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Relatório da reunião sobre educação no Posto Indígena Leonardo 
Villas-Bôas dia 04/05/01 e das reuniões realizadas nas aldeias do 

Alto Xingu em maio/2001 
INSTITUTO S0CIOAMB1ENTAL 

Relatório de Maria Cristina Troncarelli 

Introdução 
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Este relatório procura documentar as falas de lideranças e professores, 
como textos importantes para avaliar e compreender o desenvolvimento do 
Projeto de Formação de Professores Indígenas e o processo de regularização e 
gestão das escolas do PIX. 

Para entender o contexto atual do processo educacional no PIX é 
necessário explicar que as escolas começaram a funcionar nas aldeias a partir de 
1994, quando foi iniciado o Curso de Formação de Professores para o Magistério 
para professores de 14 etnias do PIX. Na década de 80 funcionaram escolas em 
quatro postos indígenas onde lecionavam professoras não-índias contratadas pela 
Funai. Estas escolas funcionaram por períodos irregulares, pois estas professoras 
não permaneciam por muito tempo na área. O Projeto de Formação de 
Professores foi elaborado a partir da reivindicação de alguns jovens índios que 
começaram a atuar informalmente como professores em suas aldeias e da 
reivindicação de diversas comunidades por educação escolar. 

As comunidades não se envolveram da mesma maneira no processo de 
formação, algumas aldeias não quiseram enviar candidatos a professores 
indígenas para participar do curso, outras enviaram professores que não 
participaram de todas as etapas, alguns abandonaram o curso ou participaram 
somente de algumas etapas. Esse fator é bastante significativo para entender o 
processo. Outro ponto que gostaria de levantar é a influência dos municípios nas 
opções das lideranças e comunidades sobre o tipo de professor e escola que têm 
adotado. As escolas com relação mais direta com municípios do entorno são as 
que se localizam mais próximas deles. No caso de Querência, são as aldeias 
Afukuri (Ahukugi - Kuikuro) e Tanguro (Kalapalo). As aldeias que mantém maiores 
relações com Gaúcha do Norte são as aldeias Mehinaku e Waurá (em menor grau 
de influência estão as aldeias Yawalapiti, Ypawu/Kamaiurá e o Posto Leonardo). 
Com exceção da aldeia Mehinaku, em todas as outras as prefeíturas enviaram 
materiais para construção de escolas bastante inadequadas (telhas de amianto, 
tábuas - construções pequenas, abafadas e feias); a quantidade de materiais 
escolares é sempre insuficiente e até o momento não houve iniciativas de 
promover uma maior participação de professores e lideranças na gestão dos 
recursos destinados a essas escolas. Não há estímulo por parte dos secretários 
municipais de educação para os professores indígenas desenvolverem sua 
formação, não há critérios profissionais para contratação de professores, índios ou 
não-índios. Outro problema é a impressão de material didático inadequado, como 
a cartilha feita em 1999 por Gaúcha do Norte, completamente descontextualizada. 
Despreparados para o atendimento às escolas indígenas, a tendência dos 
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municípios da região é reproduzir a prática pedagógica das escolas da cidade ou 
rurais. 

O fato da SEDUC-MT ter uma equipe de educação escolar indígena e de 
contratar uma educadora (Kátía Zorthêa) para acompanhar o Projeto de Formação 
de Professores, bem como a disponibilidade para incluir lideranças e professores 
indígenas no processo de gestão das escolas tem sido muito positivo. 

Procurarei descrever brevemente no quadro abaixo o envolvimento 
dos professores indígenas cursistas no processo de formação, que também está 
relacionado ao envolvimento de suas comunidades com a escola. Nas aldeias 
onde os professores indígenas participaram mais efetivamente do processo de 
formação, e conseqüentemente, conseguem desempenhar melhor a sua 
profissão, a comunidade manifesta maior apoio à formação de professores 
indígenas. 

Aldeia/Posto Vínculo da Etnia Professor Participação/Frequência 
Escola no curso 

Posto SEDUC- lkpeng Korotow"i Participam desde 1994. 
Pavuru/aldeia MT lkpeng Korotow"i e Maiua se 
Moygu Maiua lkpeng formaram em 1999 e 

lokore lkpeng ingressaram na 
Pitoga lkpeng Universidade. 

lokoré se formou em 
2000. Pitoga começou a 
participar em 1999. 

Boa Esperança Feliz Natal Trumai Takap Pi'yu Participa desde 1996, se 
(município) Trumai formou em 2000 e 

ingressou na 
Universidade. 

Steinen SEDUC- Trumai Tawalu Participa desde 1994, 
MT Trumai bom aproveitamento. 

Morena Feliz Natal Kamaiurá Aisanain Paltu Participam desde 1994. 
(município Kamaiurá Kanawayuri se formou 

Wary em 1999. 
Kamaiurá Wary e Pai tu se 
Kanawayuri formaram em 2000 e 
Kamaiurá ingressaram na 

Universidade. 
Kuikuro/lpátse SEDUC- Kuikuro Sepe Kuikuro Sepe e Mutua participam 

MT Mutua Kuikuro desde 1994, se formaram 
lbene Kuikuro em 2000 e ingressaram 
Arautara na Universidade. 
Kamaiura lbene faltou em muitos 

cursos. 
Arautara começará a 
participar em 2001. 

Kalapalo/Aiha SEDUC- Kalapalo Jeíka Participam desde 1994. 
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MT Kalapalo Jeika se formou em 2000 
Ugise e ingressou na 
Kalapalo Universidade. 

Ugise tem um ótimo 
aproveitamento. 

Nahukua SEDUC- Nahukua Kaman Participam desde 1994, 
MT Nahukua bom aproveitamento. 

Aigi Nahukua 
Matipu SEDUC- Matipu Maiki Matipu Participa desde 1999. 

MT (prof. 
não 
contratado) 

Aweti SEDUC- Aweti Waranaku Participa desde 1994, 
MT Aweti bom aproveitamento. 

Awajatu Aweti 
Mehinaku Gaúcha do Mehinaku Makaulaka Participam desde 1994. 

Norte Mehinaku Makaulaka se formou em 
(município) Uretsu 2000 e ingressou na 

Mehinaku Universidade. 
Jagamü SEDUC- Matipu Amatiwana Participa desde 1994, se 

MT Matipu formou em 2000 e 
ingressou na 
Universidade. 

Waurá Gaúcha do Waurá Hukai Waurá Hukai e Arapawa não 
Norte Arapawa participaram 
(município) Waurá regularmente dos cursos. 

Caji Waurá Caji começou a participar 
em 2000. 

Ahukug i(Afukuri) Querência Kuikuro Yunak Yunak não participa 
(município) Yawalapiti regularmente dos cursos. 

Jukugi Jukugi começou a 
Kuikuro participar em 1999, mas 

não quer ser professor. 
Atua como professor 
Jaime, missionário não- 
índio contratado por 
Querência. 

Tanguro Querência Kafapafo Tahugaki Ambos não participaram 
(município) Kalapalo regularmente dos cursos. 

Sikan Foram estudar em São 
Kalapalo Carlos no Colégio La 

Salle. Sikan se formou 
como auxiliar de 
enfermagem. 

Posto Indígena Gaúcha do Aweti, lzabel e A comunidade quer 
Leonardo Vi\las- Norte Trumai, Jailton professores não-índios. 
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(município) l Kulkuro, 
Waurá 

Ambos 

Ypawu 

comprometeram 
.r:iarticipar dos cursos 

Gaúcha do Kamaiurá 2 jovens A comunidade não queria 
Norte Kamaiurá escola. Em 2000 dois 
(município) Andréia jovens começaram a dar 

aula com Andréia (não 
índia), a comunidade 
disse que começarão a 
participar dos cursos em 
2001. A comunidade quer 
convidar Aisanain e Wary 
para lecionarem na 
aldeia. 

Yawalapiti Gaúcha do Yawalapití 
Norte Kuikuro 
(município) Kamaiurá 

lanama 
Kuikuro 
Tapi 
Yawalapiti 

lanama não participou 
regularmente dos cursos. 
Tapi não participou até 
hoje do processo de 
formação. 
A comunidade quer 
contratar um professor 
não-índio para atuar na 
aldeia 

Sobradinho Feliz Natal I Kaiabi 
(município) 

Matarí Kaiabi Participa desde 1994. 
Formado em 1999, 
ingressou na 
universidade indígena 

Kururu SEDUC 
MT 

Kaiabi Tarupi Kaiabi 
Arupajup 
Kaiabi 

Tarupi começou a 
participar dos cursos em 
1997 e tem tido bom 
desenvolvimento. 
Arupajup teve problemas 
de conduta na aldeia, 
abandonou o trabalho 
mas guer retomá-lo. 

Capivara SEDUC 
MT 

Kaiabi Jemy Kaiabi 
Awatat Kaiabi 

Jemy participa desde 
1994, formado em 2000 
ingressou na 
Universidade. 
Awatat participa desde o 
início do Q_rocesso. 

Diauarum SEDUC 
MT 

Kaiabi, 
Suyá, 
Yudja 

Awasiu Kaiabl 
Karin Yudja 

Participam desde 1994, 
formados em 2000. 
Awasiu ingressou na 
Universidade. 

Peguizal Japariwa participa desde SEDUC- Kaiabi e I Ja2_ariwa 
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MT Yudja Kaiabi 1996 do curso e tem tido 
Tarrurimã um bom aproveitamento. 
Yudja Tarrurimã participa desde 

1997. 
Tuiarare SEDUC- Kaiabi Aturi Kaiabi Participa desde 1994, se 

MT formou em 2000 e 
ingressou na 
Universidade. 

Maraka SEDUC- Kaiabi Arasi Kaiabi Participa desde 1997 e 
MT tem tido bom 

aproveitamento. Sua 
família mudou para a TI 
Apiaká/Kaiabi. 

Guarujá Feliz Natal Kaiabi Sirawan Participa desde 1996 dos 
(município) Kaiabi cursos, bom 

aproveitamento. 
Ilha Grande SEDUC- Kaiabi Myatari Kaiabi Participa desde 1999 do 

MT (o prof. curso. 
não é 
contratado) 

lta' i SEDUC- Kaiabi Jywatu Kaiabi Participa desde 1997 dos 
MT cursos, é um aluno 

esforçado. 
Barranco Alto SEDUC- Kaiabi Tangeakatu Participa desde 1994. 

MT Kaiabi 
Rikô SEDUC- Suyá Tempty Suyá Tempty participa desde 

MT Yaconhongroti 1994, formou-se em 2000 
Suyá e ingressou na 

Universidade. 
Yaco participa desde 
1997, bom 
aproveitamento. 

Ngôsokô SEDUC- Suyá Kaomi Kaiabi Participa desde 1994, 
MT formado em 2000. 

Tuba-Tuba SEDUC- Yudja Yabaiwa Yabaiwa se formou em 
MT Yudja 2000 e ingressou na 

Tarinu Yudja Universidade. 
Adjiha Yujda Tarinu e Adjiha 

participam desde 1994. 
Paksamba SEDUC- Yudja Charadu Participa desde 1998. 

MT Yudja 
(prof. Não 
contratado) 

Reunião de 04/05/01- Posto Indígena Leonardo Villas-Bôas 

5 



Participantes 
Lideranças 
Aritana Yawalapiti, Kokoti Aweti, Yakumim Aweti, Yamiko Nahukuá, Yamatua 
Matipu, Monain Mehinaku, Tahukurnã Kalapalo, Takumã Kamaiurá, Kotok 
Kamaiurá, Atamae Waurá, Melobô lkpeng, Arihutua Kuíkuro, Kanawayurí 
Kamaiurá (presidente da Associação Tulukal) 

Professores 
Waranaku e Awajatu Aweti, Makaulaka e Uretsu Mehinaku, Arautará e Mutua 
Kuikuro (representando lideranças Kuikuro que estavam em luto), Takap Pi'yu 
Trumai Kaiabi, Jeika e Ugise Kalapalo, lanama Kuikuro, Aigi e Kaman Nahukua, 
Maiki Matipu, Arapawa e Kaji Waurá, lokore lkpeng. 

Diretores 
Aturi Kaiabi (Escola Central Diauarum), Korotow"i lkpeng (Escola Central lkpeng). 
(Sepe Kuikuro não compareceu, estava de luto) 

ATIX-Associação Terra Indígena Xingu 
Makupa Kaiabi - diretor executivo 

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 
Kátia Zorthêa e Sueli T omazzi 

Instituto Socioambiental 
André Villas-Bôas, Maria Cristina Troncarelli e Adriane Costa 

FUNAI 
Otávio Moura Carvalho (Administração Regional do Xingu) 

Gaúcha do Norte 
Kátia (assessora da Secretária Municipal de Educação), Marisa (assessora 
pedagógica da SEDUC-MT) e o Vice-prefeito de Gaúcha do Norte 

Não compareceram representantes das Secretarias Municipais de Educação de 
Feliz Natal e Querência 

O objetivo desta reunião foi discutir a criação de uma Coordenação de 
Educação do PIX, reunindo lideranças, professores e todas as entidades que 
atuam na área de educação, visando organizar de maneira articulada, com a 
participação das lideranças e professores indígenas, o gerenciamento das 
escolas. No entanto a reunião possibilitou a abertura de um diálogo com as 
lideranças do Alto Xingu sobre educação escolar, abordando questões como a 
legislação, características do Curso de Formação de Professores Indígenas, 
bilingüismo, atendimento das escolas pelos órgãos governamentais. 
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Aritana abriu a reunião e Maria Cristina pediu que as lideranças falassem 
sobre a situação das escolas nas aldeias e sobre o trabalho dos professores 
indígenas. 

Aritana disse que em sua aldeia não existe ainda escola, portanto as outras 
lideranças deveriam falar primeiro. 

,r- 

Yakumin Aweti - A escola existe desde 1994, o trabalho dos professores está 
meio devagar, precisa reforçar o ensino, ensinar novas coisas para eles, 
reforçando o ensino da língua portuguesa. Eu quero que eles aprendam e 
ensinem a língua portuguesa. A escola precisa ficar mais forte. Como posso 
conseguir a construção de escola? Nós fizemos uma escola na aldeia de palha, 
mas falta fechar com madeira, fazer um depósito para guardar materiais, fazer 
piso de cimento e precisa ter mesas e bancos. 

,,,..... 

Aritana Yawalapiti - Estamos confusos. Eu mesmo fui contra educação, eu acho 
que o curso de vocês muito repetido, por isso queremos saber mais. Eu não quero 
que nosso povo fique sem saber nada, mas não pode perder a cultura. Os 
professores têm que ajudar os chefes. Eles precisam aprender português porque 
nós estamos cercados de brancos. Quem vai falar por nós somos nós, por isso eu 
quero preparo. Todas as aldeias falam a língua materna. Onde a língua está 
sendo perdida vai precisar da ajuda de uma professora para resgatar. 
Também quero ouvir de vocês sobre o que é educação diferenciada, as leis e 
como funciona a Secretaria de Educação. 

,r-- ' 

Yamatua Matipu - Meu filho está começando a ser professor, ainda não tem 
muita experiência, fala pouco português. Ele precisa aprender mais para ensinar 
mais. Ele precisa de reforço para ensinar, de acompanhamento de um professor 
não-índio. Quero colocar mais um professor índio, mandar ele no curso junto com 
meu filho. Quero construir escola na minha aldeia. 

(' 

Monai Mehinaku - Os professores estão mentindo que estão dando aula, por isso 
a gente está querendo ter um branco para ensinar na aldeia. No curso vocês só 
ensinam a língua indígena, vocês não ensinam língua portuguesa, matemática, as 
coisas do branco. Nós sabemos que vocês não ensinam direito. Por isso a gente 
levou para a aldeia um casal de missionários para dar aula. Nós precisamos que a 
prefeitura de Gaúcha do Norte fibere mais gasolina para pegar materiais. 

Yamiko Nahukuá - Estou gostando que vocês estão dando aula para nossos 
filhos. É bom ter professor índio na aldeia, mas precisa ter mais acompanhamento, 
explicação de como se dá aula na escola, fazer sempre acompanhamento. 
Nossos professores precisam aprender a falar, conversar em português. 

Mutua Kuikuro - Eu sou professor da aldeia Kuikuro. Eu e Arautará viemos 
representar os caciques e o diretor Sepe, pois eles estão de luto. Nossa aldeia é 
central, a gente dá aula de cada matéria. Nós temos 74 alunos. 
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Arautará Kamaiurá - Pelo que estou acompanhando os professores estão 
levando um trabalho dedicado na aldeia Kuikuro, não faltam às aulas. Estão 
alfabetizando os alunos na língua materna e também ensinando português, tem 
cartilhas, livros de português. Toda comunidade está ajudando na merenda 
escolar. Eu acho que precisa ter mais acompanhamento pedagógico para os 
professores. 

Kanawayuri Kamaiurá - Na aldeia Morena eles vão parar a escola por causa de 
luto, precisa informar o município de Feliz Natal. Eu estudei nos cursos 
promovidos pelo ISA e pela EPM, este foi o meu crescimento, aprendi nesses 
cursos. Eu gostaria de continuar ajudando os professores. Eu dou razão para as 
lideranças que estão reivindicando mais acompanhamento ao trabalho dos 
professores. 

Arihutua Kuikuro - Eu estou acompanhando o prof. Jaime, que está trabalhando 
na aldeia com Yunak. Ele está trabalhando bem, eu chamei esse professor para a 
gente aprender a falar português. Yunak não fala bem português, por isso chamei 
o Jaime. Se ele fizer alguma coisa errada eu vou dispensar esse professor. 

Tahukumã Kalapalo - Na nossa aldeia tem 59 alunos, criançada e rapaziada. 
Nós não falamos português, por isso precisamos de um professor não-índio para 
fazer mais acompanhamento para os professores. Nossa escola também está 
precisando ser fechada com meia-parede, faltam mesas e bancos para os alunos. 

Bimba - Eu queria dizer, como professora dos professores que participam do 
Curso de Formação, que eles estão aprendendo. Muitos dos alunos que entraram 
no curso em 1994 não sabiam falar português e muitos não estavam 
alfabetizados. De 19 pessoas que fizeram uma prova para ingressar na 
Universidade de Mato Grosso, 16 conseguiram passar, sendo que 700 
professores indígenas fizeram as provas. Cada pessoa tem um tempo para 
aprender, existem alunos que aprendem mais rápido e outros vão mais devagar. O 
Curso de Formação de Professores tem convidado para ensinar professores muito 
bons, de cada matéria: matemática, português, ciências, história, geografia, 
antropologia. Para os professores cursistas é difícil porque as aulas são na língua 
portuguesa, uma segunda língua para eles. Os textos são escritos em língua 
portuguesa. Nós chamamos lingüistas para ajudar os professores a pensarem a 
escrita da língua de cada povo, porque ficamos preocupados com o domínio da 
língua portuguesa sobre a língua indígena. Porém a escrita da língua indígena 
ainda está no comecinho, existem poucos livros, enquanto que na língua 
portuguesa já existem muitos livros para estudar na escola. O curso tem ensinado 
os professores a importância de valorizar os recursos naturais do Parque, 
cuidados com a defesa do território, as formas de ocupação dos não-índios sobre 
a terra, as leis. Outra coisa importante é explicar na escola os cuidados para a 
prevenção de doenças como as diarréias, as DST e outras doenças. 
Bimba explicou ainda sobre a Constituição Brasileira de 1988 que explicita o 
direito a uma educação específica para os povos indígenas, respeitando as 
línguas e os costumes de cada povo. Explicou que escola diferenciada quer dizer 

8 



uma escola que respeite a cultura de cada povo, como o período de festas e 
trabalho na roça, que ensine coisas importantes necessárias para cada região (por 
exemplo: no caso dos alunos das escolas do PIX é importante conhecer quem são 
os ocupantes do entorno do PIX, como eles estão ocupando as terras e também 
as leis para defender as cabeceiras dos rios que ficam fora da área indígenas. 
Explicou que a palavra diferenciada não significa "escola fraca", pois os alunos 
das escolas indígenas aprendem os conhecimentos tradicionais de sua 
comunidade com seus pais e sua família e também aprendem a língua e os 
conhecimentos do branco, porém suas escolas podem ter um ritmo diferente das 
escolas da cidade, que respeite suas festas. 

- Kátia explicou sobre o processo de regularização das escolas que começou em 
1997 com a municipalização de todas as escolas. Porém algumas lideranças 
consideraram que alguns municípios eram muito longe e que queriam 
experimentar o atendimento da Secretaria de Estado de Mato Grosso. A SEDUC 
MT fez uma proposta de estadualização de três escolas consideradas como 
centrais, estando as demais escolas vinculadas a estas. Assim 19 escolas foram 
estadualizadas e 11 ficaram ligadas a três municípios: Feliz Natal, Gaúcha do 
Norte e Querência. Os professores das escola estaduais se reuniram e 
escolheram três diretores indígenas, foram abertas contas para as escolas onde 
são depositados recursos para compra de materiais escolares e merenda 
adquirida nas próprias comunidades. Explicou o desejo dos professores xinguanos 
de não trazerem alimentos industrializados através das escolas e como foram as 
negociações para conseguir que o governo aprovasse a prestação de contas com 
recibos das pessoas das comunidades. Falou que a SEDUC-MT considerou o 
Curso de Magistério como um ótimo curso, tendo contratado Kátia para participar 
desse trabalho. Contou sobre o convênio da SEDUC-MT e ATIX que repassa 
recursos para pagamento de professores e também sobre o convênio que resultou 
na construção de duas escolas (aldeias Kuikuro e Tuiararé). 

Kátia (assessora da Secretária Municipal de Educação de Gaúcha do Norte) 
Disse que iria conversar com a Secretária sobre a possibilidade de passar 
recursos diretamente para as escolas. Perguntou se lideranças e professores 
querem administrar os recursos. 

r· 

r- 

Marisa (assessora pedagógica da SEDUC-MT em Gaúcha do Norte) - reforçou 
a importância da participação dos professores indígenas no Curso de Formação. 

Vice-Prefeito de Gaúcha do Norte - Disse que se dispunha a conseguir 200 
litros de combustível para as viagens até Gaúcha para os professores pegarem 
materiais escolares ou receberem salário. No entanto queria que todos fossem 
num mesmo barco para economizar gasolina. 

Atamae Waurá - Eu nunca participei de reuniões sobre educação. Eu nunca 
assisti as aulas dos professores na minha aldeia. Eu quero que os professores 
ensinem português. Nós precisamos de professores não-índios para orientar os 
professores indígenas. Adriane esteve na minha aldeia, mas precisa de mais 
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tempo para orientar os professores que ainda estão "verdes". Se os alunos 
estudarem na escola só a nossa língua não vão aprender o mundo do branco. Na 
nossa escola falta cadernos, lápis e todos os materiais. 

Vice-Prefeito de Gaúcha do Norte- Nós precisamos fazer um levantamento do 
número de alunos. Tem escola na sua aldeia? 

- 
Atamae - Tem, mas é pequena. Precisa de mais duas salas de aula, temos 
muitos alunos na aldeia. 

Vice~Prefeito de Gaúcha do Norte- Precisamos do levantamento, é difícil _, 
conseguir fazer esse trabalho. Vou conversar com a Secretária de Educação. _. 

Atamae - Fico preocupado também com a continuidade da escola, como o 
pessoal da aldeia vai continuar estudando, mais para a frente. Depois da 4°, 5° a 
8° séries. 

Melobô lkpeng - Eu queria saber como está o trabalho dos professores nas 
aldeias de vocês, se os professores explicam para vocês o que eles aprendem no 
curso. Cada vez que eles voltam do curso eu pergunto o que eles aprenderam. Os 
professores são meninos, eles não têm coragem de falar com vocês. Nós, 
lideranças, temos que cobrar o trabalho deles. Nós velhos temos que exigir dos 
nossos professores que eles participem sempre das festas. Tem muitos meninos 
saindo para estudar em Canarana, lá não tem nada da nossa cultura. É bom 
aprender na aldeia mesmo. O objetivo da Bimba, da Kátia e da Adriane é dar 
força para os professores, mas nós precisamos conversar com eles e com os 
assessores. Incentivar os professores e agentes de saúde que aprendam a tomar 
conta dos recursos de projetos para nossas comunidades. 

- 
-· 

Takap Pi'yu Trumai Kaiabi - A educação realizada por nós é uma coisa nova. 
Nós professores estamos amadurecendo para fazer uma boa educação escolar 
aqui dentro. O chefe da aldeia Waurá falou que os professores da aldeia dele 
estão com dificuldade, mas esses professores faltaram muito no Curso. O 
professor tem que ir para o curso e depois praticar, dando aula na sua aldeia. Eu 
sou ligado ao município de Feliz Natal. Até o momento eles não construíram 
nenhuma escola, apesar de nós professores termos enviado um projeto. É 
importante que a escola ensine língua portuguesa e também a língua indígena. 
Mais para frente acho importante que tenha cursos de inglês e espanhol também. 
Hoje nós estamos ensinando de 1 ° a 4° séries, mais para frente vamos ensinar de 
5° a 8°. 

Makupa Kaiabi - A gente sabe a preocupação das lideranças do Xingu. Eu não 
gostava de escola diferenciada, mas hoje eu ajudo o pessoal da educação, os 
professores que querem trabalhar. A gente sofreu para trabalhar na ATIX, a gente 
tinha muita dúvida para fazer documento. Lá embaixo há falta de comunicação do 
professor com as lideranças. Hoje o pessoal está começando a mudar. Na época 
em que eu estava trabalhando na prefeitura do Bang tentei colocar vinte alunos 
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índios na escola de lá. Se todos os nossos filhos estudarem fora eles vão trabalhar 
na cidade, eu fico preocupado. Filho de rico consegue fazer faculdade, filho de 
pobre só vai até a 4° série. Hoje tenho três filhos estudando na escola indígena. 
As coisas de branco acabam com a nossa cultura. Há vinte anos atrás ninguém do 
Alto Xingu estava vestido, nós lá de baixo que andávamos vestidos. Hoje as 
coisas mudaram, vocês também estão usando roupas. Eu gostaria de conversar 
somente entre nós, sem os não-índios. 

r· 

Takumã Kamaiurá - Minha preocupação é preservar a nossa cultura. Nós não 
temos ainda escola na aldeia, mas mesmo assim o pessoal começou a não tirar a 
roupa, a mudar o costume. A cultura do branco vai consumindo nosso valor 
cultural. Eu agora quero abrir escola na aldeia, mas quero que o professor ensine 
nu, pintado, com enfeites. Desejo que o professor ande pelado, enfeitado na aula 
e os alunos também. Quero também que na escola tenha professores da 
comunidade para ensinar a cantar, tocar nossos instrumentos, artesanato. Esse 
plano surgiu de uma conversa entre os mais velhos, nós vimos que os jovens não 
estavam querendo se pintar, não participam da festa. Nós queremos a ajuda de 
Gaúcha do Norte para esse tipo de escola. 

,-. 
: 

André V. Boas - a participação das lideranças é que vai garantir o futuro das 
escolas. Até 1988 a lei dizia que os índios iam desaparecer. A partir de 1988 a lei 
tratou o índio de maneira diferente. Vocês estão preocupados com a interferência 
do mundo do branco na cultura de vocês. Por isso surgiu a idéia da Coordenação 
de Educação, para organizar o trabalho das escolas com as Secretarias de 
Educação, com a participação de vocês. 

r"-·' 

lzabel (prof. do PI Leonardo) - Eu preciso de acompanhamento ao meu trabalho. 
A prefeitura (de Gaúcha) nunca deu um programa, um currículo. Nós tivemos uma 
cartilha de português feita pela Secretária Municipal de Educação anterior que era 
mais voltada para a escola rural do que a escola indígena. 

Vice-prefeito - Nós precisamos saber se há alguma diretriz, nós acabamos de 
entrar na prefeitura, precisamos nos informar sobre isso. 

r- 

Bimba falou sobre os Referenciais Curriculares Indígenas, publicados pelo MEC e 
entregou para Kátia (assessora da Secretária de Educação de Gaúcha do Norte) a 
versão preliminar do Projeto Político-Pedagógico das escolas do PIX, redigido 
pelos professores indígenas. 

Sueli Tomazzi (SEDUC-MT) disse que o livro dos Referenciais Curriculares 
Indígenas foi enviado pela SEDUC-MT para a prefeitura de Gaúcha do Norte. 

Aritana - Primeiro só tinha escolas nos postos. Com o Projeto de Formação de 
Professores começou a ter escola nas aldeias, como uma epidemia. Takumã falou 
que os jovens não estão levando as festas a sério. Os jovens que estão estudando 
não podem se achar "sabidões", eles tem que ouvir e respeitar os mais velhos. 
Quero também falar para o ISA que quando for fazer algum trabalho aqui no 
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Parque, para não passar por cima da administração regional do Xingu, precisa 
entrar em contato com a ADR-Xingu/Funai. Eu também não quero que os jovens 
estudem fora do Xingu, eles aprendem a beber, não querem voltar mais. 

Os não-índios foram convidados a sair para que lideranças e professores 
conversassem. Eles decidiram realizar uma nova reunião no mês de julho, com a 
participação de todas as lideranças e professores indígenas do PIX, com a 
presença do Secretário de Estado de Educação de MT, dos Secretários 
Municipais de Educação de Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Querência, Funai, ISA 
eATIX. 

Comentários a respeito das falas: 

Há uma "fofoca" em curso na região do Alto Xingu, de que os cursos do ISA 
não ensinam o que é importante, ou seja, língua portuguesa, matemática e outras 
disciplinas escolares. Possivelmente essa idéia nasceu da falta de compreensão 
da proposta trazida pelo Curso de Formação de desenvolver a escrita das línguas 
indígenas e o seu estudo na escola. Isso está explicitado no discurso de Monaí 
Mehinaku, traduzido por Carlinho Mehinaku, filho da liderança da aldeia e também 
no discurso de Aritana e Yakumin Aweti. O objetivo da escola para as aldeias do 
Alto Xingu é no ensino da língua portuguesa. A equipe de educadores e outros 
especialistas que atuam no Projeto de Formação de Professores tem priorizado 
na formação dos professores indígenas a instrumentalização no uso da língua 
portuguesa oral e escrita, bem como o desenvolvimento de estratégias 
pedagógicas para o ensino do português como segunda língua. No entanto, desde 
o início do processo de formação, houve a preocupação de iniciar o processo de 
desenvolvimento da escrita nas línguas indígenas, tanto como instrumento de 
criação e nova linguagem de expressão, quanto como apoio no processo de 
alfabetização de alunos que não falam português. 

Um outro fator, que contribue para essa visão equivocada do processo de 
formação, é o fato de professores indígenas das aldeias Yawalapiti, Waurá, 
Ahukugí e Tanguro não participarem regularmente dos cursos, o que prejudica o 
seu desenvolvimento intelectual e desempenho pedagógico. 

Na aldeia Mehinaku a situação é mais complicada: há um excelente 
professor, Makaulaka Mehinaku, que não recebe apoio das lideranças de sua 
aldeia (ele não é de linhagem de chefia e é cunhado do filho do chefe). Outro 
professor, Uretsu, que pertence à linhagem de chefia (seu pai é irmão do chefe), 
tem muita dificuldade, embora participe do curso desde o seu início. Desde 1998 
começou a freqüentar a aldeia um casal de missionários (Paraná e sua esposa), 
que conseguiram conquistar a confiança das lideranças para ensinar português na 
aldeia. Esse missionário tem muita dificuldade para escrever em português, o que 
Maria Cristina Troncarelli constatou lendo seus textos quando foi realizar 
acompanhamento pedagógico aos professores na aldeia em julho/2000. Ele está 
atualmente reproduzindo nas aulas os livros didáticos de português - passa na 
lousa textos descontextualizados - que são copiados e não compreendidos pelos 
alunos. Nas aulas de matemática passa contas das quatro operações aritméticas, 
mas não apresenta problemas contextualizando seu uso. 

- 
- 
- 
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Na aldeia Ahukugi também foi contratado um mlssionárlo para ensinar 
português. Yunak, também contratado como professor, está atuando como 
tradutor nas viagens das lideranças e de pessoas da comunidade para 
apresentações culturais e venda de artesanato. Yunak não participa regularmente 
dos cursos e Jukugi, que começou a participar em 1999, está ainda no início de 
sua formação e quer ser agente de saúde. 

Outro ponto que contribui para essa visão é a falta de compreensão das 
lideranças sobre o processo de escolararização, de aprendizado da oralidade e 
escrita da língua portuguesa, segunda língua para os professores indígenas. 
Muitos desses professores quando iniciaram a participação em 1994 nos cursos 
não falavam português e não estavam alfabetizados. No entanto, é visível para a 
equipe responsável pelo Curso, o grande avanço no aprendizado desses 
professores que atualmente falam e escrevem português, melhorando cada vez 
mais a fluência e a qualidade dos textos. Prova desse avanço é que de 20 
professores indígenas formados entre 1999 e 2000, 16 ingressaram na 
Universidade de Mato Grosso (Unemat). A maioria dos professores são jovens e 
ficam tímidos perante as lideranças - não tendo muitas chances de mostrar suas 
aptidões com relação à língua portuguesa - maior expectativa de aprendizado das 
lideranças. 

Um caminho para superar essas desinformações é investir mais no 
acompanhamento pedagógico às escolas do Alto Xingu. Esperamos conseguir, 
com o apoio da SEDUC-MT, melhorar esse trabalho. 

Se for possível realizar anualmente duas reuniões da Coordenação de 
Educação, com a participação de professores e lideranças do Xingu, será também 
uma maneira de nos aproximarmos mais das lideranças e buscar um diálogo para 
introduzir discussões a respeito da escola. 

O mais positivo de todo processo é que atualmente as lideranças do PIX 
estão começando a introduzir no rol de suas preocupações a educação, fato que 
anteriormente não era considerado como prioridade. 
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RELATÓRIO DAS REUNIÕES SOBRE EDUCAÇÃO 
NAS ALDEIAS DO ALTO XINGU 

05 a 17/05/01 - 
- Expedição "Sem Fronteiras" 

Participantes e autores desse relatório: 
Makupa Kaiabi - Diretor Executivo da ATIX (Associação Terra Indígena do Xingu) 
Kátia Zorthêa - Educadora da SEDUC-MT 
Maria Cristina Troncarelli - Coordenadora do Projeto de Formação de 
Professores/ISA 
Adriane Costa - Educadora/ISA 
Otávio Moura Carvalho - Administração Regional Xingu/Funai 

-· 
- 
- 
- 
- 

O objetivo das reuniões foi ouvir o pensamento das lideranças e das 
comunidades sobre o trabalho de educação, trazer informações sobre o curso de 
formação de professores, refletir sobre o uso das línguas indígenas e portuguesa 
na escola e no curso, apresentar o conteúdo dos livros elaborados pelos 
professores com assessoria do ISA, explicar sobre o atendimento dos órgãos 
governamentais (SEDUC e FUNAI) e também divulgar as atividades 
desenvolvidas pela ATIX. 

Visitamos todas as aldeias onde há escolas. Entretanto, não fizemos 
reuniões em todas elas: na aldeia Matipu e no PIV Kurisevo, porque as lideranças 
e o professor estavam ausentes; na aldeia Tanguro conversamos somente com os 
dois professores, porque o cacique também viajara. 

- - 
- - 
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Escolhemos o nome "Sem fronteiras" para a nossa expedição porque nossa 
proposta era conversar sobre educação escolar em todas as aldeias do Parque 
Indígena do Xingu. Sem Fronteiras, porque queremos escutar as idéias e o 
pensamento de todas as lideranças e comunidades de trinta aldeias de catorze 
povos diferentes. A diversidade étnica e cultural faz do Parque Indígena do Xingu 
um lugar muito especial, onde povos de diferentes etnias podem trocar suas 
experiências e idéias, cultivando a unidade política que garante a força de 
defender a terra e a qualidade de vida. 

05/05/01 - Aldeia Ypawu 

r: 

Nos reunimos primeiramente na casa de Takumã, onde ele e Andreia, uma 
artista plástica que está atuando como professora na aldeia, explicaram o Projeto 
de Escola que pretendem desenvolver. 

De acordo com o relato deles a escola da aldeia começou a funcionar na 
casa de Takurnã. Além de Andréia, outros dois jovens Kamaiurá estão atuando 
como professores. Pretendem chamar para lecionar na escola os professores 
Wary e Aisanain Paltu Kamaiurá, que trabalhavam na Escola Sol e Lua, da aldeia 
Morena. A escola da aldeia Morena ficará desativada em razão de luto. 

Takumã explicou que na escola de sua aldeia alunos e professores 
Kamaiurá deverão ir para a escola nus, enfeitados e pintados. A outra idéia é que 
além dos professores mencionados, especialistas das comunidades também 
dêem aula na escola de canto, dança, instrumentos musicais, artesanato. De 
acordo com Andréia e Kanawayuri Kamaiurá (presidente da Associação da 
aldeia), eles irão redigir um projeto e buscar recursos para financiamento. A idéia, 
a princípio, é remunerar em dinheiro os especialistas da comunidade. 

A idéia de ensinar conhecimentos tradicionais através da escola, explicita a 
avaliação da comunidade de que as formas tradicionais de educação e 
transmissão de conhecimentos estão abaladas e não têm dado conta de despertar 
o interesse dos mais jovens, como antigamente. De acordo com Takumã, a idéia 
de escola com aulas de conhecimentos tradicionais foi discutida com a 
participação dos mais velhos. Porém é preocupante a institucionalização de uma 
remuneração salarial para as pessoas da comunidade, pois pode levar à 
desestabilização das formas de ensinar socialmente estabelecidas, que embora 
enfraquecidas pelos novos interesses advindos do contato, ainda existem. Esse 
ponto precisa ser melhor discutido com os professores, lideranças e comunidade. 

No dia anterior a comunidade teve reunião com representantes da 
Secretaria Municipal de Gaúcha do Norte, propondo a contratação dos 
professores "formais" - de atividades escolares - e também dos especialistas 
indígenas - sendo que a resposta foi de que contratariam somente os professores 
"formais". 

Bimba relatou para Andréia o desenvolvimento do trabalho de formação de 
professores, convidando-a e também aos dois professores Kamaíurá, para 
participarem dos cursos de formação. 

Depois fomos para o centro da aldeia onde estavam presentes Takumã, 
Kotok, Kanawayuri (presidente da Associação Tulukai) e os homens da 
comunidade. Makupá abriu a reunião explicando sobre as ações que a ATIX vem r- 
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desenvolvendo no PIX: venda de artesanato, produção de mel, fronteiras, 
educação, transporte e o escritório de Canarana. Disse que essa é a primeira vez 
que estão sendo apresentadas as atividades principais que a ATIX têm realizado, 
desde a sua fundação. 

Sobre o artesanato, Makupá explicou que a ATIX recebe as peças das 
comunidades, registra e faz contato com as lojas. Havendo interesse do 
comprador, embala e transporta as peças para a venda, atendendo os pedidos. A 
Raínforest da Noruega está dando apoio a esta atividade e doou cinco mil reais 
para a aquisição de artesanatos. O dinheiro recebido com a compra dos 
artesanatos está servindo de capital de giro para as novas compras. 

Sobre a atividade de produção de mel, explicou que a ATIX apoia os cursos 
para apicultores promovidos pelo ISA, recebe e registra o produto, paga os 
produtores e fornece recibos de venda. Falou que o mel do Xingu estará 
utilizando o selo de inspeção federal (SIF), aprovado e certificado pelo Ministério 
da Agricultura, que comprova a qualidade do produto e abre as portas para o 
mercado externo. 

A fiscalização das fronteiras do PIX é uma das atividades que beneficia 
todas as comunidades. Faz parte dela as expedições de reaviventação e 
verificação dos limites e orientações aos chefes dos postos indígenas de 
vigilância, com um horário de rádio específico. Para executar esta atividade a 
ATIX trabalha em parceria com o IBAMA. 

A ATIX também atua na organização do trabalho da educação escolar e no 
gerenciamento dos recursos financeiros para o pagamento dos professores e para 
a construção das escolas nas aldeias, através de convênios com a SEDUC. 

A organização do transporte para pessoas em serviço, materiais e viagens 
é uma outra atividade desenvolvida. A ATIX cobra uma taxa de vinte reais por 
pessoa para abastecer os três veículos e mantê-los funcionando. Para isso 
programa as viagens, garantindo a otimização dos recursos. 

O escritório em Canarana garante o acompanhamento e articulação dos 
vários projetos e convênios desenvolvidos no interior do PIX. A organização, 
movimentação das contas bancárias e execução dos relatórios financeiros ficam 
sob a responsabilidade de Alupá. O escritório tem a disposição telefone, fax, rádio 
amador e computador e as contas da casa (aluguel, gastos com energia, água e 
telefone) são pagas pela Rainforest da Noruega. 

Depois Bimba explicou sobre o que é ensinado no Curso de Formação de 
Professores, enfatizando a defesa do território e a educação para a saúde. Os 
velhos fizeram um comentário interessante sobre a prevenção de doenças - 
disseram que acham importante esse ensino e que eles também faziam essa 
prevenção, explicando que orientavam os mais jovens para não comer carne de 
animais, pois os restos do alimento ficam presos nos dentes, provocando a cárie. 
Falou também sobre a importância da língua indígena escrita, o que foi ressaltado 
por Takumã durante a conversa em sua casa e na reunião pública. Ele explicitou 
que acha importante na escola de sua aldeia que os alunos aprendam a escrever 
a língua Kamaiurá, como instrumento de fortalecimento da língua materna em 
relação ao português.Convidamos os dois jovens Kamaiurá para participarem do 
Curso de Formação de Professores que ocorrerá em julho/2001. Takumã, Kotok e 
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outras pessoas da comunidade disseram que desejam que os rapazes participem 
do Curso. 

Kátia explicou sobre o papel da SEDUC no processo de educação escolar 
em curso no Parque: participação nos cursos de formação e acompanhamento às 
escolas, repasse de recursos para pagamento dos professores, para construção 
de escolas, aquisição de materiais escolares e para merenda. Adriane explicou 
sobre o acompanhamento pedagógico. 

Otávio pediu o apoio das lideranças ao trabalho dos professores e explicou 
sobre o trabalho da FUNAI: parceria com o ISA, SEDUC, ATIX e Secretarias 
Municipais de Educação na aquisição de parte do combustível para os cursos, 
deslocamento dos professores para compra de materiais escolares, reuniões, 
apoio à construção de escolas e complementação de materiais escolares. 

Takumã pediu a contribuição da Funai para a construção de uma escola e 
para aquisição de tábuas, pregos e ferramentas para fazer bancos e mesas. Na 
aldeia não há uma casa para a escola, as aulas estão sendo realizadas na casa 
de Takumã. 

Pediram que comentássemos o que achávamos sobre ecoturismo. Maku 
explicou que considera uma atividade que pode trazer recursos financeiros, mas 
também pode trazer doenças, pois muitos turistas podem estar gripados ou com 
outras doenças que seriam transmitidas para as comunidades. 

Kanawayuri falou que a comunidade está revendo a idéia de continuar 
fazendo ecoturismo na aldeia. Eles avaliaram que a permanência de turistas na 
aldeia não tem sido positiva, portanto querem construir uma casa longe da aldeia 
para isso. 

r- 
r 

r· 
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r- 07/05/01 - Aldeia Nahukuá 
-r 
r A reunião foi realizada na escola, com a participação de toda a 

comunidade. Bimba perguntou o que as pessoas estão achando da escola na 
aldeia e do trabalho dos professores. 

O chefe Yamiko Nahukuá e Antonio disseram que estão gostando que os 
filhos estão aprendendo na aldeia, que os rapazes estão ensinando as crianças. 
Acham que é bom alfabetizar os alunos na língua materna e que depois eles 
aprendam português. Falaram que se tiver festa na aldeia as aulas devem 
terminar e continuar depois. Não querem que os rapazes fiquem imitando os 
brancos. Acham que os dois professores estão aprendendo e ensinando bem as 
crianças, mas as crianças ainda têm muita dificuldade de falar português, os 
professores também. 

Bimba explicou um pouco sobre temas que são ensinados no curso, como a 
defesa da terra e dos recursos hídricos, prevenção de doenças, domínio dos 
números e de operações para saberem fazer compra, leitura de mapas etc. 
Adriane apresentou os materiais didáticos escritos no contexto do Projeto, 
explicando sobre o que ensinam. Explicou para que servia a escola na sociedade 
brasileira: para que as crianças virassem brasileiras. Comparou esse objetivo com 
o objetivo da escola, conforme a reflexão que os professores vêm desenvolvendo 
no curso, que é o de que os alunos conheçam o pensamento dos caraíbas, mas 
preservem a sua identidade cultural. Discutimos um pouco sobre o tempo gasto 
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para que as crianças adquiram esses conhecimentos nas duas sociedades, 
enfatizando que aqui, o estudo demora mais porque as crianças têm que aprender 
sobre o seu próprio mundo e o mundo dos não-índios. Também comparamos 
quanto tempo os professores não-índios e os professores indígenas precisam 
estudar para se formar, em razão das queixas de que os alunos do curso estão 
aprendendo muito devagar. 

Ela também comparou os mecanismos de transmissão do conhecimento na 
educação indígena e na educação escolar: disse que na escola do branco se 
ensina com livros, diferente do jeito de ensinar dos índios que é com a palavra 
falada e os olhos. Destacou a importância das crianças indígenas lerem, já que 
além de estarem aprendendo do jeito tradicional, são ensinadas também do jeito 
dos brancos, que guardam nos livros o seu pensamento. Falou dos livros didáticos 
elaborados pelos professores indígenas e dos livros usados nas escolas da 
cidade, que circulam pelas aldeias, mostrando o que eles têm de diferente. Os 
livros escritos pelos caraíbas contam as coisas do jeito deles e não falam dos 
conhecimentos dos povos indígenas de agora e de antigamente. Os livros escritos 
pelos professores do PIX trazem um pouco dos conhecimentos dos povos 
xinguanos e de outros povos indígenas e não-indígenas. 

Em todas as aldeias falamos sobre a importância de que ao voltarem dos 
cursos, os professores contassem para a comunidade o que estudaram e 
aprenderam. 

Kátia deu informações sobre a organização das escolas estaduais. 
Existem no PIX três escolas centrais e uma delas é a Escola Estadual Central 
Karib, que tem como diretor Sepé Kuikuro e Mutuá Mehinaku, como secretário. 
Esta escola central mantém anexas as escolas Nahukuá, Aweti, Matipu e 
Kalapalo. A SEDUC repassa para a conta bancária da escola central os recursos 
destinados a compra de merenda e materiais escolares. O diretor é responsável 
pelo uso e pela prestação de contas dos recursos. Os valores devem ser 
distribuídos segundo o número de alunos de cada escola. Para que a comunidade 
entendesse um pouco melhor essa questão, utilizamos a lousa e fizemos o 
seguinte cálculo: 

MERENDA ESCOLAR 
REPASSE 

(100 em 100 dias) 
1300 (reais) : 214 (alunos)= +I- 6 (reais para cada aluno) 

6 x nº de ai unos de cada escola 
Escolas Número de alunos Valor 
Kuikuro 82 492 
Kalapalo 59 354 
Matipu 25 150 
Aweti 26 156 

Nahukuá 22 132 
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A comunidade dessa aldeia ainda estava confusa sobre a utilização dos 
recursos da merenda. Kátia explicou que esse recurso está sendo utilizado por 
algumas comunidades para fazer um "fundo" e comprar coisas de interesse da 
comunidade (sabão, anzol etc), sendo que todos estão levando merenda para os 
alunos da escola. Outra opção é pagar individualmente as pessoas que levam a 
merenda. 

Otávio explicou o trabalho da Funai, de apoio aos cursos e atividades de 
gerenciamento das escolas. 

Makupa, que havia na tarde anterior visto os textos e atividades produzidos 
pelos alunos e os diários de classe dos professores, disse que viu que os alunos 
estão aprendendo bem. Explicou que gostaria de fazer uma avaliação mais para 
frente do aprendizado de todos os alunos das escolas do PIX. Parabenizou os 
professores pelo trabalho. Disse que os mais velhos, como ele, falam mal do 
trabalho dos professores, mas que não conseguem entender esse trabalho. Agora 
que Makupa começou a participar de cursos de formação no trabalho da ATIX ele 
está entendendo que as pessoas conseguem aprender em cursos de dez, quinze 
ou trinta dias. Na cidade, para aprender, tem que morar lá, então os alunos que 
ficam na cidade começam a beber. 

Maku também falou que os chefes não podem ficar com vergonha de falar 
seu pensamento nas reuniões. Se consideram que estudar a língua indígena é 
importante, podem falar para os outros nas reuniões. Depois explicou sobre o 
trabalho da ATIX, conforme descrito na reunião da aldeia Ypawu. 

A escola, de palha e madeira roliça, foi construída pelos professores. É um 
pouco pequena, mas bastante agradável. Necessita de tábuas para mesas e 
bancos. 

r- 
,,..... 
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08/05/01 - Aldeia Aiha/Kalapalo 
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A reunião foi realizada na escola, com a participação de muitas pessoas da 

comunidade, principalmente os homens mais velhos e jovens, crianças e algumas 
mulheres. Bimba pediu que a comunidade falasse sobre a escola. 
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Kau Kalapalo falou que gosta da escola, que as crianças estão aprendendo. 
Estão gostando do trabalho dos professores, mas a escola está muito precária: 
faltam mesas e bancos, lousa, materiais escolares. Gostaram que Adriane foi 
acompanhar os professores mas acham que eles precisam de um 
acompanhamento maior para tirar as dúvidas dos professores, para os alunos 
treinarem falar português com ela. Comparou a época em que era menino com o 
tempo de agora, no qual as crianças estão aprendendo português, para defender 
os interesses dos Kalapalo, e sendo ensinadas na aldeia. Reclamou novamente 
da falta de material e pediu que alguém acompanhe os professores para tirar 
dúvidas, orientar, ajudar. 

Bimba perguntou o que eles achavam importante que suas crianças 
aprendessem na escola. Numu, pai do professor Ugise, respondeu que os dois 
lados - a língua indígena e a língua portuguesa. Ele e Tafukumã citaram o 
exemplo dos Trumai, que perderam a sua língua: como não querem esquecer a 
sua, acham importante que ela também seja ensinada na escola. Ela continuou 
explicando sobre o que os professores aprendem no curso, dizendo que o ISA 
também tem a mesma preocupação da comunidade em refação à língua materna. 

Bimba e Adriane explicaram um pouco sobre a estrutura e funcionamento 
do ensino fundamental e médio. Bimba também falou sobre a entrada de Jeika na 
faculdade e a possibilidade de estender o ensino nas escolas de algumas aldeias 
para outras etapas além da quarta etapa. Bimba e Adriane compararam objetivos 
e currículos das escolas das aldeias e da cidade e falaram da importância dos 
livros, assim como fizeram lá no Nahukuá. 

Foi bastante comentado o livro Brasil e África, cuja história da vinda dos 
europeus, a ocupação do território, a escravidão indígena e africana despertaram 
muitas perguntas e comentários. Comentamos também sobre a importância dos 
mais velhos colaborarem com os professores contando histórias para eles. 

Depois Otávio explicou sobre a responsabilidade da Funai e Maku 
apresentou o trabalho da ATIX. 

A escola Kalapalo é de palha, aberta. A comunidade deseja fechá-la com 
meia-parede. Necessita, com urgência, de tábuas e ferramentas para fazer mesas 
e bancos. 

1 

._, 

- 
09/05/01 - Aldeia Aweti 

A reunião foi na escola, com a participação de homens e mulheres da 
comunidade. Alguns homens falaram sobre a escola, dizendo que é bom os filhos 
estudarem na aldeia. O principal interesse dos pais é que os alunos aprendam a 
língua portuguesa. Consideram também importante o estudo da língua Aweti, mas 
priorizam o aprendizado do português, pois querem que os filhos possam ler as 
coisas escritas e orientar os pais na cidade. 

Falaram também sobre a importância de ensinar a língua Aweti correta, 
pois percebem que está aumentando entre os mais jovens a influência da língua 
Kamaiurá. 
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Akatua Aweti falou que construiu a escola sozinho, parecia que era só de 
seu filho Awajatu (um dos professores) e não da comunidade. Explicou que 
precisa de tábuas para fechar a escola e também para mesas e bancos. Cobrou 
de Otávio, da Funai, a colaboração na infra-estrutura física da escola. 

Para Bimba pediu para reforçar o ensino dos professores na língua 
portuguesa. Disse que o único momento de aprendizado dos professores é o 
curso, por isso precisa ensinar o que é importante. Disse que eles não pensam 
que a escola está mudando a tradição cultural, que não é por causa da escola que 
os jovens mudam seu comportamento. 

Uma mãe de aluno disse que está gostando do estudo dos filhos na aldeia, 
reforçando que quer que os filhos aprendam a língua e o conhecimento dos 
brancos. Só não está gostando que os mais jovens estão querendo imitar o corte 
de cabelo, o costume do branco. 

Yakumin falou que considera importante o ensino da língua portuguesa e da 
língua Aweti na escola. Precisa aprender português porque estão cercados pelos 
não-índios, vivendo numa ilha, para se proteger dos invasores. A idéia de formar 
professores indígenas para atuar nas escolas das aldeias foi considerada boa: 
"Nós somos poucos, por isso temos que nos unir. Os brancos inventaram a 
educação (escolar) e têm que nos orientar. Não queremos brancos dando aula, 
mas os próprios índios". Disse que os professores têm ainda muitas dúvidas para 
escrever a língua Aweti, que precisam do apoio do linguista. Acha boa a idéia do 
ISA de ter escola em cada aldeia, porque o PI Leonardo é muito longe. Quer mais 
acompanhamento pedagógico aos professores. Solicitou combustível da Funai 
para pegar materiais da escola que são comprados por Sepe. Pediu apoio para 
fechar a escola, fazer piso de cimento, depósito, tábuas para mesas e bancos. 

Maku disse que a ATIX poderia contribuir com pessoas que sabem utilizar 
motoserra para cortar madeira e também que sabem fazer piso de cimento. 

Bimba retomou a explicação sobre o que é ensinado no Curso e o tempo 
da formação dos professores indígenas do PIX, comparando com a formação 
dada nas escolas da cidade. Apresentou os livros elaborados pelos professores. 

r: 

r: 

r 
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Kátia falou sobre o papel que a educação escolar tem na construção da 
identidade de cada povo: a comunidade deve pensar na escola que quer para 
seus filhos, pois pode correr o risco de valorizar demais a língua, as tradições 
culturais dos caraíbas e valorizar pouco a cultura do seu próprio povo. Também 
deu informações sobre o trabalho desenvolvido pela SEDUC no processo de 
educação escolar em curso no PIX. 

Explicamos também a idéia da Coordenação de Educação para organizar 
melhor o gerenciamento das escolas. 

Otávio falou do papel da Funai e Maku explicou as atividades desenvolvidas 
pela Atix. 

Comentamos, à pedido de Yakumim, sobre ecoturismo, levantando os 
problemas de saúde que ele pode ocasionar. 

10/05 - aldeia Mehinaku - 
- 

A reunião ocorreu com a presença de Monaí, irmão do chefe, Uretsu e 
Makaulaka (professores indígenas), três rapazes que estudam na escola e cinco 
mulheres, O chefe Yumuin e seu filho Carlinhos não estavam presentes, além de 
vários homens da aldeia que viajaram para apresentações em SP. Poucas 
pessoas participaram da reunião. 

Uretsu explicou que a comunidade não quer ajudar a construir a escola. 
Manai repetiu o discursá que fez na reunião no PI Leonardo, que o curso 

ensina pouco e os professores ficam sem acompanhamento pedagógico. Quer a 
escola para que os mais jovens possam defender o território indígena da invasão 
de fazendeiros, garimpeiros, para levar documentos para autoridades. Por isso 
eles chamaram o missionário Paraná e sua esposa, do povo Terena, para ensinar 
português na escola. O casal é pago pela missão religiosa, a pedido das 
lideranças. 

Kaiti Mehinaku, filha de Yumuin, disse que está gostando do trabalho dos 
professores, quer que os filhos aprendam a ler e escrever. Quer que os filhos 

- 
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aprendam português. Disse que o curso precisa ensinar coisas importantes para 
os professores indígenas. 

Xualu Mehinaku, outra mulher, disse que escutou que no curso ensinamos 
coisas que não servem para nada, que o curso só ensina a língua indígena. Disse 
que seu desejo é que os filhos aprendam português para conversar com os 
brancos. 

Bimba explicou sobre o curso, onde os professores estão aprendendo as 
matérias que se ensina na escola, principalmente a língua portuguesa, e que o 
estudo da língua indígena tem seguido um ritmo ainda lento. Apresentou os livros 
escritos em língua portuguesa, explicando sobre o seu conteúdo. Mostrou também 
os livros em língua indígena produzidos por vários povos do Xingu, bem como o 
livro de alfabetização na língua Mehinaku, ainda em elaboração. 

Kátia explicou que veio participar do curso através da SEDUC-MT porque o 
curso é considerado muito bom. Explicou o atendimento às escolas feito pela 
SEDUC-MT e também sobre a necessidade de cobrar um melhor atendimento da 
prefeitura de Gaúcha do Norte, à qual a escola está vinculada. Explicou sua 
preocupação em relação à comunidade priorizar somente o ensino da língua 
portuguesa na escola, pois a influência da língua portuguesa poderá ser muito 
forte no futuro. Falamos sobre a proposta da coordenação de educação e Otávio 
explicou o trabalho da Funai. 

Maku falou sobre a importância de escolher bem o professor que vai 
ensinar na escola, pois não é qualquer branco que sabe realizar esse trabalho. 
Falou sobre a situação dos Kaiabi do rio dos Peixes, que tiveram convivência com 
missionário (padre). Esse padre começou a falar que eles não podiam andar nus, 
não deviam comer a comida tradicional, nem fazer festa. Hoje em dia eles não 
dançam, não pintam, não comem a comida Kaiabi, não falam mais sua língua, por 
isso alertou a comunidade para ter cuidado com os missionários. Explicou que a 
língua portuguesa se aprende devagar, que os professores que participam do 
curso nunca reclamaram que o curso está ruim e que o importante é estudar no 
Parque e não na cidade. Depois Maku expôs o trabalho da ATIX. 

Durante nossa estadia na aldeia Maria Cristina leu alguns cadernos dos 
alunos do casal de missionários. Eles estão reproduzindo na lousa para os alunos 
copiarem textos de livros didáticos, completamente descontextualizados. Um dos 
textos falava sobre uma casinha florida, com jardim e flores na varanda. O texto é 
acompanhado de atividades de interpretação e gramática que os alunos 
possivelmente não devem compreender, copiadas do livro didático. O ensino da 
matemática se resume a contas soltas, que são resolvidas mecanicamente, 
desvinculadas de sua utilidade prática no dia a dia. Em outra ocasião ela observou 
o texto do missionário e constatou que ele escreve português com muita 
dificuldade, com erros gramaticais e ortográficos, por esse motivo ele deve estar 
se apoiando na cópia dos livros didáticos. A contradição entre o desejo expresso 
por Monain, de que a escola contribua com a defesa do território, com o ensino 
apolítico e descontextualizado do missionário, configura a situação desta aldeia e 
da aldeia Ahukugi. Makaulaka, que é um excelente professor, consegue 
compreender essa contradição, mas ainda não possui prestígio político para 
explicar essas questões de caráter político e pedagógico. 
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12/05 - Aldeia Waurá 

A reunião foi realizada na Casa dos Homens, com a participação da maioria 
dos homens velhos e jovens da aldeia. Nenhuma mulher participou. O chefe 
Atamae abriu a reunião. Transcrevo abaixo o seu bonito depoimento, que 
expressa a sua preocupação com educação escolar e a história desse processo 
em sua aldeia: 
Atamae- Faz tempo vieram duas missionárias do SIL (Joana e Jaqueline) 
aprender a nossa língua na aldeia (década de 60?). Elas começaram a dar aula na 
nossa língua. Eu pedi para elas ensinarem português, mas elas não quiseram. 
Elas queriam misturar religião, queriam mudar a nossa cultura, mas eu segurei. 
Depois elas saíram, Joana mora em Canarana. Mais tarde (década de 80) a Funai 
contratou a meu pedido a prof. Margareth, que logo saiu. Consegui outro 
professor, o Joel. Ele pertencia a uma religião como missionário, mas ele dava 
aula direito de português, não misturava religião, por isso eu gostei do trabalho 
dele. Ele ficou dois anos, mas fez uma coisa errada e eu pedi para ele sair. Então 
veio o Dr. Armando, que começou a cantar músicas religiosas com os alunos da 
escola, falar sobre deus, eu não gostei e mandei embora. Em Brasília encontrei 
Arouka, que deu aula na aldeia com a esposa Lolita. Eles foram contratados pelo 
município de Paranatinga, que foi depois desmembrado no atual município de 
Gaúcha do Norte. Em 1996 Yanahin começou a participar do curso e dar aula na 
escola, depois ele ficou somente na área da saúde e Hukai começou a dar aula, a 
partir de 1998 entrou Arapawa e em 2000 Kaji começou a trabalhar na escola. Nós 
queremos aprender mais português. Meu sobrinho Kaji está dando aula na nossa 
língua, eu estava conversando com o pessoal como nós podemos fazer. Nós 
estamos com a idéia de fazer um livro, nós mesmos, para estudar a nossa língua. 
Os livros que são feitos por outras pessoas não estão certos, têm muitas coisas 
erradas. 

Maku disse que os Kaiabi tiveram problema com a escrita e os livros 
produzidos por missionárias do SIL (Helga e Rosa), por isso apoio a idéia de 
Atamae dos professores criarem os livros com a colaboração da comunidade. - 
Arapawa - Eu trabalho de tarde com os alunos de 17, 18 anos. Ensino português, 
matemática, geografia, história, ciências e estudos sociais, tudo na língua 
portuguesa. Meus alunos sabem escrever, ler, somar, mas têm dificuldade de falar 
português. Eles estão na escrita alfabética, mas erram um pouco as letras. Esse 
ano comecei a ensinar verbos. Os alunos que participam sempre da aula estão 
mais adiantados, os que não participam muito vão mais devagar. Cada semana eu 
faço avaliação de português e matemática com eles. 

Kaji - Estudei um pouco com Margareth, mas eu não sabia falar português, por 
isso não aprendi fazer redação, criar uma frase. Joana deu aula da escrita da 
língua Waurá, eu aprendi um pouco fazer história na nossa língua, então ficou 
mais fácil para depois eu aprender a ler e escrever em português. Estudei 
português com Joel. Estudei em Canarana na 3° série, eu tinha muita dificuldade 
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para entender português. Fiz supletivo, fiquei quatro anos. Repeti a 4° série, fiz a 
5° e a 6°, saí quando ia entrar na 7°. Lá eu encontrei um amigo maconheiro, 
começou a oferecer para mim, por isso voltei para a aldeia em 1999. Trabalho 
com alunos de 6 e 7 anos, peço para escreverem palavras na nossa língua. 
Trabalho com português também, depois eu traduzo para eles. Eu estudei primeiro 
na nossa língua, depois fica mais fácil aprender português. Mais tarde as crianças 
vão esquecer a nossa língua. 

r: 
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Arapawa tem 20 alunos e Kaji 75 alunos porque está com a turma de Hukai, que 
está em São Paulo com o filho doente. r: 
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Arapawá perguntou sobre a continuidade do estudo das crianças que 
freqüentam aulas na aldeia. Bimba explicou-lhe sobre a possibilidade de estender 
o currículo para outras séries (5ª à 8ª - ensino médio) com a continuidade do 
estudo dos professores que farão faculdade. Ela falou do processo de 
reconhecimento das escolas do PIX. 

Bimba explicou também o que os alunos estão estudando nas etapas do 
curso, o uso do português durante as aulas e os livros publicados. Adriane 
explicou a importância da leitura para aprender o pensamento dos caraíbas e 
apresentou o conteúdo dos livros de português e história. 

r 

r 

r: Makupa- O missionário influenciou o pessoal Kaiabi do rio dos Peixes. Eles não 
tiveram força de se defenderem como você defendeu (Atamae). Hoje eles não 
falam mais a língua, não fazem mais festas nem artesanato . Os Kaiabi que 
vieram para o Xingu ainda participam de festas, falamos nossa língua, comemos 
nossa comida. A gente quer aprender mais português, eu também pensava assim. 
Eu não sabia ler direito, aprendi quando trabalhei na prefeitura do Bang. Então 
aconteceu curso para o pessoal da ATIX, acho que estou aprendendo alguma 
coisa. Fui para o Amazonas, vi os Tuyuka, que não sabem mais falar a própria 
língua, falam a língua de outro povo. Eu ouvi nas reuniões que estamos fazendo 
pessoas dizendo que não vão esquecer a própria língua, mas eles não estão 
pensando no futuro. Nós sabemos falar, mas será que nosso neto vai continuar 
sabendo? Fico pensando nos nossos estudantes, se estão ajudando o cacique. 
Não podem estudar só para eles mesmos. A gente hoje em dia está perdendo a 
moral com nossos filhos. Todo mundo sabe que tem poucos brancos nos 
ajudando. A Funai nunca desenvolveu a formação de ninguém. Nossa vida é 
diferente da vida dos brancos, que têm classe média, pobre, outros muito ricos. 
Acho que no Xingu temos que defender nossa cultura e nossa língua. 

Kátia falou sobre os recursos da SEDUC e a possibilidade de reivindicarem 
atendimento diferenciado e de melhor qualidade das secretarias municipais. 

Arapawá pediu para a equipe combustível para buscar os materiais 
escolares e livros do ISA, que foram guardados na casa dos Waurá, em 
Canarana. Esclarecemos sobre as parcerias feitas com a FUNAI e Otávio 
comprometeu-se com a liberação desse combustível. 

Makupá conversou sobre as atividades desenvolvidas pela ATIX. 
A escola da aldeia é de telha de amianto e tábuas, muito pequena e 

abafada. Atamae quer a construção de uma escola com telha de barro e três salas 
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de aula espaçosas. Maku ofereceu a ajuda da ATIX com motosserra e para fazer 
o piso de cimento. Otávio ficou responsável de fazer um projeto de construção de 
várias escolas. 

- -· - 
- - 

13/05 - Posto Leonardo 

Nos reunimos com os professores Jai\ton e Isabel. Conversamos sobre a 
elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola do PI Leonardo 
apresentando um roteiro para os professores desenvolverem juntamente com os 
alunos e a comunidade. Discutimos a importância desse Projeto para a 
organização da proposta curricular da escola. Isabel falou das dificuldades no seu 
trabalho, tanto da dificuldade de comunicação com os alunos, pois a língua 
portuguesa é língua estrangeira, quanto na inconstância que eles freqüentam a 
escola. Explicamos que todos esses problemas e os esforços para superá-los 
também devem fazer parte do Projeto Político-Pedagógico, como reflexões 
importantes do trabalho. 

Apresentamos os livros produzidos no contexto do Projeto de Formação de 
Professores, explicando o objetivo de cada um, sempre relacionando a 
importância da escola como local de formação das novas gerações para o 
gerenciamento do território. 

Marcos Schimidt, que está trabalhando no Projeto de Alternativas 
Econômicas, no projeto de produção de óleo de pequi, também participou da 
reunião. Ele e Bimba explicaram sobre a história do Projeto de Alternativas e 
sobre o trabalho com o óleo de pequi. Marcos está atuando junto com os alunos 
da escola nas conversas sobre o pequi. É um tema bastante rico para ser 
trabalhado junto com a escola. 

Jailton se comprometeu a ir aos cursos de julho e outubro. Isabel em julho 
estará cursando a faculdade, mas em outubro irá participar. Adriane também se 
dispôs a fazer acompanhamento pedagógico com os professores, instituindo 
também um grupo de estudos entre eles para leitura e discussão de textos. 

Jailton levou para estudar e contribuir com seu trabalho diversos livros 
muito interessantes sobre educação em geral e educação escolar indígena. 

- 
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Bimba havia conversado no dia anterior com Kokoti sobre a elaboração do 
Projeto Político Pedagógico da Escola. Kokoti solicitou que a equipe contribuísse 
no trabalho dos professores da Escola do Posto e também que Bimba enviasse 
cópias dos materiais didáticos produzidos no contexto do Projeto. 

r: 13/05- Aldeia Yawalapiti 
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A reunião aconteceu no centro da aldeia e contou com a participação de 
Aritana, Barriga e alguns homens. 

Aritana explicou que a escola foi reconhecida pelo município de Gaúcha do 
Norte e, a partir daí, teve como professores Yunak (atualmente na aldeia Afukuri) 
e lanamá (que se ausentou bastante e acabou desistindo da função). Ambos 
participaram somente de algumas etapas do curso de formação de professores no 
PIX. Atualmente a escola está paralisada, mas a comunidade tem interesse em 
fazê-la funcionar na aldeia. As crianças da aldeia estudavam no Posto Indígena 
Leonardo, mas avaliaram que as constantes viagens são cansativas para os 
alunos, que precisavam se deslocar diariamente para o posto. Além disso, 
acreditam que o gasto com combustível seja desnecessário e viram como 
interessante o fato de ter um professor trabalhando permanentemente na aldeia. 

Aritana falou que em sua opinião os professores indígenas ainda estão 
verdes e que sua vontade é ter na aldeia um professor não-índio. Pensa que a 
escola serve para ajudar a defender a terra e preservar a cultura. 

Ele considera importante aprender português para que os próprios índios 
possam falar de seus interesses: quem é que vai falar pelo índio, sempre o 
branco, não, o índio tem que falar por ele. Mas, a situação lingüística deixa-o 
apreensivo: atualmente, apenas cinco pessoas falam Yawalapiti na aldeia, a 
maioria das outras é falante do Kuikuro. Declarou que eles estão trabalhando com 
a lingüista Jaqueline (Museu Nacional/RJ) para recuperar a língua e que esse 
trabalho pode andar junto com a escola. Também quer valorizar a educação 
tradicional, na qual a cultura é ensinada pelos velhos, conselheiros dos jovens; por 
isso, os jovens não podem dominar os mais velhos, senão não vão aprender nada: 
foi assim, ouvindo conselhos, que ele aprendeu com os velhos. 

Aritana pediu apoio da equipe para que fosse construída uma escola na 
aldeia, com o padrão arquitetônico similar às malocas do Alto Xingu, isto é, com 
formato arredondado, porém com teto coberto de cerâmica e paredes de madeira. 
Disse que já foi feita uma planta da escola, que ficou com Yunak e também foi 
entregue na prefeitura de Gaúcha do Norte. 

Conversamos muito sobre a importância de buscar nos Museus e 
Universidades, filmes antigos dos povos xinguanos. Aritana disse que tem muito 
interesse nessa proposta, para que os jovens possam conhecer como vivia o 
pessoal antigamente. Ele também quer cópia das fotos antigas dos povos do Alto 
Xingu que existem no Museu Nacional. 

Makupa falou sobre as interferências dos professores da cidade, 
geralmente missionários, que podem atrapalhar a cultura. 

Kátia falou sobre a relação da SEDUC com as escolas do PIX e informou 
sobre o repasse de verbas do FUNDEF para as escolas estaduais e municipais. 
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Otávio esclareceu sobre as parcerias entre a FUNAI e demais entidades 
envolvidas com educação no PIX. 

15/05/01 - Aldeia lpatse - povo Kuikuro 

A reunião foi feita na escola, que está em fase final de construção (falta o 
piso e a parede da frente): dentre os presentes estavam as lideranças Afukaka e 
Naho, vários homens adultos e jovens, e uma mulher, Kamihi. Bimba nos 
apresentou e explicou um pouco o porquê da nossa visita. Otávio não participou 
dessa fase de reuniões em razão de compromissos na ADR-Xingu. 

Um dos pais de alunos falou que está gostando do trabalho dos 
professores. Está gostando também do trabalho do novo professor, Arautará, que 
deverá começar a participar do curso. Explicou que a escola sempre para nas 
ocasiões de festa, porque as festas são como escolas para as crianças e jovens, 
são um ensinamento importante. Depois da festa as aulas são retomadas. 

Atatigu, um dos alunos da escola, disse que o trabalho dos professores está 
bom, que ele está aprendendo coisas novas, que está difícil matemática. Ele 
estudou com Bimba em 1984/85 no Posto Leonardo e que agora está aprendendo 
mais. Tem sete pessoas de sua família estudando. Aconselhou os alunos a lerem 
os livros e o caderno, pois para aprender é preciso a pessoa se esforçar, estudar 
em casa. Considera muito importante aprender a língua portuguesa. 

Afukaka disse que está contente com o trabalho dos professores. Explicou 
sobre a importância das festas e a interrupção das aulas nessas ocasiões para 
que alunos e professores possam participar, solicitando que explicássemos isso 
para as autoridades da área de educação. Disse que ele não considerava 
importante o estudo da língua indígena na escola, mas que ele percebeu que na 
escola do branco os alunos estudam a própria língua na escola, que em todos os 
países do mundo é assim. Falou sobre a vantagem de estudar na aldeia, porque 
os alunos que estudam na cidade quando voltam não querem fazer Juta, não 
aprendem canto, não são os mesmos. Também contou da dificuldade das 
crianças e jovens aprenderem português, ele percebe que os alunos conseguem 
ler, mas não sabem o significado das palavras. Os professores, na visão de 
Afukaka, precisam aprender mais a história do seu povo. Explicou que as 
interrupções motivadas pelas festas diferenciam as escolas da cidade da escola 
da aldeia Kuikuro. 

Bimba esclareceu que a lei sobre educação escolar indígena respeita o 
ritmo de funcionamento da escola na aldeia; elogiou a postura deles de 
preservarem as formas de educação tradicional e dos professores que dão 
exemplo. Comparou os currículos das escolas indígenas e dos não-índios e o 
tempo de estudo em cada uma delas. Também falou da reclamação de que os 
cursos só ensinavam a língua indígena, explicando que no curso os professores 
têm aula em português e os materiais didáticos, em sua maioria, são na língua do 
caraíba. 

Sepé, com a ajuda de Adriane e Bimba, apresentou o conteúdo dos livros 
elaborados durante o curso de formação. 

Kátia explicou sobre os recursos para merenda e compra de materiais. Foi 
discutido o uso dos dois motores doados pela SEDUC para atender as escolas. 

-· 
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Na ausência de Otávio, Bimba e Kátia explicaram a participação da FUNAI no 
trabalho de educação escolar no PIX. 

Foi discutida a situação de lbene, que tinha sido afastado do trabalho da 
escola por ter se ausentado duas vezes do acompanhamento pedagógico e 
lingüístico na aldeia e também faltado no 13º Curso. Afukaka disse que não 
gostaria que os assessores não-índios e o diretor da escola tomassem essa 
decisão sem conversar primeiro com ele. Ficou decidido que lbene retomaria sua 
função de professor e também sua participação no curso. 

Makupá avaliou positivamente o trabalho que o ISA e a SEDUC vem 
realizando. Ele expôs as atividades desenvolvidas pela ATIX. Quando Makupa 
explicou sobre o Projeto Fronteiras, Afukaka disse que gostaria que fosse criado 
um novo posto de vigilância na região próxima da lagoa Tahununu. Comentou 
também que a idéia da Associação Kwaryp também é de trabalhar, junto com a 
ATIX. na vigilância da área e preservação das nascentes fora do PIX. 

16/05 - Aldeia Afukuri (Ahukugi) - povo Kuikuro 

A reunião realizou-se na escola: havia lideranças, velhos. homens e 
mulheres adultos, rapaziada e moças, meninos e meninas. 

Bimba abriu a reunião pedindo que contassem como estavam pensando 
sobre a escola e a formação dos professores. Depois de conversarem bastante na 
língua, Yunak traduziu o que Arihutuá falou sobre Jaime, o missionário que atua 
como professor na aldeia. Disse que chamou-o para que as crianças 
aprendessem português, para que conversem com ele em português. Falou sobre 
sua preocupação com a permanência de Jaime. vamos ver quanto tempo ele vai 
aguentar. Disse também que se o missionário começar a ensinar religião, ele vai 
manda-lo embora. Comparou o Alto e o Baixo Xingu, dizendo que os povos de 
Baixo falam a língua do caraíba, enquanto que os do Alto não. Não quer que os 
alunos aprendam na escola a serem brancos, quer que conheçam os costumes do 
branco, mas não esqueçam os seus. 

Ele falou que os professores indígenas que partíciparam do Curso de 
Formação não conseguem ensinar as crianças. Perguntou a opinião da Bimba 
sobre ele ter trazido Jaime para a área. 

Bimba respondeu que respeita a decisão da comunidade. Comentou a 
atuação de missionários que conheceu trabalhando com os Suruí e outros povos 
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de Rondônia, que mudaram a cabeça e os costumes do pessoal, todos viraram 
crentes. Comentou o relato de Atamae, que teve professores que eram 
missionários na aldeia, mas que ficou controlando o trabalho deles para que não 
ensinassem religião na escola. Falou também da participação descontínua dos 
professores nas etapas do curso: Teki, que começou a participar em 1997, faltou 
muito e não se esforçava para aprender. Yunak também participou pouco dos 
cursos e Jukugi começou a participar a partir de 1998, sem saber falar ainda 
português, por isso ainda estava com muita dificuldade. Convidou Yunak e Jukugi 
para o curso. Jukugi disse que estava interessado em ser agente de saúde e não 
queria atuar como professor. Explicou que os alunos das escolas do PIX 
aprendem mais devagar, pois além de estarem aprendendo sobre a própria 
cultura, aprendem ainda a língua e a cultura dos não-índios. Esclareceu sobre o o 
que é ensinado no Curso e a ênfase dada ao uso da língua portuguesa. 

Yunak e Adriane apresentaram o conteúdo dos livros elaborados pelos 
professores e assessores do ISA. 

Kátia esclareceu sobre os recursos que a SEDUC repassa para as escolas 
do P!X e perguntou como estava organizada a merenda na aldeia. Eles disseram 
que a prefeitura fornece alimentos índustrializados, mas que são favoráveis ao 
consumo dos alimentos locais. Pretendem fazer essa reivindicação para a 
Secretária de Educação de Querência, pois gostariam que a comunidade 
administrasse esse recurso e oferecesse comida indígena para os alunos da 
escola, a exemplo do que ocorre nas escolas estadualizadas. 

Makupa contou a história dos Kaiabi do rio dos Peixes, como relatado nas 
reuniões nas outras aldeias e depois expôs os projetos realizados em parceria 
com aATIX. 

17/05-Aldeia Tanguro - povo Kalapalo 

As lideranças estavam viajando, por isso não foi realizada reunião com a 
comunidade. Bimba conversou com os professores Tahugaki e Sikan, explicando 
a idéia da criação da Coordenação de Educação do PIX e o que ocorreu na 
reunião do dia 04/05 no PI Leonardo. Avisou-os sobre a realização de uma nova 
reunião no PI Leonardo para discutir o assunto. 

Explicou também sobre a proposta de aquisição de merenda das próprias 
comunidades para a escola, desenvolvidas em outras escolas do PIX. Convidou 
os dois professores para participarem do curso de formação de professores que 
ocorrerá em julho. Contou também sobre o Curso de Licenciatura para 
professores promovido pela Unemat e que 16 professores do PIX estarão 
estudando nesse curso. Os dois professores também não participaram 
regularmente dos cursos de formação, mas disseram que pretendem participar 
mais daqui para a frente. 

A escola da aldeia é coberta com telha de amianto e as paredes são de 
tábuas, construída com materiais enviados pela prefeitura de Querência. Também 
faltam mesas e bancos, como em todas as escolas visitadas. 
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Avaliação 

Consideramos que foi muito positivo iniciar discussões de caráter político e 
pedagógico com as lideranças. Esperamos que seja possível dar continuidade a 
essas conversas, seja nas reuniões envolvendo lideranças e professores quanto 
no acompanhamento pedagógico. Percebemos também que está em curso um 
processo dinâmico de compreensão e participação das lideranças em relação à 
educação escolar, desde questões relacionadas à política lingüística - mudanças 
de opinião em relação à escrita da língua indígena, que começa a ser considerada 
importante - quanto o desejo de incluir o tema educação escolar nas reuniões e 
assembléias. As lideranças, nos anos anteriores, não consideravam educação 
como um assunto importante a ser discutido, priorizando exclusivamente as 
questões relacionadas a saúde. 
Também tem sido muito construtivo o envolvimento da ATIX no processo de 
gerenciamento da educação escolar no Parque, na pessoa de Makupa Kaiabi, 
para ajudar a avaliar e melhorar o processo de formação e de gestão das escolas. 
Temos que agradecer lideranças, professores e comunidades, que nos receberam 
com atenção e gentileza, assim como Kokoti Aweti, chefe do Posto Indígena 
Leonardo. 
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