem por objetivo melhorar 
a socíedade. Carmen deu exemplos mostrando algumas situações de opressão e 
violêncía contra o ser humano, tais como as vivenciadas pelas mulheres no Irã e na 
China. Explicou que muitas vezes tomar conhecimento sobre o que acontece em outros 
locais do mundo, através do intercâmbio, pode ajudar a refletir e melhorar as 
situações de opressão contra o ser humano. Mostrou que o respeito às diversas 
culturas não deve servir para justificar situações de violência contra os seres 
humanos. 

15/05 
Nesta aula foi explicado o conceito de símbolo, como um valor que define as 

diferenças entre as sociedades. O símbolo é criado pela sociedade. O símbolo é 
qualquer objeto, qualquer comportamento, qualquer relação em uma sociedade aos 
quais se atribuem um valor ou significado. Também explicou sobre as diferenças entre 
as sociedades nos tipos de casamentos: poliandria, poligamia e monogamia. 

Carmen solicitou que os professores escrevessem o que é símbolo e que 
desenhassem algum símbolo da própria cultura e de outra cultura. 

r: 
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r 

Desenho do prof. Maiua Ikpeng 
r: 
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"O símbolo é aquilo que representa alguma coisa. Aqui no Xingu tem 14 etnias 
diferentes com seus símbolos diferentes. Cada povo tem sua cultura e religião. Por 
exemplo, o meu povo Ikpeng tem símbolo diferente de outros povos. O nosso símbolo é 
a tatuagem no rosto que é muito forte para nos identificar. Somente a nossa tribo 
tem essa marca no rosto e também utilizamos vários tipos de artesanato como: 
borduna emplumada, cocar, dança, flecha, língua, máscara de guerra, flauta. Usamos 
também montes de brincos de conchas com desenhos de peixinhos nas orelhas, nosso 
canto, as músicas, tudo isso é símbolo.ª Maiua Ikpeng 

- 
-· 

"O símbolo é o costume que um povo vem desenvolvendo. Mudando o símbolo quando a 
comunidade aceita o modo diferente. O símbolo pode ser a língua, a festa, a dança. O 
símbolo muda com o seu modo adaptado e desenvolvido pela comunidade ou sociedade. 
No Xingu há muitos povos indígenas e os povos se misturam adquirindo outros 
conhecimentos através dos casamentos. Durante o curso encontramos conhecimento 
de cada povo que podemos chamar de símbolo de cada povo. O símbolo também muda 
com o passar do tempo, seja nas sociedades indígenas ou nas sociedades não-indígenas. 
Seja qual for o povo o símbolo muda, a não ser que um povo ou comunidade se 
mantenha organizado, mantendo o jeito tradicional permanente.· Pi'yu Trumai Kaiabi 

- 
-· 

- 
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"Eu entendo que o símbolo é o significado de todos objetos. A festa tem símbolo, a 
fala também tem símbolo, a relação de casamento com duas mulheres, a pintura 
corporal. Tomar banho de madrugada, não poder sentar no banco porque se sentar não 
cresce mais, não poder deitar na rede depois de tomar banho também é símbolo. 

- - 
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- Furação de orelha e furação de beiço, moradia diferente, tudo isso é símbolo. " 
Tempty Suyá 

"O símbolo é costume e o desenvolvimento que cada povo veio criando, adotando. Na 
sociedade Kaiabi quando a mulher vai ter a primeira menstruação não pode olhar para 
o céu, não pode sorrir, não pode comer qualquer comida, nã pode conversar, não pode 
roubar, não pode mentir para as pessoas etc. Se a mulher fizer tudo isso ela pode ser 
uma mulher educada e respeitada pelas pessoas, não morre tão cedo. Isto é o símbolo 
da mulher moça Kaiabi. O símbolo de outro povo, o pessoal do Alto Xingu, quando a 
menina ganha a primeira menstruação os pais podem aprisionar a menina. Ela pode 
ficar presa um ano ou mais. A prisioneira pode estar recebendo vários tipos de 
tratamentos de remédios do mato e arranhando o corpo para tirar o sangue ruim do 
corpo." Aturi Kaiabi 

r> 

No período da tarde foi retomado o que é símbolo e também os tipos de 
casamento possíveis nas sociedades (monogamia, poliandria e poligamia). Então Carmen 
explicou o que é cultura: 

r- 
O conjunto de símbolos criados, adotados e desenvolvidos por uma sociedade é 

chamado de cultura. Carmen retomou o que havia sido trabalhado nas épocas de 
história sobre a herança indígena e os professores foram lembrando: tomar vários 
banhos por dia, dormir em rede, o fumo, a mandioca, o milho, o amendoim, cestos, 
muitas palavras, remédios, tintas etc. Concluiu-se que na cultura brasileira há herança 
indígena, portuguesa, negra e de imigrantes de diversas nacionalidades. Discutiu-se 
também como os povos lidam com as mudanças dos símbolos. Há mudanças que entram 
lentamente, como o uso de roupas. Outras são fortes como a formação de professores 
e de agentes de saúde indígenas, por exemplo. Foram levantadas algumas mudanças 
perigosas, que são difíceis, mas não impossíveis de controlar: a língua portuguesa, 
doenças (principalmente as DST), o alcoolismo, o dinheiro, o ecoturismo, a televisão. 

r: 

Refletindo sobre os desdobramentos da cultura nas sociedades foi construído 
com os professores indígenas o seguinte quadro: 
Povos do Alto X" 

r 

Nível adaptativo Nível associativo Nível ideológico 
São os modos de fazer as São os modos das pessoas São os modos de pensar: 
coisas, os trabalhos: se relacionar: cuidados com o corpo 
agricultura (roças) família mito, arte, pajelança, 
serviços (educação, saúde) dono da casa interpretação dos sonhos 
indústria (artesanato) aldeia 
Exemplos: Quando se pesca para a Mawutsini cortou os 
pescar festa Kwaryp: troncos do Kwaryp e criou 
melhor tempo: na época da convidados, dança, luta, os seres humanos. 

33 

r 



- 
- 

seca cantores, lutadores não A festa é para tirar o luto 
Com quê? podem dormir nem namorar, e acabar a tristeza. 
timbó, arco, flecha, anzol, casamento das moças, 
linha, armadilhas, pescaria cortar o cabelo das moças, 
coletiva. flauta uruá, dança, comem 

peixe, o dono da festa 
oferece mingau de pequi, 
castanha de pecui. 

- - - - - - - - Povo Yudjá - 
Nível adaptativo Nível associativo Nível ideológico 
Plantar a roça festa Kuatahadeabfo A festa desceu do céu. A 
Época: setembro é feita antes de plantar a dona da festa desceu do 
Planta com a enxada roça. Junta toda a aldeia céu e deixou a festa. Seu 
Homens e mulheres para dançar e cantar para a nome é Alapa. Na roça o 
plantam, ensinam as plantação nascer bem. povo canta para o espírito 
crianças. Tem caxiri. dela dar força para a roça 

crescer bem. 

- 
- - 
- - - 16/05 - - - - - - - - 
- - - 
- 
- 

Foi feita a retomada do conceito de cultura e discutidos alguns fatores 
determinantes das diferenças culturais. Carmen explicou que o clima tem influência na - 

- - 
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- cultura, no entanto ele não explica completamente as diferenças culturais, pois muitos 
povos que vivem na mesma região podem ter costumes diferentes. 

Carmen retomou a origem das tradições que podem surgir das invenções (rede 
de dormir, cerâmica, por exemplo) e as descobertas (remédio do mato, mel, alimentos, 
lugares onde tem mais peixe). Explicou que o isolamento geográfico pode manter as 
tradições somente com aquele povo. Falou sobre a difusão cultural (um povo 
aprendendo com outro, as influências culturais - esse tema foi bastante trabalhado 
nas épocas de estudo da história). Explicou que a proximidade geográfica também 
pode determinar diferenças culturais pois os povos podem ter o desejo de manter a 
própria identidade para ser diferente de outros povos. 

Após uma exposição e discussão sobre a História, foi construído coletivamente 
o seguinte texto: 

r: 

,r' 

História: 
É a vida de um povo no tempo. Quem faz a história é o próprio povo, a partir das 
condições que encontrar (contato com outros povos, mudanças no meio ambiente, 
doenças etc). A cultura muda porque ela é histórica. As mudanças podem ser lentas ou 
rápidas, positivas ou negativas, definitivas ou temporárias. As mudanças ficam 
guardadas na memória. No decorrer da história a memória se enche de alguns 
conhecimentos e fatos e se esvazia de outros. 

Carmen contou a história da mulher esqueleto, do povo Inuit, Pi'yu contou a 
história de Kuyamaru e Maria Cristina contou a história da mulher foca. 

r: 

A cultura é dinâmica, pois as pessoas são dinâmicas. A cultura tem mecanismos 
conservadores: o que o velho foz (conta histórias, ensina a tradição no trabalho e nas 
festas) e as orientações do cacique. A cultura também tem mecanismos inovadores: o 
interesse das gerações mais novas em conhecer outras culturas, outras sociedades e 
mudanças que ocorrem para tentar resolver novos problemas (por exemplo: aumento 
do número de filhos para aumentar a população). 

17/05 
Carmen explicou e foram discutidas as diferenças entre os dois tipos de 

economia: 
r 

ECONOMIA CAPITALISTA ECONOMIA COMUNITÁRIA 
mercadoria (valor de troca) bens (valor de uso) 
3 setores básicos: agrícola, serviços, caça,pesca,coleta,artesanato 
industrial 
moeda= veículo de troca troca e reciprocidade 
sistema financeiro (bancos) 
relações patrão/ empregado relações de amizade, parentesco 
salário/lucro pagamento e retribuição 
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1 propriedade privada 1 posse privada/familiar/ comunitária 

Após muitas explicações sobre cada ítem que diferencia esses dois tipos de 
economia, de exemplos da exploração do trabalho na sociedade capitalista, foi 
bastante enfatizado que a economia capitalista gera a desigualdade social. Discutiu-se 
também as relações de poder nos dois tipos de economia: 

- 
ECONOMIA CAPITALISTA ECONOMIA COMUNITÁRIA 
3 poderes (executivo, legislativo, poder descentralizado 
judiciário) 
eleição e representação escolha direta 
exército, polícia controle comunitário, coesão 
relações impessoais relações pessoais, parentesco 
classes sociais maior democracia social 

- 

Carmen deu algumas explicações históricas sobre a origem da economia 
capitalista e explicou cada ítem das diferenças nas relações de poder, prosseguindo: 

ECONOMIA CAPITALISTA ECONOMIA COMUNITÁRIA 
Domínio sobre a natureza Coexistência com a natureza 
Acumulação de riqueza Redistribuição 
Desenvolvimento científico e tecnológico Saber unificado 

- 
- - Consideramos muito importante essa comparação entre as economias e 

pretendemos retomar esse tema nas próximas etapas. 
Para proporcionar a reflexão dos professores solicitamos que respondessem à 

seguinte pergunta: "Quais são as suas necessídcdes?" 
Tabulamos as respostas sendo que 17 são de ordem cultural/social (preservação 

da cultura, importância da coesão na comunidade, prevenção de doenças etc), 7 
ligadas à importância da manutenção da terra, 15 relacionadas à continuidade da 
formação como professor e à melhoria do trabalho pedagógico na escola, 2 de caráter 
filosófico, 2 de caráter crítico ligadas ao reconhecimento profissional/ remuneração 
pelo trabalho e 5 de ordem pessoal (casar, comprar bens para sua família etc). 

18/05 
Carmen explicou as regras de classificação de parentesco com os diagramas 

genealógicos utilizados na antropologia. Depois dela explicar o significado dos 
desenhos do diagrama (o sexo, os laços conjugais, a descendência, laços consanguíneos, 
o ego) um representante de cada povo foi à lousa traçar o sistema de parentesco de 
seu povo. foi muito interessante perceber a facilidade com que os professores 
elaboraram os sistemas de parentesco de seus povos e a surpresa em perceber como 

- - 
- 
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são diferentes e mais elaborados do que o sistema de parentesco brasileiro. Seguem 
em anexo os sistemas de parentesco de cada povo, que poderão ser retomados e 
ampliados em outros cursos. 

Carmen também explicou através dos diagramas genealógicos como são 
estruturadas as sociedades matrilineares e patrilineares. 

19/05 

r 

Nessa aula o tema foi "mito". Partindo das explicações de Carmen foi redigido 
coletivamente o seguinte texto: 

"No século XIX o antropólogo Edward Tylor começou a estudar porque 
apareciam seres espirituais nos mitos de vários povos. Ele achava que esse 
conhecimento se iniciava pelo sonho. Nos sonhos apareciam almas de pessoas que 
moravam longe, que já tinham morrido, as pessoas viajavam para lugares distantes, 
voavam etc. 

Tylor achava que as pessoas acreditavam também em seres espirituais (ou 
alma) e que essa alma estava presente nas pessoas, nas plantas, nos animais e nos 
objetos (flauta, cocar, pedra etc). Existiam também as almas independentes. A alma, 
segundo ele, era parecida com o vapor ou sombra. Ela era responsável pela vida e pelo 
pensamento da pessoa. Ela podia deixar o corpo e viajar rapidamente de um lugar para 
outro. Na maioria das vezes era invisível e não podia ser tocada. Ela podia aparecer 
para as pessoas quando estivessem dormindo ou acordadas. A alma também podia 
entrar no corpo das pessoas, dos animais e das coisas. 

Esses foram os primeiros pensamentos na antropologia sobre corpo e alma, 
publicados em um livro no ano de 1871." 

,,.... 

r: 

Carmen prosseguiu explicando o pensamento de outros antropólogos a respeito 
do mito e fomos construindo coletivamente outro texto: 

"Bronislaw Malinowski afirmava que o mito era importante na cultura porque ele 
fortalecia a tradição. 

Mais tarde surgiu um outro pensamento que ajudou a aprender mais o 
significado do mito: 
- o mito conta histórias que ocorreram no começo dos tempos. 
- o mito conta histórias sagradas. 
- o mito pode explicar a origem das coisas pequenas (um pássaro, um objeto etc) e a 
origem de coisas grandes como do sol, da lua, dos rios e dos seres humanos. 

Outro pesquisador teve outra pensamento sobre o mito. Ele achava que o sonho 
de uma pessoa era o seu mito particular e que o mito era o sonho da sociedade. 
Portanto, para ele, o mito é um sonho público e o sonho é um mito particular." 

r: 37 



Ilustração de Tahugaki Kalapalo para o texto do mito da criação das araras 

Carmen contou o mito da bíblia sobre a criação do mundo (a parte do Gênesis) e 
depois contou o mito grego sobre o surgimento dos primeiros deuses. Conforme 
contava o mito foi montando o diagrama das relações de parentesco envolvendo os 
deuses gregos presentes nesse mito (Caos, Géia, Tártaro, Eros, Urano, Réia, Júpiter). 

Contou também o mito da criação dos povos contado pelos Cinta-Larga, Zoró, 
Suruí e Gavião de Rondônia e Mato Grosso. Como atividade os professores escreveram 
sobre as seguintes questões: 
- Explique o que é mito 
- Escreva um mito de seu povo 

Os textos produzidos serão digitados e deverão compor um novo livro de 
histórias em língua portuguesa. Trancrevemos abaixo algumas definições de mito: 
"Entendo por mito todas as histórias muito antigas de origem de cada povo, da música, 
dos alimentos, do fogo, do sol, da lua, rio, animais, artesanato etc. Tudo isso são mitos 
guardados na memória das pessoas e na escrita, que são passados de pai para filho." 
Korotowi Ikpeng 

"Os mitos tem coisas engraçadas que fazem a gente rir e tem outros que fazem a 
gente ficar triste, como no mito dos Kaiabi conta a história da Kupejrup que era uma 
pessoa humana, mas foi queimada na roça para servir de alimento para seus filhos. 
Esse mito eu acho muito triste. " Yapariwa Yudja Kaíabi 
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Ilustração do Prof. Tempty Suyá para o mito de Teptxiritxi, que se transformou em 

veado e aprendeu as músicas com os animais 

,-. 

"O mito é muito importante para todos nós índios. Pelo meu entender o mito é uma 
verdade, é memória dos antigos, porque sem o mito nós não íamos saber contar as 
histórias dos nossos povos, elas iam se perder no tempo." Tarupi Kaiabi 

20/05 
Etnocentrismo 

A partir das explicações e discussões foi redigido coletivamente o texto: 
"Etnocentrismo é a valorização exagerada da própria cultura e a depreciação 

de outras culturas. 
A antropologia ensina a respeitar todas as culturas. 
Relativismo cultural é o nome que se dá à atitude de respeito pelas culturas 

diferentes da nossa. 
Existe um respeito que é para todas as pessoas do mundo. Por exemplo: cuidar 

bem das crianças e dos velhos, não mutilar o corpo das pessoas etc. Quando não existe 
esse respeito em alguma cultura, a violência não pode ser justificada como relativismo 
cultural. 

Carmen lembrou a violência contra mulheres no Irã como um exemplo que não 
pode ser justificado através do relativismo cultural. 
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Racismo 
Carmen mostrou alguns exemplos de pensamento racista que resultaram em 

violência contra os seres humanos, como o nazismo na Alemanha. Após discussões foi 
produzido o texto coletivo: 

"Recismo é a falsa idéia de raça pura. Todos os seres humanos são iguais. As 
diferenças existem na aparência física (cor da pele, tipo de cabelo etc), nas tradições, 
nas línguas, na maneira de viver etc. 

A diferença não é desigualdade: o diferente não é superior nem inferior. A 
diferença estimula a comunicação, a curiosidade, a criatividade e o conhecimento. 

Os exemplos abaixo foram levantados pelos professores indígenas: 
Exemplo de etnocentrismo: 
A pessoa acha que a pintura, a língua, a festa e a comida do seu povo são as únicas 
bonitas e não valoriza a dos outros povos. 

Exemplo de relativismo cultural: 
A pessoa entende e respeita que cada povo tem sua cultura. 

Exemplo de respeito universal 
Em qualquer idade as pessoas têm que ser respeitadas, independente da cultura. 

Exemplo de racismo 
Discriminar uma pessoa só porque ela tem cor de pele, cabelos, cor dos olhos 
diferentes. 

Etapa de Matemática - 22 a 30/05/2000 
Consultores responsáveis: J'ackeline Rodrigues Mendes e Claudio Lopes de Jesu 

Os objetivos propostos para o desenvolvimento desta etapa foram: a 
continuidade do livro "Estudo das Medidas", de Jackelina R. Mendes, estudado na 
etapa anterior, o trabalho com as operações nos grupos de acordo com as 
necessidades, abordando o ponto vista metodológico de ensino, a introdução da noção 
de porcentagem e a discussão e elaboração de uma proposta curricular inicial de 
matemática para as escolas xinguanas. 

Para esse trabalho os professores foram divididos em cinco grupos, como nas 
etapas anteriores, onde os consultores Jackeline, Cláudio, Estela, Adriane, Kátia e a 
coordenadora do projeto Maria Cristina ficaram responsáveis pela coordenação de 
cada grupo. Esse trabalho era orientado por discussões no período da noite através de 
avaliações e planejamento das aulas. 

A divisão dos grupos foi a seguinte: 
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Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Cláudio Jackeline Estela e Adriane Maria Cristina Kátia 
Jeika Kalapalo J emy Kaiaibi Sirawan Kaiabi Waranaku Aweti 
Mauiá Ikpeng Aturi Kaiabi Eroit Kaiabi Charadu Yudja Awatat Kaiabi 
Korotowr Ikpeng Karí Yudja Jamanary Kaiabi Myatari Kaiabi Moreajup Kaiabi 
Matari Kaiabi Kaomi Suia Yabaiwá Yudjá Matayá Trumai Tarinu Yudjá 
Yapariwá Yudja Tempty Suia Sepé Kuikuro Arupajup Kaiabi Tarrurimã Yudja 
Amatiwana Pi 'yu Trumai Teki Kuikuro Esmerai do Tangeakatu 
Ibenê Kuikuro Paltu Kamaiurá Ugise Kalapalo Jywatu Kaiabi 
Kanawayuri Iokoré Ikpeng Perankô Panará Uretsu Meinaku 
Aigi Nahukuá Tawalu Trumai Adjiha Yudja 

Tarupi Kaiabi Maiki Matipu 
Tangeu' i Kaiabi Hukai Waura 
Makaulaka 
Wary Kamaiurá 
Yaká Suia 
Awajatu Aweti 
Mikré Panará 
Ajukuqi Kuikuro 

O trabalho nos grupos se realizou nos dias 22 a 28/05. A discussão sobre o 
currículo se deu nos dias 29 e 30/05 com todos os professores reunidos . . . . - -~- -~- - ~ r 
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22/05 
Inicialmente, apresentamos aos professores os objetivos e a proposta de 

desenvolvimento dessa etapa de matemática. Discutimos com eles sobre a necessidade 
de haver uma prática de estudo, posterior ao curso, dos conteúdos trabalhados nas 
etapas. Em função disso, o consultor Cláudio falou sobre o caderno de tarefas em 
matemática que havia sido entregue na etapa anterior. Vários professores realizaram 
o trabalho do caderno de tarefas, o qual foi discutido em pequenos grupos com o 
consultor Cláudio após as aulas. 

Depois disso fizemos a divisão dos grupos para que se iniciasse um trabalho de 
revisão sobre o estudo das medidas realizado na etapa anterior. 

O relato que se segue apresenta a descrição das atividades desenvolvidas em 
cada grupo durante a etapa e, no final, a discussão conjunta com os professores sobre 
a proposta curricular de matemática. 

22/05 
GRUPOS 1, 2 e 3 

Após a discussão inicial na abertura da etapa de matemática, fizemos neste 
grupo uma revisão sobre o estudo das medidas. Nessa discussão retomamos as várias 
situações de medidas, o que pode ser medido e que unidades de medida podem seu 
usadas. Também discutimos sobre diferença entre as medidas de comprimento (como 
medir, por exemplo, o esteio da casa, a altura das pessoas, as distâncias, etc) e as de 
capacidade (como medir, por exemplo: o combustível, a água, o mingau, o volume de 
mandioca). Depois disso cada um escreveu o que pode ser medido e que unidades 
podem ser usadas nas duas categorias: 

vara 
vara, imbira 
passos 

motor 
Mandioca llil' cesto, bacia 
Mingau • cuia 

Medidas de 
medida --------i~ 
Esteio 
Canoa 
Roça 

Comprimento/ Unidades de I Medidas de capacidade/ unidades de medida 
Combustível • galão, tanque do 

Depois, na parte da tarde, trabalhamos especificamente com a medidas de 
comprimento e revisamos a história do metro como unidade padrão de medida e o 
centímetro como submúltiplo do metro. 

Os professores realizaram diversos tipos de medições usando o metro, o 
centímetro e o milímetro fazendo o registro na forma cursiva: 
1 metro e 30 centímetros 

Na seqüência discutimos o uso da vírgula para separar a parte do inteiro na 
escrita simbólica da medida: 
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r· 
1 metro e 30 centímetros:: 1, 30 m 

Logo após, os professores fizeram uma atividade de passar da escrita cursiva 
para a escrita simbólica até o final da aula. 

,-. 

Grupos 4 e 5 
Retomamos a apostila de medidas trabalhando as formas tradicionais de 

medida. Esse levantamento foi feito oralmente e por escrito. Depois fizemos vários 
tipos de medições com palmos, braças, passos verificando as diferenças entre as 
medidas feitas por cada pessoa. A partir dessa proposta lemos a história do metro 
como padrão universal. Então passamos a medir diversas distâncias e casas utilizando 
o metro, estudando a sua subdivisão em centímetros e milímetros, fazendo o registro 
escrito das medidas. O mesmo foi feito usando a régua para medir diversos objetos. 
No grupo 4 as atividades eram realizadas num ritmo um pouco mais rápido do que no 
grupo 5, formado por pessoas com mais dificuldade. No grupo 4 os participantes 
mediram todas as pessoas do grupo e fizeram o registro. Depois fizemos exercícios de 
comparação (quem é mais alto, mais baixo, quem tem a mesma medida, quem tem a 
altura entre duas medidas - por exemplo: 1,60 a 1,70m). 

Dia 23/05 
Grupos 2 e 3 

Na parte da manhã iniciamos a aula com a correção da atividade do dia anterior. 
Depois os professores fizeram uma outra atividade de transformação de unidades: 
40mm= cm 
250 cm= m 
128 cm= m 
1,28 m:: cm 
1,60 m = cm 

Depois dessa atividade apresentei a formação da tabela do sistema métrico 
decimal, chamando a atenção para o fato de que apenas algumas unidades são de uso 
mais freqüente como o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. 

1km lhm ldam lm ldm 1cm 1mm 1 
Em seguida a essa explicação iniciamos uma discussão com os professores 

sobre a metodologia de ensino de medidas. Em primeiro lugar, eles quiseram entender 
melhor a palavra metodologia. Para isso, apresentei a formação etimológica da palavra 
e, também, de outras palavras por analogia como, por exemplo, antropologia, ecologia 
e biologia. 

Nessa discussão os professores apontaram o que seria pré-requisito para o 
aluno iniciar o estudo das medidas: 
1) Os alunos precisam saber contar e fazer algumas operações (adição, subtração) 
2) O aluno precisa saber escrever 
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Em seguida os professores levantaram alguns itens que poderiam ser trabalhados com 
os alunos: 
1) Fazer várias medidas na prática usando várias unidades de medida 
2) Pedir aos alunos que eles façam medições usando unidades variadas e fazendo o 
registro no caderno. 
3) Trabalhar com o metro usando o barbante 
4) Mostrar o centímetro 
5) Explicar como usa a régua para medir 

Na parte da tarde, demos continuidade à revisão sobre o estudo das medidas 
estudando o sistema monetário. Os professores refizeram algumas atividades 
semelhantes às da apostila "O estudo das medidas" sobre a composição de valores 
através de cédulas e moedas. 
Em seguida, os professores fizeram algumas atividades relacionadas às situações de 
compra envolvendo o troco. 

,_,· 

._,· 

Grupo 1 
Trabalhou com a transformação de unidades de medidas de comprimento já num ritmo 
mais aprofundado, realizando operações, usando a tabela e problemas. Os 
participantes desse grupo estavam em condições de realizar um trabalho mais 
elaborado com as medidas. 

Grupo 4 
Trabalhou com medição, leitura e registro das medidas de comprimento. Depois foi 
iniciada a leitura do texto da apostila sobre a história do dinheiro. Levantamos o nome 
do dinheiro e seu significado em cada língua (em muitas toma emprestado a palavra 
folha - em Kayapó, por exemplo, quer dizer papel triste). Os professores lembraram 
também como é chamada cada nota nas aldeias a partir dos desenhos dos bichos 
(beija-flor, onça etc). 
O grupo trabalhou com contagem, formação de quantidades e troco utilizando moedas 
e notas. 

- 
Grupo 5 
Leu nesta data o texto da história das medidas e trabalharam medindo e registrando 
as medidas de comprimento. Foi feito o trabalho de medir a altura dos participantes 
do grupo, o registro e exercícios de comparação. Iniciou a leitura do texto da história 
do dinheiro e trabalhou com contagem, formação de quantidades e troco usando notas. 

- 
Dia 24/05 
Grupos 1 , 2 e 3 

Iniciamos na parte da manhã discutindo uma atividade do dia anterior na qual os 
professores apresentaram uma certa dificuldade. A atividade consistia em calcular 
quantas moedas de R$ 0,50 e de R$ 0,25 eram necessárias para formar R$ 24,00. Os - 
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professores usaram diversas estratégias: através de desenhos e de somas sucessivas. 
Propus uma forma de resolução que já começava a trabalhar com a noção de 
proporcional idade: 

R$ Moedas de 0,50 

1,00 2 
2,00 4 
3,00 6 
4,00 8 
5,00 10 
10,00 20 
20,00 40 
24,00 48 

Esse tipo de raciocínio representa o início para o trabalho com a idéia de 
proporcionalidade o qual deverá ser retomado em etapas posteriores . 

Depois dessa discussão os professores fizeram a atividade da apostila que 
explorava a leitura de anúncios de produtos. Nesses anúncios aparecia a idéia de 
pagamentos em prestações e a presença, ou não, de juros nos preços pagos à prazo. 

À tarde, iniciamos a parte da apostila sobre as medidas de peso. Os 
professores fizeram uma atividade de leitura da balança, de reconhecimento da 
subdivisão do quilograma em gramas. Os professores fizeram os registros primeiro em 
escrita cursiva e depois simbólica. 
1 quilo e 400 gramas= 1,400 Kg 

Depois, os professores fizeram as atividades da apostila sobre a comparação, 
leitura, escrita e percepção de pesos. No final da aula, os professores mediram suas 
alturas e seus pesos na balança da unidade de saúde do posto. 

Grupo 4 
Trabalhou com a adição no ábaco utilizando pauzinhos e depois o dinheiro 

(notas de 1, 10 e 100 reais). O grupo trabalhou com as dezenas e centenas utilizando 
problema envolvendo quantidade de combustível, de alimentos, compra e venda de 
produtos. 

Grupo 5 
Continuou a trabalhar com a formação de quantidades utilizando dinheiro e 

iniciou o estudo da adição no ábaco utilizando pauzinhos e somente com dezenas. 

Dia 25/05 
Grupos 2 e 3 
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Com os dados sobre as alturas e pesos das pessoas da classe montamos uma 
tabela para responder às questões colocadas na apostila que exploravam a idéia 
ordenação numérica dos pesos: 
Exemol 

Altura Peso Idade 
Jemy 1,59 m 58,500 kg 25 
Kaomi 1,60m 61,500 kg 26 
Tempty 1,60 m 65,100 kg 32 
Aturi 1,64m 67,000 kg 39 
Pi'yu 1,57 m 57,100 kg 28 
Paltu 1,69 m 75,200 kg 29 
Mutuá 1,68 m 80,100 kg 20 
Iokoré 1,53 m 64,000 kg 22 
Kari 1,56 m 59,000 kg 21 

Depois dessa atividade foi apresentado uma sistematização das casas decimais 
fazendo uma comparação com as medidas de comprimento, tendo o metro como 
unidade, e as medidas de peso, tendo o grama com unidade de medida. 

Milhar Centena Dezena Unidade décimo centésimo milésimo 

1 M 1 e 1 D 1 u. 1 d jc 1 m 

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro 

l km 1 Hm 1 dam 1 m 1 dm 1 cm 1 mm 1 

qui logramo hectograma decagrama grama 
kq 1 Ha 1 da a 1 Q 1 dQ 1 CQ 1 m 

Depois disso propusemos uma atividade de revisão das medidas de comprimento 
e de peso. 
1) Coloque os pesos em ordem crescente: 
200 g , 1,200 kg , 1,350 kg , 2,200 kg , 2,305 kg , 2,800 kg , 450 mg , 0,500 kg 
2) Complete: 
6m = cm 
60mm= 
150 mm= 
130 cm= 
22 cm= 

cm 
cm 
m 
m 

Na parte da tarde fizemos a correção dessa atividade e encerramos o estudo 
das medidas. 

- 
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Depois, retomamos a multiplicação no ábaco, sem representante, usando as 
representações das notas de R$ 1,00, R$ 10,00 e R$ 100, 00 para representarem as 
casas da unidade, dezena e centena respectivamente. Eles faziam a operação primeiro 
no ábaco e depois no desenho e no algoritmo. 

D u u D 
lJ 
D 
DD 1111 

X 1 2 

...•. 
~ 

2 4 

Grupo 1 
Trabalhou com a comparação entre o sistema decimal e as tabelas de 

sistemas de medidas de comprimento e peso. Fizeram o mesmo trabalho de 
medir e pesar todas as pessoas do grupo e comparar os resultados. 

Trabalharam pesando e comparando vários produtos (alimentos, 
materiais escolares). Foram resolvidos vários problemas envolvendo peso. 

Começaram a trabalhar com multiplicação utilizando problemas 
relacionados às medidas de comprimento e peso. 

Grupo 4 
Trabalhou com a subtração utilizando as notas de dinheiro no ábaco, 

primeiramente somente com dezenas e depois utilizando centenas. Elaboraram 
e resolveram diversos problemas. Resolveram alguns problemas que envolviam 
no mesmo problema as operações de adição e subtração. 

Grupo 5 
Trabalhou com a elaboração e resolução de problemas de adição com 

centenas. Iniciou o estudo da subtração de dezenas no ábaco utilizando 
pauzinhos e notas de dinheiro. 

Dia 26/05 

Grupos 2 e 3 
Nesse dia, demos continuidade à multiplicação trabalhando no ábaco com 

a centena sem o uso do representante. Depois que terminaram essa parte, dois 
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professores foram a frente fazer uma simulação de aula onde o objetivo era 
ensinar o algoritmo da multiplicação usando o ábaco. 

Na seqüência trabalhamos algumas multiplicações, dessa vez com o uso 
do representante. 

D 
D 
B 

X 

1 4 

3 

4 2 

Grupo 1 
Trabalhou com multiplicação e divisão na elaboração e resolução de 

problemas relacionados às medidas de comprimento e peso. Com esse grupo foi 
possível abordar a multiplicação e divisão utilizando números decimais. Nesse 
grupo o ábaco foi utilizado somente no desenho e também para demonstração 
de seu uso pedagógico com os alunos. Os professores já estão compreendendo 
bem o valor posicional dos números, de maneira que o uso do ábaco para 
resolução das operações não se faz mais necessário. 

Grupo 4 
O grupo trabalhou com a multiplicação no ábaco. Foram feitas atividades 

de elaboração e resolução de problemas, alguns envolvendo as três operações 
aritméticas estudadas. 

Dia 27/05 

Grupo 5 
Trabalhou com adição e subtração de centenas no ábaco através da 

elaboração e resolução de problemas. Foi introduzido o conceito da 
multiplicação. 

Grupos 2 e 3 
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Na parte da manhã os professores trabalharam com a divisão no ábaco 
sem o uso de representante. 

D u 
2 

Depois desta atividade trabalhamos o cálculo mental com os professores 
envolvendo a adição e a divisão. 

Na parte da tarde, demos continuidade ao trabalho com a divisão no 
ábaco com o uso do representante. 

Grupo 4 
Foram retomadas as operações de adição e subtração de centenas 

através da resolução de problemas. Foi retomado o conceito da multiplicação e 
realizadas diversas operações de multiplicação no ábaco. Os participantes 
elaboraram e resolveram problemas de multiplicação e envolvendo as demais 
operações estudadas. 

Grupo 5 
Foi estudada a multiplicação e retomada a adição e subtração de 

centenas no ábaco através da elaboração e resolução de problemas. 

Dia 28/05 
Grupos 1, 2 e 3 

Nesse dia, iniciamos o trabalho com o conceito de porcentagem a partir 
da idéia do significado da palavra porcentagem. 

50 °/o = Cinquenta por cento I Cinquenta em cem 

peguei~artes ~em cem partes 

A partir da idéia de divisão em cem partes os professores fizeram uma 
atividade de identificar 50 % em quatro tipos de desenhos diferentes, todos 
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- 
divididos em cem partes iguais. O objetivo desta atividade era que os 
professores percebessem que pegar 50% sempre significa pegar a metade. 

Depois dessa atividade eles fizeram o reconhecimento de outras 
porcentagens nas malhas divididas em cem (círculo, quadrado, paralelogramo). 

Depois disso, discutimos o significado de 100 1o estar ligado ao todo e 50 
% à metade do todo. Fizemos algumas atividades práticas onde era pedido ao 
professores que eles indicassem 10010 ou 50% de algum inteiro, seja ele 
contínuo, como por exemplo, 50 % de uma folha de papel, ou então, em 
situações contáveis, como o caso do dinheiro, por exemplo, 50% de R$10,00. 
Para essa atividade os professores sempre usavam a relação de 10010 com o 
"pegar tudo" e 50% com o "pegar a metade". 

Outro ponto destacado na discussão foi o fato de que ao dizer uma 
porcentagem é necessário sempre se referir à porcentagem "de que" eu estou 
pegando. 

Na parte da tarde os professores trabalharam com o cálculo da 
porcentagem através de cálculo mental. Foi proposto que eles calculassem: 
50 % de 80 = 50% de 30 = 
50% de 50 = 50% de 140 = 

Discutimos algumas estratégias para o cálculo mental, pois vcrros 
apresentavam dificuldades. Depois disso, propomos outra atividade de cálculo 
do 5010 através do cálculo mental, ou então, quando não fosse possível, através 
da divisão no ábaco por 2. 

- 
- - 

Grupo 4 
Trabalhou com as operações de adição, subtração e multiplicação através 

da resolução de problemas envolvendo as três operações. Foi introduzido o 
conceito da divisão, tendo os participantes realizado apenas cálculos simples 
(8:2, 12:4, 15: 5 etc) acompanhados de desenho. Elaboraram e resolveram 
pequenos problemas de divisão. Discutimos também a questão do conceito da 
divisão igualitária que não pertence às práticas cotidianas indígenas. Por 
exemplo: um pescador não vai dividir igualmente entre pessoas um peixe que 
pescou. Ele vai distribuir a partir do critério de relacionamento de parentesco 
- vai dar mais para peixes para sua esposa, seus pais, suas irmãs e menos para 
outros familiares. Foi interessante discutir como esse critério igualitário entra 
atualmente no cotidiano das comunidades, sendo que um exemplo levantado foi 
a distribuição de materiais escolares. 

- - 

- 
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- - 
- Grupo 5 

Foi introduzido o conceito de multiplicação utilizando os pauzinhos no 
ábaco através da elaboração e resolução de problemas. Kátia também trabalhou 
com problemas que envolvessem as três operações estudadas. 

Dia 29/05 - Discussão sobre o currículo 
Na parte da manhã, fizemos uma discussão sobre os objetivos gerais da 

disciplina Matemática no currículo das escolas xinguanas. Os professores 
levantaram alguns pontos importantes que justificam a inclusão da matemática 
no currículo: 
1) Para os alunos saberem como os números andam na cidade e na aldeia 
2) Para fazer cálculos mentais, aprender o uso do dinheiro, saber a população 

do Parque, para não ser enganado pelos comerciantes 
3) Cada povo pode desenvolver novas formas de falar as idéias matemáticas e 

adaptá-las à sua vida. 
4) Pesquisar a própria matemática, medidas de tempo (roça, colheita, lua, 

estrelas, etc) de espaço (roça) de comprimento ( construção de casa, canoa) 
artesanato (trançados, desenhos). 

r: 

Nesse ponto da discussão, o professor Matari Kaiabi apontou que a 
importância da matemática no currículo era "para pensar como a matemática 
iria servir para o futuro", pois em todo lugar eles se deparavam com a 
matemática. Acrescentou, também, a questão da venda do artesanato, da 
necessidade de que houvesse um acordo na hora de se estabelecer os preços 
de venda para que não houvesse a idéia de concorrência (pensamento típico da 
economia capitalista) e sim um pensamento de solidariedade. Além disso, ele 
colocou que foi a comparação com a matemática do não-índio que trouxe uma 
visão para eles estarem preparados, e que, segundo o seu pensamento, antes 
não havia nenhuma forma de matemática. Esse colocação foi contestada pelo 
professor Korotow·i Ikpeng, o qual disse que os mais velhos apresentam um 
conhecimento específico quando vão construir as casas, fazer a roça: "Eles 
tinham esse conhecimento mas não sabiam os números". Acrescentou a 
importância de "se juntar o que está sendo aprendido agora com o 
conhecimento dos mais velhos". 

Sobre esse ponto o professor Kanawayuri Kamaiurá apontou que "se não 
souber usar as duas coisas, ela (a matemática) vai dominar e acabar o 
conhecimento tradicional". Ele colocou a sua própria experiência como 
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exemplo, afirmando que já não sabia muitas coisas de sua cultura, dessa forma 
ele apontou que "é bom valorizar, ter um pensamento sobre sua matemática". 

A partir dos pontos levantados, escrevemos em conjunto com os 
professores um texto inicial para os objetivos gerais da disciplina. 

Depois de elaborado esse texto, na parte da tarde, apresentamos uma 
possível organização por etapas dos conteúdos levantados pelos professores no 
curso anterior. Eles foram divididos em quatro grupos, cada um responsável por 
uma etapa, para que discutissem as habilidades referentes aos conteúdos 
levantados. 

Dia 30/05 
Na parte inicial da manhã, os professores deram continuidade à 

discussão das habilidades no currículo, tendo o seguinte resultado: 

MATEMÁTICA 
Objetivos gerais 

A matemática serve para os alunos saberem como os números andam na 
cidade e na aldeia. 

É importante valorizar o conhecimento tradicional do próprio povo: 
medidas de tempo (roça, colheita, lua, estrelas etc), medidas de espaço (roça), 
medidas de comprimento (construção de casa, canoa), artesanato (trançado e 
pintura), pintura corporal. Cada povo pode desenvolver novas formas de falar 
as idéias da matemática e adaptá-las à sua vida. 

A matemática não indígena deve ser aprendida para ser usada na defesa 
do território, para o gerenciamento das associações indígenas, para aprender o 
uso do dinheiro e não ser enganado, para entender como funciona a economia 
capitalista. 

A matemática não indígena pode ameaçar o conhecimento indígena e as 
relações sociais, da mesma forma que a economia capitalista pode ameaçar a 
economia comunitária. 

É importante ensinar como funciona a economia comunitária e a economia 
capitalista , mostrando o que tem de positivo e de negativo nas duas. Isso 
ajuda a pensar como a matemática vai nos servir no futuro, buscando um 
caminho melhor para a vida dos povos xinguanos. 

etapa conteúdo habilidade 
1 - noções de espaço - reconhecer e saber falar na língua indígena 

(dentro/fora, em cima/em (na prática e no desenho) as noções de 
baixo, lonqe/perto, na espaço; 

52 



- - - 

r 

r: 

r 

r 

r 

.r· 
r: 
r 
r 
r: 
r 
r: 

,,.... 

frente/ atrás, 
direita/esquerda) 
- noções de dimensão - reconhecer e saber falar na língua indígena 
(grosso/fino, alto/baixo, (na prática e no desenho) as noções de 
grande/ pequeno, muito/pouco, dimensão; 
maior/menor) 
- Sequenciação (pulseira, - compreender e desenhar a sequenciação de 
pintura corporal etc) vários desenhos (colar, pulseira, pintura 

corporal etc); 
- Simetria (pintura corporal e - saber completar o desenho simétrico, ler e 
desenho do artesanato) escrever os nomes das pinturas em língua 

indígena; 
- conceito de número - reconhecer a quantidade e contar os 

números oralmente em língua indígena; ser 
capaz de ler e escrever os símbolos 
numéricos, relacionados à quantidade (de 1 a 
10); 

- sequência numérica - contar em LI e LP os números na sequência; 
saber reconhecer a posição do número na 
sequência; 

- conceito de adição, - compreender os conceitos de adição, 
subtração, multiplicação e subtração, multiplicação e divisão (de 1 a 10); 
divisão saber reconhecer esses conceitos em 

histórias; 
2 - ampliar a sequência - contar em LI e LP os números na sequência; 

numérica; saber reconhecer a posição do número na 
sequência; 

- introdução do sistema - reconhecer e compreender a posição da 
decimal (unidade e dezena) unidade e da dezena; saber colocar o número 

na posição certa; 
- problemas/algoritmo da - fazer cálculo mental com unidade; somar no 
adição sem representante com ábaco e representar no desenho e na escrita 
unidade e dezena numérica a adição sem representante com 

unidade e dezena; resolver 
problemas/histórias em LI com adição; 

- problemas/histórias/ - fazer cálculo mental com unidade; somar no 
algoritmo da adição com ábaco e representar no desenho e na escrita 
representante com unidade e numérica a adição com representante com 
dezena unidade e dezena; resolver 

problemas/histórias em LI com adição; 
- problemas/histórias/ - fazer cálculo mental com unidade; subtrair 
algoritmo da subtração sem no ábaco e representar no desenho e na 
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representante com unidade e I escrita numérica a subtração sem 
dezena representante com unidade e dezena; 

resolver problemas/histórias em LI com 
subtração; 
- fazer cálculo mental com unidade; subtrair 
no ábaco e representar no desenho e na 
escrita numérica a subtração com 
representante com unidade e dezena; 
resolver problemas/histórias em LI com 
subtração; 
- construir e entender as tabuadas (não é 
necessário saber todas no início da etapa); 
- saber as tabuadas mentalmente; multiplicar 
no ábaco e representar no desenho e na 
escrita numérica a multiplicação sem 
representante com unidade e dezena; 
resolver problemas/histórias em LI com 
multiplicação; 
- saber as tabuadas mentalmente; multiplicar 
no ábaco e representar no desenho e na 
escrita numérica a multiplicação com 
representante com unidade e dezena; 
resolver problemas/histórias em LI com 
multiplicação; 
- dividir no ábaco e representar no desenho e 
na escrita numérica divisão sem 
representante com unidade e dezena; 
resolver problemas/histórias em LI com 
divisão; 

- ampliação da sequência,- reconhecer a posição dos números na 
numérica / introdução da sequência; 

- problemas/histórias/ 
algoritmo da subtração com 
representante com unidade e 
dezena 

- tabuada 

- problemas/histórias/ 
algoritmo da multiplicação sem 
representante 

- problemas/histórias/ 
algoritmo da multíplicação com 
representante 

- problemas/histórias/ 
algoritmo da divisão sem resto 

centena 
- noções de medidas usadas na , - 
comunidade (sistema de 
medidas de seu povo; divisão 
do tempo, do dia e da noite e 
do calendário do seu povo; 
fases da lua) 
- medidas de tempo (dias da 
semana, meses do ano) 
- números ordinais 1- falar e escrever em LI e LP a ordem 

numérica (primeir_o, segundo, terceiro etc); 
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3 - introdução da centena nas - fazer as operações de adição, subtração e 
operações de adição, multiplicação no ábaco com centena e saber 
subtração e multiplicação representar no desenho e na escrita 

numérica; resolver e elaborar 
problemas/hist6rias em LI e LP; 

- problemas/histórias/ - fazer as operações de divisão no ábaco com 
algoritmo da divisão com unidade e dezena com e sem resto e saber 
unidade e dezena com e sem representar no desenho e na escrita 
resto numérica; resolver problemas/histórias com 

divisão; resolver e elaborar 
problemas/histórias em LI e LP; 

- noções de medidas usadas na 
comunidade (sistema de 
medidas de seu povo; divisão 
do tempo, do dia e da noite e 
do calendário do seu povo; 
fases da lua) 
- medidas de tempo (dias da 
semana, meses do ano) 
- medidas de comprimento 
(vara,barbante,palmo,passos 
etc) 
- introdução do metro 

4 - introdução do milhar -compreender o sistema decimal; 
- revisão da adição e - resolver as contas de adição, subtração e 
subtração multiplicação com milhar; 
- problemas/algoritmo da - fazer as operações de divisão no ábaco com 
divisão com centena com e unidade, dezena e centena com e sem resto e 
sem resto saber representar no desenho e na escrita 

numérica; resolver e elaborar 
problemas/histórias com divisão em LI e LP; 

- medidas de comprimento: - realizar, escrever e ler medidas de 
introdução do centímetro e comprimento usando o metro, centímetro e 
milímetro milímetro; 
- sistema monetário - reconhecer as unidades de medida do 

dinheiro (cédulas e moedas); entender a 
relação entre centavo e real; reconhecer as 
operações nas situações 
(problemas/histórias) de uso de dinheiro. 

(' 

r· 

Na seqüência, desenvolvemos uma atividade para auxiliar os professores 
no preenchimento do RPA (formulário de recibo exigido na prestação de contas 
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da merenda escolar que é adquirida na própria aldeia). Em primeiro lugar 
apresentamos uma situação concreta da escola do professor Amatiwana: 

ESCOLA MATIPU 
5 litros de mingau de beiju ( 2 vezes) 
beiju com peixe assado (2 vezes) 
beiju R$ 2,00 a unidade 
peixe R$ 3,00 a unidade 
mingau R$ 2,00 cada 5 litros 

PRODUTO UNIDADE TOTAL 
Beiiu 2,00 4,00 
Peixe 3,00 6,00 

Mingau 2,00 4,00 
Valor Total 14,00 

Depois de organizar os dados na tabela, explicamos o preenchimento do 
formulário. Na seqüência, apresentamos uma situação hipotética para que eles 
organizassem os dados e preenchessem o formulário. 

Na parte da tarde, como atividade de encerramento da etapa, fizemos uma 
avaliação escrita individual para que houvesse um registro de cada professor dos 
conteúdos desenvolvidos durante a etapa de matemática. 

Durante o transcorrer dessa etapa foi possível perceber o desenvolvimento dos 
professores tanto no que se refere ao conteúdo como à parte metodológica de ensino. 
Houve um avanço em cada grupo, principalmente nos grupos que apresentavam mais 
dificuldades nas etapas anteriores. 

Com relação à discussão sobre o currículo, foi um momento de sistematização, 
um exercício de formalização, o qual, a princípio, causou um certo estranhamento por 
parte dos professores. Pois, pela primeira vez, eles se depararam com uma possível 
organização sistemática do conteúdo de Matemática no ensino fundamental. Passado o 
estranhamento inicial, os professores começaram a identificar em alguns pontos da 
organização dos conteúdos a sua própria prática e concluíram que era importante eles 
terem essa visão sistemática da organização dos conteúdos. O exercício de 
sistematização do currículo de matemática foi uma passo inicial e deve ainda ser 
trazido à discussão com os professores índios na próxima etapa. 

01 e 02/06 
Retomamos o estudo dos tempos verbais em língua portuguesa, conforme 

explicado no início do relatório. Este trabalho terá continuidade durante o 
acompanhamento pedagógico às escolas, nos momentos de estudo do assessor com o 
professor índio e nas próximas etapas de língua portuguesa. 
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03/06 
O prof. Darci Secchi, representante da educação escolar indígena no Conselho 

Estadual de Educação de Mato Grosso participou do curso a partir do dia 01/06. Ele 
veio acompanhar o curso como membro do CEE e trouxe uma xerox do diário oficial no 
qual está publicada a autorização de funcionamento do Curso de Magistério promovido 
pelo ISA até 2003. Tivemos uma reunião na qual foi resolvido elaborar uma carta dos 
professores indígenas para o CEE-M T com as seguintes reivindicações: 
1- Apoio financeiro para a impressão de materiais didáticos para as escolas do PIX, 
uma vez que existem vários materiais prontos aguardando financiamento. 
2- Apoio financeiro ao Curso de Magistério até 2003. 
3- Regularização do pagamento dos professores indígenas. 
4- Manutenção e ampliação de pessoas da SEDUC-MT para acompanhamento do 
trabalho. 
5- Construção de cinco escolas por ano. 
6- Combustível para transporte nos cursos, acompanhamento e para que os diretores 
indígenas possam visitar as escolas. 
7- Aquisição de máquinas de escrever, mimeógrafo e um computador para cada escola 
central. 
8- Concurso diferenciado para professores com a participação da equipe de formação 
do ISA nos critérios de seleção e acompanhamento do processo. 
9- Legislação específica para a educação escolar indígena em Mato Grosso, de acordo 
com a última Resolução do CNE. 

Foi discutida também a estadualização das escolas em razão da Resolução do 
CNE, sendo que professores indígenas e equipe do ISA consideraram que este deve 
ser um tema a ser incluído na próxima assembléia da ATIX, na qual devem estar 
presentes todas as lideranças do PIX. 

,,-., 

r 

,.,,...... 
Avaliação do curso pela equipe 

Percebemos um amadurecimento dos professores indígenas tanto no 
aprendizado das disciplinas trabalhadas quanto no aspecto pedagógico. O processo de 
construção do plano político pedagógico das escolas, na qual se insere a proposta 
curricular também avançou. Esperamos dar continuidade à redação deste plano com a 
contribuição dos consultores das diferentes áreas, sendo que até o final de 2001 
desejamos ter uma versão consolidada a ser enviada para o Conselho Estadual de 
Educação de Mato Grosso. 

»< 

Avaliação do curso realizada pelos professores indígenas 
(transcrevemos apenas algumas das avaliações) 
- faça uma auto-avaliação do seu aprendizado no curso: 
" A aula de língua portuguesa demonstrou um lado desta língua que precisamos 
conhecer, escrever, falar e usar, mas gostaria que tivesse continuidade no próximo 
curso de maio em 2001. 

r: 
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A aula de antropologia foi bem diferente de todas as aulas que tivemos no curso, uma 
aula que nunca será igualada. A antropologia mostrou um lado positivo e negativo de 
entender a vida e a sociedade de cada povo. Um exemplo disso é o etnocentrismo, que 
é a valorização exagerada da própria cultura, que eu tenho consciência de que é 
preciso tomar cuidade. A antropologia ensina a respeitar todas as culturas, ensina 
sobre o relativismo cultural, um bom início para o nosso pensamento. Avalio que todos 
os professores e professoras foram ótimos, ensinam bem. Carmen foi a melhor 
professora que tivemos neste ano 2000." Pi'yu Trumai Kaiabi - 
• Aprendi na aula de pedagogia a produzir o plano pedagógico. Aprendi na aula de 
antropologia algumas histórias e na matemática aprendi medidas e porcentagem. Na 
aula de português aprendi a escrever e ler frases e textos e a falar português. 
Também aprendi como ensinar os alunos na escola. As professoras nos orientam bem 
para ensinar nossos alunos." Awajatu Aweti 

- 
"Na língua portuguesa aprendi verbos. Ficou difícil para mim o verbo estar, o verbo ser 
e o verbo ir no pretérito perfeito e imperfeito. Na aula de antropologia aprendi bem o 
parentesco. Na matemática aprendi porcentagem, centímetro que eu já tinha 
esquecido, quilo e grama, divisão, cálculo mental. Agradeço com bastante alegria as 
professoras e professores e espero que continuem dando aula para nós." Jemy Kaiabi 

"Achei muito importante escrever o plano político pedagógico explicando como estão 
sendo as escolas no Xingu. Vi as explicações bem corretas sobre conteúdo e 
habilidade. Fiquei ainda com dúvidas sobre os verbos, gostaria que vocês continuassem 
nos próximos cursos. Na aula de antropologia aprendi muitas palavras novas com 
ótimas explicações. Na matemática aprendi a medir e contar dinheiro. Cada vez mais 
as professoras que dão o curso ensinam coisas novas para nós. Vocês são como nossa 
mãe, orientando a gente no curso. Eu gosto de vocês professoras e professores, muito 
obrigado porque cada vez vocês estão trazendo semente nova para nós aqui no Xingu." 
Aisanain Paltu Kamaiurá 

"Eu vejo que a cada etapa eu tenho melhorado a minha escrita, entendo o significado 
de palavras que não entendia e escrevo as respostas quase sempre certas que os 
formadores pedem. Durante os cursos que passaram eu fui me desenvolvendo em 
todas as disciplinas, melhorando meu pensamento e entendendo um pouco mais o 
trabalho de professor. No curso eu vejo que todos os nossos professores trabalham e 
explicam com a maior colaboração." Kaomi Kaiabi 

"Na aula de pedagogia as questões da escola ficaram bem claras para mim. Na 
antropologia aprendi sobre parentesco, como as pessocs se casam em outros lugares. 
Fiquei com um pouco de dúvida. Na matemática aprendi porcentagem, continhas 
complicadas. Para mim foi difícil multiplicação e divisão com números altos. Tudo isso - 
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me deixou em dúvida. As professoras que deram aula para nós foram legais, só que eu 
acho que demos muito trabalho para elas, peço desculpas para elas." Yapariwa Yudjá 
Kaiabi 

"Aprendi algumas palavras novas nas notícias das cotnemorações dos 500 anos. Aprendi 
a história da antropologia, os órgãos do sentido, símbolo, poligamia, poliandria e 
monogamia, semelhanças e diferenças culturais. Tive dificuldade para entender 
economia capitalista e economia comunitária, quero aprender mais sobre isso. Na 
matemática aprendi como se usa dinheiro e as medidas, porcentagem. Na língua 
portuguesa aprendi verbos regulares e irregulares, agora eu entendi tudo que 
precisava sobre verbos. Gostei muito das aulas, aprendi muitas coisas para minha vida. 
Professoras adorei as suas aulas. Adorei a aula da Carmen que foi tnuito engraçada. Eu 
estou muito alegre porque vocês estão ensinando muito bem." Mutuá Kuikuro 

r: 
"Aprendi a escrever plano pedagógico das escolas. Em português aprendi a usar a 
pontuação e o parágrafo. Na matemática aprendi contar no ábaco e fazer contas com 
unidade, dezena e centena. Os professores que deram aula têm muita paciência com os 
alunos." Myatari Kaiabi 

r- 

04/06/00 
Reunião entre professores indígenas, equipe do ISA e lideranças do médio e 
baixo Xingu: 
Participaram as lideranças das aldeias Morená (Kamaiurá), Boa Esperança (Trumai). 
Moygu (Ikpeng), Barranco Alto, Ita'i, Tuiararé, Sobradinho, Kururu, Capivara, Maraká, 
Ilha Grande. Diauarum, Pequizal (Kaiabi), Rikô e Ngôsoko (Suyá), Tuba-Tuba e Parque 
Samba ( Yudjá ). 
Durante a reunião a equipe do ISA e professores indígenas explicaram o que vêm 
sendo realizado no processo de formação, foram apresentados os novos materiais 
didáticos, foi enfatizada a importância do acompanhamento e participação das 
lideranças e da comunidade na escola. Também nas explicações foi discutido com as 
lideranças o que é uma escola diferenciada. Foi combinada uma campanha de prevenção 
do fogo nas matas do Parque Indígena do Xingu, proposta pela ATIX e que deverá ser 
desenvolvida também nas escolas indígenas com o apoio dos professores. 

••...... 
1 

r- Anexos: 

1- Diagramas de parentesco elaborados pelos professores indígenas 

2- Relatório da prof. Carmen Junqueira 

3- Avaliações de matemática 
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CURSO DE ANTROPOLOGIA PARA PROFESSORES INDÍGENAS NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

RELATÓRIO DOS TEMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PERÍODO DE 13 A 21 DE MAIO DE 2000, DAS 8:30 ÀS 12:30 E DAS 14:30 ÀS 
17:30 HS 

PROFESSORA : CARMEN JUNQUEIRA (PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS 
GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCWS, PUC/SP) 

Objetivos do curso e metodologia adotada: 

Fornecer aos alunos urna visão introdutória do campo da Antropologia, dos seus conceitos e 
procedimentos básicos. Optou-se por um elenco limitado de temas centrados em questões familiares 
ao universo indígena, com a introdução paulatina de conceitos e processos culturais de caráter mais 
geral. Para obter o máximo de rendimento, a matéria foi apresentada em aulas expositivas, 
dialogadas e ampla exemplificação, que através de diferentes aproximações combinadas pemútissem 
a cada novo avanço rever e reforçar temas anteriormente tratados. Ao término de cada aula, os 
alunos realizavam exercícios escritos, que ajudavam a avaliar a apreensão alcançada e forneciam 
dados valiosos para uma melhor adequação das etapas seguintes. 

r+. 

Programa: 

r: 

1. O que é Antropologia e quais seus procedimentos e objetivos. 
2. Instrumentos básicos da Antropologia: conceito de símbolo, cultura e seus componentes. 
3. Dinâmica cultural e diferenças culturais. Mudança cultural: mecanismos conservadores e 

mecanismos inovadores. Deslocamentos dos focos de poder. 
4. Estudo comparativo de alguns sistemas: aspectos da economia, da organização política e 

ideológica da sociedade capitalista e dos sistemas comunitários. 
5. Sistemas de parentesco como modos de organizar grupos sociais. 
6. Mitologia comparada (aspectos da mitologia da Grécia clássica, mitologia cristã e mitologia de 

sociedades indígenas). 
7. Ética, relativismo cultural, etnocentrismo e racismo. 

" Resumo do desenvolvimento dos temas: 

r 
r-. 
r-. 

1. O curso teve início com uma exposição sobre a aquisição de saberes pela humanidade, :fimdada 

na busca de entender e controlar alguns fenômenos naturais. Através do trabalho, os povos 

buscaram extrair da natureza elementos para melhor organizar a vida social. Nessa procura, 

surgiram (1) conhecimentos práticos, tais como produzir fogo, construir abrigos, instrumentos de 

trabalho, agasalhos etc.(Z) conhecimentos estéticos, expressos nas opções que garantiam maior 

harmonia de forma, cores. sons etc;(3) conhecimentos espirituais, que forneciam explicação sobre 

a origem do cosmos, dos bens culturais etc. 
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O saber assim adquirido deveria ser uno, apresentando uma visão global das coisas e do 

universo. Os modos de pensar um problema possivelmente caminhavam juntos com os modos de 

fazer, criando-se assim aperfeiçoamentos, correções, novas sínteses apoiados na relação pensamento 

e trabalho, teoria e prática. Por força desse processo criativo e cumalativo, a humanidade recebeu há 

cerca de 4000 anos uma rica herança dos seus ancestrais que incluía a domesticação de plantas e 

animais, cerâmica, medicamentos, obras de arte etc. 

As principais características desse saber eram: a estreita relação entre teoria e prática, o fato de ser 

compartilhado por quase todos e de sua transmissão ser oral e através da observação (ver, fazer, 

ouvir, imitar). 

Cada região do mundo criou e desenvolveu conhecimentos próprios que se ampliaram inclusive pelo 

intercâmbio com regiões vizinhas. Nesse longo processo e no decorrer do tempo uma parte da 

humanidade inventou formas escritas de comunicação e, como consequência, ocorreu um 

crescimento mais rápido do saber, que pode então ser acumulado fora da memória das pessoas. 

Deu-se a ampliação das possibilidades de comparação, de crítica e de reflexão mais sistemática. O 

saber tornou-se então fonte de poder, concentrando-se nas mãos poucos (sacerdotes, sábios da 

corte etc), tornando-se, portanto, menos democrático. 

A matriz cultural da civilização ocidental desenvolveu o sistema alfabético, simples e prático. As 

formas de registrar mensagens também tiveram incremento com a invenção do papel, das tintas etc. 

Posteriormente. outras invenções dinamizaram ainda mais a circulação de mensagens: a tipografia, o 

desenvolvimento de máquinas e, mais recentemente, o aparecimento da imprensa. 

A partir da Idade Média, por força da ampliação da liberdade em algumas sociedades, maior número 

de pessoas teve acesso aos conhecimentos disponíveis (alfabetização, abertura de mais escolas, 

ampliação dos direitos políticos, econômicos e sociais). 

O grande dinamismo do conhecimento acumulado fez com que aparecessem divisões e subdivisões 

das áreas do saber, campos específicos, disciplinas, criando-se assim trajetórias diferentes para cada 

forma de saber que, em alguns casos, se isolaram em compartimentos estanques. Ao lado disso, 

cada disciplina desenvolveu um linguajar próprio, dificultando para o leigo o entendimento do seu 

conteúdo. Nas últimas décadas deste século, há uma crescente preocupação com o entrosamento 

das disciplinas, em busca de uma visão mais global dos fenômenos. Mas ainda perdura a divisão por 

áreas e disciplinas, cada quaJ com sua tradição, sua história, sua maneira específica de olhar a 

realidade e estuda-la, cada qual com um modo original de ver o mundo. 

O curso que agora se inicia, focaliza a área das ciências sociais e, dentro dela, a disciplina 

antropologia. Como nasceu a antropologia? 

- 

- 
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Desde que o homem existe, existe a curiosidade de entender sociedades diferentes da sua. Mas a 

sistematização do conhecimento adquirido ocorreu a partir de meados do século passado. A 

expansão colonialista da Europa aguçou o interesse pelo modo de vida dos povos diferentes do 

europeu. Através da leitura de relatórios administrativos, informações de comerciantes, missionários 

etc, teve início a pesquisa de gabinete. Posteriormente, iniciou-se a busca desse conhecimento com 

procedimentos de campo. Via de regra, o antropólogo deslocava-se para a comunidade que queria 

investigar, levando consigo problemas teóricos suscitados por pesquisas anteriores e usando como 

técnica de pesquisa a observação do cotidiano, das festas etc., e procurando evitar que seus 

próprios valores culturais interferissem na observação. Com o tempo, os estudos antropológicos se 

expandiram para áreas sociais específicas: urbana, rural, arte, religião etc. 

Requisitos para se tornar um bom antropólogo: conhecer as principais análises feitas dentro da 

disciplina, isto é, o que já se falou, escreveu sobre fenômenos sociais tidos como importantes, em 

cada época. Embora a maior parte das pesquisas atuais sigam os ensinamentos de autores modernos, 

é uma ilusão pensar que sem conhecer o que se pensou no passado seja possível avançar no 

conhecimento. Para realizar um estudo correto, é importante ter conhecimento das técnicas que são 

instrumentos para coletar dados, relacioná-los etc. É preciso ainda se esmerar na objetividade, não 

deixar que os valores próprios do pesquisador interfiram na observação e análise. A tarefa é difícil, 

mas possível. Deve-se ainda ter visão crítica. Uma boa análise sempre dá alguma contribuição para 

que a vida social possa ser aprimorada. Resultados teóricos e práticos. 

Na sociedade brasileira, por exemplo, há muito o que mudar, eliminar ou melhorar: preconceito de 

raça, de cor, relações entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, índios e não índios, 

governantes e eleitores, problemas políticos, administrativos; relação empregado-patrão, cidade 

campo, heterossexuais e homossexuais, ricos e pobre, sadios e doentes etc. Praticamente, quase 

tudo que constitui nosso ambiente social precisa ser estudado, pensado, melhorado. 

2. Instrumentos básicos da antropologia: símbolo, cultura e seus componentes. Estudo do símbolo, 

visto como um fenômeno, uma coisa que tenha recebido valor e significado. Exemplo de 

significado atribuído aos sons: rio/river/elv árvore/tree/tre olho/eye/oye - as características 

tisicas dessas coisas são as mesmas, mas elas são designadas por cortjuntos de sons diversos. 

Acontece o mesmo com objetos (calças/trouserslbukser; anzol/hook/krok }, com modos de 

organizar o casamento (monogamia/poliginia/poliandria), o parentesco, o governo, a economia 

etc. O símbolo é um fenômeno histórico, portanto, transitório, e nesse sentido diz-se que é 

arbitrário, isto é. que não tem relação natural com o fenômeno a que se refere. No decorrer do 
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tempo, os símbolos adotados por uma sociedade se alteram: mudam-se os costumes, regras caem 

em desuso, envelhecem etc. 

O conjunto de símbolos criados, adotados, desenvolvidos por uma sociedade constitui a sua cultura. 

Vê-se que toda sociedade tem sua própria cultura, legada por suas matrizes culturais. Com 

finalidade didática, é possível dividir o conteúdo da cultura em três níveis: adaptativo (recursos que 

permitem a adaptação ao meio circundante e que se dá a partir do conhecimento do ambiente e da 

tradição pré-existente etc); associativo (formas de organiz.ar as relações entre os membros da 

sociedade (familia, parentela, organização de status, papeis, tipo de governo, poder etc); ideológico 

(saberes como cuidados com o corpo, conhecimento relativo à natureza, mitologia, que é uma 

explicação da origem das coisas, cerimônias e rituais, arte, pajelança, interpretação dos sonhos etc). 

A cultura é transmitida socialmente (e não biologicamente): uma criança nascida na China e criada 

no Brasil adquire a cultura brasileira etc. Processo de aprendizado do estilo de vida de um povo. 

Na vida concreta das sociedades, esses três níveis não são separados, mas integrados. Por exemplo: 

povos pescadores detêm conhecimento náutico, técnicas de construção de embarcações, rituais que 

asseguram o sucesso na construção e na pesca, comércio, prestígio etc. 

Cultura é pois o modo de vida exercitado pelos membros de uma sociedade. 

3. Dinâmica cultural e diferenças culturais. Mecanismos conservadores e mecanismos inovadores. 

Deslocamentos dos focos de poder. A exposição teve início com a enumeração e explicação de 

aspectos gerais, mas não determinantes, das diferenças culturais: clima, meio físico (regiões árticas, 

florestas, desertos, campos ... ). Discutiu-se em seguida a questão do isolamento geográfico e suas 

experiências exclusivas: invenções (redes de dormir, cerâmica ... ), descobertas (remédios, qualidades 

dos alimentos, dos minerais, vegetais, conhecimento dos processos que ocorrem no corpo dos seres 

humanos e outros seres animais ... ). Estudou-se então mudanças fruto de empréstimos, difusão. 

influência de outras culturas. submissão a outra sociedade, tempo e espaço para a adaptação, formas 

de resistência etc. Por fim, a proximidade com culturas parecidas pode ocasionar o desejo de 

acentuar as diferenças entre elas. A discussão foi amplamente exemplificada: culturas de povos que 

vivem na região ártica, povos dos desertos, sociedades industrializadas, comunidades agrícolas etc. 

A partir da experiência de cada povo, de cada sociedade, nasceram culturas próprias. A criatividade 

dos povos fez com que surgissem diferentes estilos de vida, que foram e são longamente trabalhados 

pela história. Nas culturas atuam mecanismos que tendem a estimular a permanência dos elementos 

culturais, enquanto outros tendem a criar possibilidades de mudança, os dois compõem a dinâmica 

da cultura. Cada sociedade tem seus próprios mecanismos: em várias sociedades os rituais, a 

narração de mitos etc são mecanismos que agem no sentido de preservar o que existe, são portanto 

- 
- 

- 
- 

- - 
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conservadores. Mecanismos inovadores podem ser as assimetrias sociais, que indicam desigualdades 

sociais e podem gerar insatisfação, atritos ou conflitos. Isso pode gerar mudanças. Algumas 

mudanças podem ocorrer em decorrência de mudanças mais amplas no contexto de determinada 

sociedade. Por exemplo: sociedades indígenas e a atuação do órgão de assistência que cria uma 

relação estreita entre índios e chefes de posto indígena. É o caso dos Cinta Larga que no início da 

década de 70 se aproximaram do Posto de Atração e passaram a receber bens da sociedade 

industrializada. Deu-se então a substituição gradativa da rotina de trabalho indígena ( criação de 

roças coletivas), da tecnologia (pesca com anzol, nailon, canoa, armas de fogo para caçar), do 

regime alimentar ( cozinha coletiva e refeições compostas de arroz, feijão etc), dos cuidados com a 

saúde (farmácia, atendente de enfermagem). Pouco a pouco, aumentou a dependência desses bens e 

serviços e o foco de poder se deslocou das chefias tradicionais para os funcionários. Quando isso 

ocorre, é comum os funcionários designarem os 'caciques', os 'os capitães', os 'chefes indígenas' 

4. Estudo comparativo de alguns sistemas: aspectos da economia, da organização política e 

ideológica da sociedade capitalista e dos sistemas comunitários. Para efeito de comparação das 

diferenças entre as duas formas de organização, foi montado um quadro contrastivo para orientar 

as explicações e debates: mercadoria/bens de uso; três setores básicos: agrícola, de serviços, 

industrial/caça, pesca, coleta, artesanato; moeda como veículo das trocas/troca e reciprocidade; 

sistema financeiro/posses pessoais e familiares; relação empregado-empregador/relações de 

amizade, parentesco; salário e lucro/pagamento, retribuição; propriedade privada dos bens e 

meios de produção/posse privada, familiar, comunitária etc. Organização dos três poderes do 

Estado ( executivo. legislativo e judiciário )/poder descentralizado; eleição e representação/escolha 

direta, linhagens preferencias; exército, polícia/controle comunitário; relações impessoais/relações 

pessoais, parentesco; classes sociais/classes de idade. Desejo de domínio sobre a 

natureza/coexistência mais equilibrada com a natureza; acumulação de riqueza/redistribuição; 

desenvolvimento científico e tecnológico/saber unificado etc. 

5. Sistemas de parentesco como modos de organizar grupos sociais. Nesta parte do curso, os 

alunos conheceram as convenções básicas usadas na elaboração dos sistemas de parentesco 

(indicação do sexo. do tipo de laço etc). Inicialmente foi montado o sistema de parentesco 

brasileiro e, em seguida, outros tipos ideais: o iroquês, o omaha etc. Foram feitos repetidos 

exercícios sobre linearidade, sistemas exogârnicos e endogâmicos, além da demonstração e 

comentário sobre os tipos de nomenclatura. Os estudantes passaram então a elaborar o sistema 
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de parentesco dos diversos povos representados na classe, usando para isso os termos apelativos 

da própria língua. 

6. Mitologia comparada: aspectos da mitologia grega clássica, mitologia cristã e mitologia de 

sociedades indígenas. O desenvolvimento do tema foi iniciado com uma exposição sobre as raízes 

do mito. Seriam elas apenas culturais? Como explicar a coincidência de temas míticos em amplas 

áreas geográficas e diferentes culturas? 

A exposição partiu das reflexões de Edward B. Tylor sobre os fundamentos da religião 'primitiva' e 

que definia a crença em seres espirituais como seu núcleo essencial. A origem desses seres 

espirituais, por sua vez, derivava de uma interpretação peculiar dos sonhos, visões, alucinações etc. 

Segundo Tylor, o homem desde sempre deve ter-se perguntado sobre a diferença entre o corpo vivo 

e o morto, entre os estados de sono e vigília, assim como sobre o conteúdo dos sonhos, e deve ter 

chegado à conclusão de que há algo - a alma - que pode deixar o corpo durante o sono e que se 

separa definitivamente dele no momento da morte. 

Os seres espirituais se encontram nessas crenças sob duas formas principais: (1) como almas, 

inicialmente no homem e depois também nos animais, plantas e mesmo nos objetos inanimados; (2) 

como almas independentes, que não possuem manifestação corporal e tem, como espíritos, 

existência autônoma . A alma definitivamente desprendida proporcionou a base para as crencas em 

almas impessoais. de existência independente. 

Essa explicação antropológica ficou conhecida como teoria animista. Segundo ela, a crença em 

almas é acompanhada da crença de que são seres espirituais os que influem nos fenômenos do 

mundo material ou os dirigem, em particular a vida presente e futura dos mortais; os espíritos 

podem se relacionar com os homens, sendo afetados agradável e desagradavelmente por eles. 

Em seus estudos Tylor concluiu que a alma é frequentemente assim definida ' ... é uma tênue imagem 

humana sem corpo, por sua natureza uma espécie de vapor, película ou sombra, causa da vida e do 

pensamento no indivíduo que habita; ( ... ) é capaz de deixar o corpo muito atrás de si para ir 

velozmente de um lugar a outro; na maioria dos casos é invisível e intangível, mas manifesta também 

força fisica e aparece especialmente aos mortais, em estado de sono ou vigília, como fantasma 

separado do corpo que habita; finalmente, pode penetrar no corpo de outros indivíduos, animais e 

mesmo coisas, tomando posse deles e neles influindo'. (E. Tylor, Primitive Culture, 1871) 

Passamos em seguida a reflexões mais modernas sobre mito. Para Bronislaw Malinowski (Magic, 

Science and Religion) o mito é tido pela sociedade que o adota como um relato de acontecimentos 

ocorridos em temos remotos e que afeta o destino do mundo e das pessoas, sendo uma referência 

importante para a vida. Componente indispensável de toda cultura, o mito fortalece a tradição ao 

dota-la de maior valor e prestígio, vinculando-a a uma origem superior e mesmo sobrenatural. Por 

- 

- - 

- 

- - 
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isso tudo, o mito existe devido a profundas necessidades religiosas, submissões sociais, direitos e 

mesmo requisitos práticos. 

Para autores contemporâneos (Mircea Eliade, Mito e Realidade) 'o mito conta uma história sagrada; 

ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do 'princípio'. Em 

outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade 

passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma 

'criação': ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser'. Ou ainda (Joseph Campbell, 

O Poder do Mito): o sonho é uma experiência pessoal daquele profundo, escuro fundamento que 

sustenta nossa vida consciente. E o mito, conclui, é o sonho da sociedade. Assim, o mito seria um 

sonho público, enquanto o sonho seria um mito particular. 

Os três enfoques foram debatidos com bastante interesse e complementados com exemplos tirados 

da mitologia da área. Abriu-se, a seguir, um amplo espectro de narrativas mitológicas, com a 

finalidade de evidenciar sua ocorrência em diferentes regiões e religiões. Vimos primeiramente o 

relato que consta do Gênesis e que anuncia que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, 

porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava 

por sobre as águas. Deus disse: Haja a luz; e houve luz. E viu Deus que a luz era boa; e fez a 

separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz Dia e às trevas, Noite. No segundo dia, Deus 

criou o firmamento, a terra, os mares, as árvores que davam frutos; no terceiro dia, criou o sol e as 

estrelas; assim sucessivamente criou as aves, os animais marinhos, os animais que rastejam, as aves, 

os animais domésticos, répteis e animais selvagens. Finalmente, ele criou o homem e a mulher. 

Da mitologia grega, relatou-se que no princípio existia o Caos, vazio primordial, matéria eterna, 

informe, dotada de fecundidade; depois veio Géia (Terra), Tártaro, habitação profunda e Eros 

(Amor), a força do desejo. Tendo como ponto de partida Géia, viu-se que dela nasceu Úrano (Céu). 

Géia e Úrano se uniram e tiveram muitos filhos. Cansada de ter filhos, Géia pediu ajuda ao seu filho 

caçula - Crono - que corta os testículos de Úrano. Crono acabou casando com sua irmã Réia, mas 

quando soube, por sua vez, estar destinado a ser destronado por um de seus próprio filhos, engoliu 

sua três primeiras filhas e os dois filhos logo que cada um deles nasceu. Quando estava grávida de 

Zeus, Réia fugiu e deu à luz numa caverna, deixando a criança aos cuidados das ninfas. Em seguida, 

enrolou num pano uma pedra e levou-a para o marido, que imediatamente a engoliu. Enquanto isso, 

Zeus cresceu e quando adulto finahnente enfrentou seu pai, Crono. Deu ao pai uma droga e Crono 

vomitou os filhos que havia engolido. Apoiado pelos irmãos e irmãs, Zeus, depois de muito lutar, 

acabou por derrotar seu pai, passando ele a governar o mundo, tornando-se o deus dos deuses. Ele 

ficou também conhecido pelo nome de Júpiter. 
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Finalmente, narrou-se o Mito da Criação dos povos Cinta Larga, Zoró e Gavião (Rondônia e Mato 

Grosso. Gorá (o Criador) preparou uma festa e convidou um homem para ser o 'dono da festa'. 

Quando todos os convidados estavam lá Gorá se transformou numa criança e começou a pedir aos 

gritos: Mamãe, quero cagar! A mãe respondeu: Não 

- Mas eu não quero ir no mato com você. Quero ir com ela, disse Gorá apontando a mulher do dono 

da festa, uma jovem muito bonita. A moça pegou o menino e levou-o ao mato: -Faça aqui, disse ela. 

- V amos mais para dentro do mato, respondeu ele. Foi falando assim, até que entraram fundo na 

mata. Aí ele se tomou homem e disse a ela que queria namorá-la. Namoraram bastante, sua barriga 

cresceu e ali mesmo nasceu a criança. Voltaram à aldeia, ela carregando o recem nascido e levando 

Gorá pelas mãos, novamente transformado em menino. Lá, ela disse ao marido: olhe meu nenê! O 

marido perguntou se ele era filho de Gorá e assim concordou em criá-lo. Os convidados queriam 

todos ver a criança: que gracinha, que beleza. Gorá trepou com sua mulher ... ! Gorá ficou irritado 

com a imprudência. tomou-se adulto e convidou todos a entrarem na casa, que de fato era uma 

grande pedra. Assim que todos entraram ele fechou o buraco com uma enorme pedra, trancando 

todos lá dentro. As pessoas ficaram desesperadas, batendo e pedindo para sair. Nada. Finalmente se 

acostumaram a morar lá dentro. Com o passar do tempo, Gora sentiu falta deles e resolveu fazer um 

mutirão, convidando os animais de bico: araras, papagaios, periquitos etc. Um a um, os pássaros 

tentavam abrir um buraco na pedra, sem sucesso. Seus machados (bicos) se quebravam. Finalmente, 

um pequeno canário começou a bicar a pedra, tirando lascas. Fez um buraco e aos poucos alargou o 

buraco. Gorá então começou a chamar as pessoas ali presas: Podem sair! Os primeiros a sair foram 

os 'não-índios' que assim que viram a luz do sol gritaram, 'somos os não-índios'. Em seguida, os 

Gavião, os Arara. os Surui, os Zoró ... cada grupo gritando o nome do povo que seriam. Finalmente, 

saíram os Cinta Larga. Mas uma mulher grávida entalou no buraco e muitos deles ficaram dentro da 

pedra, impedidos de sair. Porisso os Cinta Larga são tão poucos! 

7. Ética, relativismo cultural. etnocentrismo e racismo foram os últimos conceitos a serem 

estudados. Inicialmente, discutiu-se o que era uma postura etnocêntrica. Evento muito frequente 

e que ocorre por força da valorização exclusiva da própria cultura, do próprio tipo fisico do povo 

etc. Assim há povos que se dizem 'os eleitos', 'os homens', 'a gente verdadeira' etc. 

A antropologia ensina a importância de se respeitar outras culturas, mesmo que sejam culturas 

muito diferentes da nossa própria. Afinal, todos os estilos e modos de vida em sociedade foram 

fruto de um longo processo de criação simbólica etc. 

Nem tudo, entretanto, pode ser simplesmente justificado e aceito em nome do relativismo cultural, 

pois a humanidade fez conquistas que devem ser protegidas como, por exemplo, a democracia, o 

- - 

- - - - 
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respeito aos direitos dos povos, dos indivíduos etc. Consequentemente, em nome do relativismo, 

não é possível justificar preconceitos de raça, de cor etc. Foram vistas várias modalidades de 

preconceito, para em seguida se discutir o corpo humano visto internamente ( órgãos, ossos, 

músculos, flúidos etc) e verificar que por dentro somos todos iguais e apenas externamente somos 

diferentes. Há muitos tipos de diferença: de cor da pele, de tipo de cabelo, cor dos olhos, assim 

como as de origem, de situação social, crenças etc. Diferença não quer dizer desigualdade. 

Em seguida, falou-se do racismo, do nazismo enquanto ideologia da raça pura e, rapidamente, da 

Segunda Guerra Mundial e das formas de extermínio nos campos de concentração. É preciso, então, 

combater a idéia de que os êxitos de um povo, como por exemplo sua superioridade tecnológica, 

resultam de qualidades inatas. Alguns dos principais alvos de discriminação e preconceito na 

atualidade são os judeus, os negros, os índios, os mestiços etc. Em muitos lugares eles são 

desrespeitados, sofrem restrições sociais, políticas e econômicas. Mostrou-se, ainda, que em várias 

regiões crianças e mulheres são tratados de maneira cruel, tendo que se sujeitar a maus tratos, 

violência, mutilação etc. 

O que fazer para combater essas formas desumanas de tratamento? Não aceitar e denunciar 

qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. Povos que ainda mantêm práticas crueis 

com alguns de seus membros devem ser convencidos através do diálogo, debates, argumentos, 

- informações a buscar mudanças internas e de comportamento, de modo a superar esse tipo de 

r- comportamento e a aprender a valorizar a vida humana e a respeita-la. 

r- 

r 
r: 

r 
r: 
r: 
r 
r: 

r 

Conclusão: 

O breve resumo do desenvolvimento dos temas não retrata a dinâmica que se instalou nas aulas, tão 

logo iniciou-se o curso. O interesse dos alunos foi muito grande e expresso numa participação ativa 

em todas as atividades em classe e no esmero com que elaboraram os exercícios escritos, muitos 

deles acompanhados de belíssimas ilustrações. Sem sombra de dúvida, a participação da equipe de 

professoras desse projeto educacional foi fundamental, não só no apoio didático como nas sugestões 

pedagógicas. 
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XII Curso de Formação de Professores do Parque Indígena do Xingu 

AVALIAÇÃO FINAL DE MATEMÁTICA 
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I) Escreva as medidas: 

a) Um metro e trinta centímetros = . 

b) Dois metros e vinte e cinco centímetros= . 

e) Vinte e cinco centímetros= . 

d) Trinta metros e trinta e nove centímetros = . 
e) Treze metros e quarenta centímetros= . 

t) 1,30 rn = . 
g) 6,10 m = . 
h) 0,65 m = . 
i) 13,48 rn = . 

,,-... II) Com a sua régua marque a seguinte medida: 
r: 7cm 
r 
r 

,- III) Usando sua régua para medir, escreva quanto mede esse desenho: 

r, IV) 
r a) Quantas notas de 5 reais você precisa para formar 50 reais? 
(' 

r: 
r: 

r: 

b) Quantas moedas de 25 centavos você precisa para formar 2 reais? 

r: e) Você precisa pagar uma compra de 100 reais. Quais notas você pode 
r- usar? 
,.- 
r 
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V) Escreva as contas em pé e resolva: 
43 + 28 = 625 + 97 = 

254 + 356 = 491 + 329 = 

2x24 = 36x3 = 8+2= 

16+4= 18+ 6 = 15+3 = 
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VI) Resolva os seguintes problemas: 
• Tymã gastou 358 reais comprando gêneros alimentícios e depois fez outra 

compra de 29 7 reais para o curso. Quantos reais Tymã gastou no total? 

• Fui no mercado e gastei 56 reais. Paguei a compra com uma nota de 100 reais. 
Quanto recebi de troco? 

+ Comprei 4 caixas de sabão e cada caixa custou 16 reais. Quanto paguei no 
total? 



4 
• Comprei uma lanterna por 25 reais e uma caixa de anzol por 36 reais. Dei 70 

reais para pagar as compras. Quanto recebi de troco? 

·..,,i 

• Tenho 12 laranjas para dividir com 3 crianças. Quantas laranjas cada criança 
vai receber? 

+ Tenho 15 borrachas para dividir entre 5 alunos. Quantas borrachas cada aluno 
vai receber? 

\ - 
Boa Prova!!! 

AXÉ 
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XII Curso de Formação de Professores do Parque Indígena do Xingu 

AVALIAÇÃO FINAL DE MATEMÁTICA 
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I) Escreva as seguintes medidas de comprimento: 

a) Vinte metros e setenta e cinco centímetros = . 
b) Um metro e um centímetro = . 

e) Nove centímetros = . 

d) Quarenta centímetros e oito milímetros = . 

e) Meio metro= . 

f) 5,05 m = . 
g) 6,2 cm= . 

h) 0,97 m = . 

II) Escreva as seguintes medidas de peso: 

a) Dois quilogramas e cento e oito gramas = . 

b) Trinta e seis quilogramas e cinqüenta e oito gramas = . 
e) Meio quilograma = . 
d) 5,050 kg = . 
e) 0,970 kg = . 

III) Responda: 
a) Quantas cédulas de 5 reais você precisa para formar 155 reais? 

b) Quantas moedas de 25 centavos você precisa para formar R$ 2,50? 

e) Você precisa pagar uma compra de R$ 87,70. Quais notas e moedas 
você pode usar? 
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IV) Escreva as contas em pé e resolva: 
1,43 + 2,28 = 35,60 + 2,54 = 

54 X 12 = 16+4 = 

64+ 2 = 78+2 = 

472 + 2 = 
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V) Resolva os seguintes problemas: 

• Alupa recebeu durante a manhã R$ 3.500,80 referente ao pagamento dos 
professores e a tarde recebeu R$ 1.350,00 referente a venda de artesanatos. 
Quantos reais entrou no caixa da A TIX durante esse dia? 

• Fui em Canarana receber o pagamento do meu cunhado no valor de R$ 
404,70. E com esse pagamento, ele me pediu para pagar sua divida no 
supermercado no valor de R$ 137,04. Quantos reais sobraram para meu 
cunhado? 

• Aturi comprou 23 caixas de tinta guache e em cada caixa têm 7 potes de tinta. 
Quantos potes de tinta Aturi comprou no total? 

• Sepé comprou 4 72 cadernos para dividir em partes iguais entre 2 escolas. 
Quantos cadernos cada escola vai receber? 



VI J Pinte 50º/o destas figuras: 

VII) Pinte 1 OOºló destas figuras: 
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VIII) Invente um problema sobre divisão e resolva-o: 
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r-. IX) Calcule as seguintes porcentagem: 
/> a) 100% de 87 = . 
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r b) 50% de 40 = . 
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e) 50% de 160 = . 

d) 50o/o de 242 = . 
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e) 50% de 354 = . 

Boa Prova!!! 
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