
NINJSTÉRIO DA EDUCAÇAO - NEC 
SECRETARIA DE ENSINO DE 19 e 29 GRAUS - SEPS 
FUr,;DAÇl,O KA.C IONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EDUCAR 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINJST(RIO 
DA EDUCAÇÃO, ATRAVCS DA FUi\DAÇÃO NACJQ:,O:AL 
PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, E O 
MINISTERIO DO INTERIOR, ATRAVf.S DA FU1\DAÇAO 
NACIONAL DO INDIO, NA FOP~IA ABAIXO. 

Pelo presente instrumento particular. o Minist~rio da 
Educação, neste ato representado pelo seu titular, Ministro JORGE 
BORNHAUSEN, atrav6s da Fundaçio Nacional para Educação de Jovens 
e Adultos, com sede na Rua da Alfiindega, n9 214, na cida<le do 
Rio de Janeiro-RJ, neste ato representada por seu Presidente, 
Pr o.f . VICENTE DE PAULO BARRETTO, e o Ministério do Jn t e r í o r , neste 
ato representado pelo seu titular, Ministro RONALDO COSTA COUTO, 
através da Fundação Nacional do lndio, com sede na SEUP Q.702 - 
Drasilia, neste ato representada pelo seu Presidente Dr. Rffi1ERO 
JUCÁ FILHO, doravante denominados MEC, EDUCAR, MINTER e FUNAI, 
re~pectivamente, firmam o presente conv~nio, mediante as 
clausulas a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente conv~nio tem por objeto a integraçiio de 
e s f o r ç o s entre EDUCAR e FUKAI, visando ao desenvolvimento d a 
cducaçic b~sica para jovens e adultos das sociedades indigcnas 
brasileiras. 

§ }9 - As aç5cs decorrentes da assinatura deste co11v~nio 1· 

serio objeto de projetos especfficos e respectivos . 
termos aditjvos, a serem aprovados pelas partes ' 
conv~nentes. · 

§ 2~ - Tais ações deverão obedecer ãs "Diretrizes 
J'o J i t i c a s p a r a a Educ a ç â o Básica das Po pu l n ç ó e s 

Ind f g cn a s ", a serem estabelecidas conjuntamente entre a 
EDUCAR e a FU,;1;AI, bem como às disposições c o n s t n n t e s <la 
lei 6001/73 - Estatuto do Indio. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS COMPET!NCIAS 

1. À EDUCAR compete: 

a) oferecer cooperação técnica â FUNAI no que diz 
respeito ã educação básica de jovens e adultos; 

b) apreciar os projetos de atendimento ã população 
indígena encaminhados pela FUNAI; 

e) prover parte dos recursos previstos para a execução 
dos projetos aprovados, conforme os itens financi5veis pela 
Instituição (pagamento e complemcntaçio da remuneração de 
professores; capacitação de pessoal); 

d) fornecer material didático para o descnvolvimcnto/""- 
das ações de educação básica; / ~ 

7 
e) financiar a produção de material d i d ii t i c o específico / 

para a educação bisica da populaçio indígena; ~ 

f) designar tfcnicos que deverio responsabilizar-se 
pela coordenação das atividades integradas entre as duas 
Fundações; 

g) elaborar e desenvolver com a FUNAI o plano de 
capacitação do pessoal envolvido nos projetos de educação b~sica 
da população indígena; 

h) acompanhar e avaliar, com a FUNAI, o desenvolvimento 
das ações; 

i) sistematizar, documentar e divulgar experi€ncias 
realizadas na irea de educaçio bisica da populaçio indígena; 

j) cooperar na promoção de debates voltados i dcfiniç5o 
de uma política de atendimento educacional para a pop11lação 
indíiena. 

II. A FUNAI compete: 

a ) ide n ti ficar a s n e e e s si a a d e s e d u e a e i o l'l a i s d as/ 
populaç5es indigcnas; 

q_,,J~. ·,~ , 
r 
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b) formular projetos de atendimento aos grupos ã n d i g c-na s , 
a serem beneficjados pelas ações de educ~çio bisica, considerando , 1 
as características sócio-culturais desses grupos; J-c.Qo,'\.,~a..v:i s;u~'QQ.,,1..0h~c,~rc - .. O _,.. t1 , ~ 

c,\.A-;.;. 1 .12.., J:-c(/l VOvl,(.e, 

e) apreciar os projetos encaminhados por outras 1 "\ . 
I n s t i tu i ç õ 7 s , 12 a r a o d e se n v o 1 v i me n t o d a e d u e a ç ão b 5 s i e a j u n to à _/.___) 
populaçao 1nd1gcna; ~ 1 
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d) encaminhar os projetos acima referidos para a análise 
e aprovação da EDUCAR; 

e) designar têcnicos que deverão responsabilizar-se pela 
coordenaçio das atividades integradas entre as duas Fundações; 

f) recrutar e selecionar pessoal para o desenvolvimento 
das atividades educativas previstas; 

g) elaborar e desenvolver, cm conjunto com a EQllCAR, 
as açoes de capacitação dos recursos humanos envolvidos'"; 

h) responsabilizar-se pela execução dos projcLos; 

i) acompanhar e avaliar, em conjunto com a EDUCAR, o 
desenvolvimento das ações; 

j) apresentar, sistematicamente, relatórios de 
desenvolvimento das ações; 

1) prestar contas dos recursos repassados pela EDUCAR 
para a consecução das atividades previstas; 

rn) desenvolver estudos e/ou promover a elaboração de 
materiais educativos específicos à educação básica da população 
indígena; 

n) identificar e analisar outras experi~ncias de 
educaçio bisica em desenvolvimento junto i populaçio indigena. 
a fim de aprimorar permanentemente o atendimento educacional a 
esses grupos: 

o) captar recursos junto a entidades públicas e/ou 
privadas, ou alocar recursos próprios para consecução dos projetos 
operacionais a serem definidos pelas partes convenentes cm 
dccorrfncia do presente Termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessirios para o desenvolvimento 
das aç6es previstas na Cliusula Primeira. do presente Termo, serão 
quantificados, qualificados e empenhados quando da celebração dos 
Termos Aditivos. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ABRANG.ÊNC IAS 

A irea de abrang~ncia do presente instrwncnto scri a 
nivel nacional 
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ÇLÃUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIG~NCIA 

O prazo de vigência do presente convênio será de 24 
(vinte e quatro) meses. contados~ partir da data de sua 
assinatura, sendo prorrogado automaticamente, por igual período, 
se não houver manifestação em contrário dos convcnentes. 

CLÃUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO 

Este convênio Eoderá ser rescindido de pleno direito, 
na hipótese de inobservancia pelas partes das cláusulas e 
condições estabelecidas, ou alterado, median·te Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SBTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer 
dfividas oriundas do presente instrumento. renunciando a qualq11er 
instânc1as administrativas. 

E~ para firmeza e como prova de assim haverem acordado 
e ajustado, assinam o presente conv;nio, em 6 (seis) vias de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

Brasília, de de 1986 

RONALDO COSTA COUTO 
Ministro do Interior 

JORGE BORNllJ\USEN 
Ministro da Educaç~o 

ROMERO JUCÁ FILHO 
Presidente da FUNAI 

VICENTE DE PAULO BARRETTO 
Presidente da Fundaç~o 

EDUCAR 

TESTEMUNHAS: 
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MINISTfRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE ENSINO DE 1~ e 29 GRAUS - SEPS 
FU~DAÇAO KA.C IONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EDUCAR 

TERMO ADITIVO N9 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
A FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JQ 
VENS E ADULTOS - EDUCAR, E A FUNDAÇÃO N~ 
CIONAL DO INDIO - FUNAI, NA FORMA ABAIXO. 

Pelo presente instrumento particular. a fundação Nacional 
para Educaçio de Jovens e Adultos - EDUCAR, 5rgio vinculado ao Mini! 
t~rio da Educação. com sede na Rua da Alfindega n9 214, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representa<la por 
seu Presidente, Prof. VICENTE DE PAULO BARRETO, e o seu rcprcsentan 
te Jcgal, a Coordcnandora Estadual de Mato Grosso LfJia Hyguncu Lo 
pes de Oliveira, e 
lado ao Minist6rio 
Brasília/DF. neste 

a Fun da ç âo Nacional do Tn d i o - FlJNAl, Õrg~o vinc~ 
d o I n t e r i o r • com s e d e na S u r . Q • 7 n 2 , 3 9 A 1 H1 a r . 
ato representada por seu Presidente. DR. RO:,IERO 

JUC.Ã FJLHO, e o s e u representante legal, o Supe r i n t c nclc nt e da s~~gu!_! 
ela Superintenuêncja Executiva Regional, com sede cm Cu1ab5. Dr. Ca~ 

tídio Guerreiro GuimorHes. resolvem, nos termos do Parágrafo Pr.irnC'i 
ro, da Cliusula Primeira. do Conv~nio celebrado entre a EDUCAR e a 

FUNAI. firmar o presente Termo Aditivo, mediante as ~eguintcs cl5usu 
las e condições: 

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objC'to o dcsenvolyirncnto 
de Projetos de Ed uc a çji o Básica p a r a j o vo n s e adultos de 13 (tre:.e)a! 
de:ias indígenas do Est~do <lc M:1to Grosso. 

§ l' - As aç~es decorrentes <l:1 nssin3tura Jc~~c Termo Adi - - 
tive scr5o cspC'cificadas no Projeto~~ f3sc de cl~ 
b o r aç âo pela COORD/?-IT e FU~..\1/MT. que sc>rã 
integrante do presente instru~cn~o 
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§ 2~ A 5rea de abrang~ncia das ativid~dcs previ! 

tas nesta C15usula scr5 a dos seguintes rnu 

nicfpios do Estado de Mato Grosso: 

- Paranatinga 

- Rondonópolis 
- Santo Antônio Leverger 

- Bario de Melgaço 
- Tangará da Serra 
- Nobres 
- Barra do Bugres 

- Diamantino 
- Juara 

§ 39 - O presente Termo€ parte integrante do Co~ 
v~nio assinado entre EDUCAR e FUNAI, data 

do de 24/06/86. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS COMPETENCIAS 

As compct~ncias das instituições envolvidas nas açoes se 
rao d e t a Lh a d a s no Projeto, conforme previsto no Parágrafo Primeiro, 
da Cláusula Primeira, do presente Termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OPERACIONALJZAÇÃO 

As aç6es decorrentes d3 assinatura deste instrumento inJ 

ciar;o sua operacionalizaçio ap6s a aprovaçio conjunta do Projeto,p~ 
los convcncntcs. 

CL~USULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessirios para o dcsenvolvirnc~ 
to das aç5cs previstas no Parigrafo Primeiro, da Cliusula Primeira, 

do presente Termo, ser;o de CZS 202.835,50 (duzentos e dois mil, oi 

toccntos e trinta e cinco cruzados e cinquenta centavos), cabendo a 

aplicação de SO~ (cinquenta por cento) deste montante a cada um <los 
convencntcs. 
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C!,J\llSULA qun:TA - DOS E.MPEt,JIOS 

Os rec11rsos finnncciros destinados a atender as de~pcsas 
atinentes ao presente Termo, relativamente i EDUCAR, no valor de CZ$ 
101.417,75 (cento e um mil, quatrocentos e dezessete cruzados e se 

tenta e cinco centavos), ficam desde ji empenhados no orçamento da 
EDUCAR pela Nota de Empenho n9 , de / /1986; elcmen 

to de õespesa ; código 

Os recursos financeiros destinados a atender as ~espesas 

atinentes ao presente Termo, relativamente à FUNAI, no v a lor de CZ $ 
101.417,75 (cento e um mil, quatrocentos e dezessete cruzados e s~ 
tenta e cinco centavos), ficam desde ji empenhados no orçamento da 

FUNAI pela Nota de Empenho n9 , de / /1986; elemento 

de despesa ; código 

CLÃUSUiA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O prazo de execução do Projeto, objeto do presente Termo, 
serã de 08 (oito) meses, iniciando-se a partir da data de sua apro 

vação, podendo ser prorrogado por mútuo acordo das partes. 

CLÁUSULA SETIMA - DA RATIFICAÇÃO 

Sio ratificadas todas as demais cliusulas e condiç5cs do 
Convênio original. 

CL1'USULA OITAVA~ DA DISTRIBUIÇÃO DAS VIAS 

O presente Termo Aditivo seri assinado em 04 (quatro)vias 

de igual teor, assim distribufdas: 

- Ol (uma) vi3 para a EDUCAR Central 
01 (Um3) via para a FUNAI Nacional 
01 (uma) via para a COORD/MT 
01 (uma) via p3ra a FUNAI/MT 

CL1'USULA NONA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Brasilia/DF. para dirimir 
quer dGvidas oriundas do presente instrumento. renunciando-se 

quai~ 



qualquer outro: por mais privilegiado que seja, 
tincias administrativas. 

apSs esgotados us ins 

Brasília, 24 de junho de 1986. 

d,~ U~ /-r!:- 
v1cENTE DE PAULO BARRETTO 
President.e da Fundação EDUCAR 

ô~ad, ~~~4<~;iQ 
e. C~T~RIU:IRO G1JJ~~ 

Educar Stú">Crlntcnilc!l:rtc--da 2a. Super in 
tendência Executiva Regional - / e ·a1:- -· cm 1.llc ra 

LrDIA HYGUNEU LOPES- DE OL"IVEIRA 
Coordenadora Estadual da Fundação 

em Mato Grosso 

1ESTEMU\H.\S: 



-...-. 1 -~-T,. t: ._..,.!1._U ,-~ . - f.EUNIXO PARA DISCUSSÃO DO CONV"eNIO FUNAIIFUNDAÇÃO EDUCAR 

CUIAB! - 2 e 3 de julho de 1986 

Ruth Monserrat (UFRJ) 

Marta Azevedo (AB!/SP) 

Marina Kahn (CTI) 

Na Última semana de junho a FONAI e a Fundação Educar f1rmam 

convênio para garantir o que~ convencionalmente denominado por este 6r 

gão como "educação básica de jovens e adultos", para todas as comunida 

des indígenas do pa!s, e adotando como Projeto Piloto mna proposta en 

caminhada para a EDUCAR por uma equipe da Divisão de Educação da 2~ 

Superintendência Executiva Regional da FUNAI, de Cuiabá. 

Fomos contactadas pela Divisão de Educação da FUNAI de Brasi 

lia para participarmos de uma reunião em Cuiabá, nos dias 2 e 3 de ju 

lho, para discutirmos o Convênio e analisarmos o Projeto Piloto que 

séria inicialmente aplicado nos grupos indígenas do Mato Grosso, afetos 

h 2~ SUPEX/Cuiabáo 

Participavam da reunião Miguel Farah Neto, educador da EDU 

CAR/RJ; Salvador Jos~ Leite, coordenador do Setor de Operação e Capaci 

tação da EDUCAR/MT; Jos~ Luís Conagin, coordenador do Setor de Planeja 

mento da EDUCAR/MT; Tha!s Moreira R. de Mello, coordenadora adjunta da 

EDUCARIMT1 Sybel~ Marina de G. Givão, educadora da EDUCAR/MT; Antonio 

Carlos M. Gaveiro, historiador da EDUCAR/MT; Márcio Oliveira e. Coelho, 

indigenista da FUNAI/MT e autor do Projeto Piloto; Nelmo Roque Scher, 

lingü!sta da FUNAI/BSB; Hélio Iveson Passos Medrado, pedagogo da FUNAI/ 

BSB; Ruth Monserrat, lingü!sta da UFRJ; Marta Azevedo, antrop6loga re 

presentando a ABA/SP ~ Marina Kahn, antropóloga do CTI/SP. 

Ao chegarmos, a reunião já estava em curso há dois dias e 

percebemos que o que esperavam de n6s eram sugestões concretas, à ní 

vel técnico, dada nossa experiência nessa áreaº Tivemos então oportu- ~ 



nidade de ler o Projete to e verificar que havia necessidade de re- 

formulações substanciais para que ele se coadunasse com nossa concepcão 

de uma educação escolar para o indico Alertamos para a incongruência en 

tre a implantação de um projeto e a ausência de diretrizes gerais que, 

pelo Convênio, deverão ainda ser estabelecidas (Convênio, cláusula 1~9 

parágrafo 2)o 

Criou-se um impasseº Por um lado, não era possível se discu 

tir diretrizes políticas para a questão da educação ao índio, posto que 

o f6ru.m para essa discussão deveria ser muito mais amplo. Por outro, o 

que estava em questão era a urgência, tanto por parte da FUlfAI quanto 

da EDUCAR em iniciar imediatamente a execução do Projeto, previsto pa 

ra o dia? de julho, independentemente das discussões que pudessem ser 

~eitas~ Chegou-se ao consenso de que o 'Ónico trabalho possível de ser 

feito por essa equipe reu.~ida era a re~ormulação do Projeto e a rede~ 

finição de suas etapas, com vistas a garantir o envolvimento de uma e 

quipe especializada de pessoas compromissadas com o trabalho em educa 

ção indígena~ para levar adiante suas proposiçõesº 

Assim re~ormulado, os objetivos e etapas do Projeto passarma 

a ser os seguintes: 1) ~ormação e capacitação de lllna equipe integrª 

da por técnicos da FUNAI e Fu.~dação Educar, voltada especificamente p~ 

ra o trabalho de educação escolar para os indígenas, 

2) levantamento das necessidades concretas dos 

grupos indígenas referente à escolarizaçãoº 

3) organização e realização de cursos de capaci 

tação e reciclagem dos professores - índios e não-Índios - que atuarão 

diretamente nas escolas das aldeias; 

~) identificação e solicitação de colaboração p~ 

ra assessoramento especializado em: antropologia, lingüística, pedagogia, 

matemática e outras áreas que se fizerem necessárias; 

5) implantação de treze unidades de alfabetizaçao 

em aldeias indígenas nos municípios de Paranatinga, Rondon6pol1s, Santo 

Antônio Leverger, Barão de Melgaço, Tangará da Serra, Nobres, Barra do 10 



Bugres, Diamantino e Juara; 

6) acompanhamento e assessoramento sistemáticos 

1n loco, às escolas instaladas pelo Projeto; 

Quanto a metodologia a se~ usada, chegou-se a conclusão de 

que não ser! utilizada uma linha metodol6gica 'Ónica~ As escolas deve 

rão deter "autonomia para dasenvoiver trabalbos diferenciados, e~ 

diversas comunidades em diferentes situações de b111ngüismo e contato, 

definir objetivos/estratégias do processo educacional, de que não devem 

ser objetos mas sujeitos/autores" (citação de Educação Indígena no Acre 

numa experiência de autoria" - ABA, abril/86, Nietta Lindemberg Monte)º 

Elaboramos ainda uma lista de instituições e pessoas liga 

das à educação indígena que deveriam participar das discussões para o 
estabelecimento do que reza a cláusula primaira, parágrafo segundo: 

"Ta.1.s ações deverão obedecer às"Diretrizes Políticas para a Educação 

Básica das Populações Indígenas, a serem estabelecidas conjuntamente en 

tre a EDUCAR e a FUNAI9 bem como às disposições constantes da lei 6001/ 

73 - Estatuto do Indio." 
Acreditamos assim que conseguimos estabelecer uma situação 

onde se pudesse ter condições mínimas para se cobrar das duas Funda 

ções conveniadas uma atitude mais coerente entre o que se prega e fi 

nalmente se executa. 

' 1 



RELAÇ!O DE !t~'STITUIÇOES E PESSOAS QUE PODEM .ESTAR CONTRIBUirlDO NA DISCUSSXO 

DAS DIRETRIZES PARA A QUESTÃO DA EDUCAÇXO AO !NDIO 

Ailton Krenak 

Daniel Paresi 

UNr 

Nietta Lindenberg Monte 

Araci Lopes da Silva 

CPI/Acre 

CPI/SP 

Ana. Suely Cabral 

Jussara Gomes Gruber 

Pr6-Mem6ria/Interação 

Sílvio Coelho dos Santos 

Marta Azevedo 

ABA 

Marma Kahn 

Ma.ria Elisa Ladeira 

Vera Ma.sagão 

CTI 

CEDI 

Bruna Francbetto !.BRALIN 

Beth Rondon Amarante 

P~ Bartolomeu Mali! 

CIMI 

.Ar1:l.ndo Leite OPAN 

Yonne Freitas Leite 

Cbarlette Emmerich 

Museu Nacional do 

Rio de Janeiro 

Maria Cândiãa Drumond Museu Goeldi 



Mareio Silva 

Aryon d'Alligna Rodrigues 

Antonio João 

Adair Palácio· 

fü:.th Monsserrat 

Goreti 

Lori Altman 

Rinaldo de Ma.ttos 

Ne1mo Roque Scher 

H~lio Iveson Medrado 

Suzsna G. Guimarães (f- .. r.~erei'1R) 
Caia. Migliac.io C vdhe.nct) 

UNICAMP 

MUSEU RONDON 

NEI { UFPE) 

UFRJ 

Univo Cat6lica GO (CAI) 

IECLB 

ALEM 

FUNAI 



UNI - União das Nações Indígenas 

CPI - Comissão Pr6-!ndio 

Pr6-Mem6ria 

ABA - Associação Brasileira de Antropologia 

CTI - Centro de Trabalho Indigenista 

CEDr - Centro Ecumênico de Documentação e Informação 

ABRALIN - Associação Brasileira de Lingliistica 

Cim1 - Conselho Ind1gen1sta Mission!rio 

OPAN - Operação Anchieta 

UNICAMP - Universidade de Campinas 

N:EI - N~cleo de Estudos Indígenas 

UFPE - Universidade Federal do Pernambuco 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

IECL~ - Igrejas Evang~licas de Culto Luterano Brasileiras 

ALEM - Associação Lingliistica Evangélica Missionária 

CAI~ Centro de Atividades Indigenistas (Univ~ Cat61ica de Goiânia 

UFGO - Universidade Federal de Goiis 

!1 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAl 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

REUNIÃO TÉCNICA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A FUNAI E A FUNDA 

ÇÃO EDUCAR. 

A - INTRODUÇÃO 

Este relatório fará a abordagem do convênio celg 

brado entre o Ministério da Educação, representado pela Fund~ 

çao Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, e o Ministé 

rio do Interior, representado pela Fundação Nacional do Índio 

FUNAI, tendo como objeto a integração de esforços, visando o 

desenvolvimento da educação básica para jovens e adultos das 

sociedades indígenas brasileiras. 

Será abordado, também, o "Programa de ~nsino 

Projeto de Educaç~o Indígena" instituído através do Termo 

Aditivo assinado pelas partes convenentes, atingindo 2.500 

Índios em trinta e nove aldeias de etnias: Bakairi, Bororo, 

Paresi, Narnbikwara, Irantxe, Myky, Umutina, Apiaká, juri~ 

dicionadas à SUPEX da 2a Região - Cuiabá - MT. 

Discutiu-se sobre estratégias de como redimensiQ 

nar e operacionalizar o projeto. Fato que deveria ter sido 

feito antes da assinatura de qualquer instrumento legal para 

sua regulamentação. Outra observação refere-se ao fato de que 

os dois Órgãos envolvidos apresentam especificidades distintaa 

De um lado o trabalho com a educação indígena e de outro, a 

educação para jovens e adultos da sociedade não-Índia. PercQ 

be-se que pensar em alinhavar as diretrizes poiíticas da edu 

cação escolar indígena, como previ a cl~usula primeira do 

conv~nio-m~e, requer teilipo e~ discuss~es e amadurecimento ja 

_, 
M-..,d. 12õ - 210x297 L~ 



MINISTERIO DO INTERIOR 
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Fundação EDUCAR, visto se tratar da 1~ experiência 

neste setor. 
do orgao 

Uma outra observação relevante para a compreensao 

do processo educativo é a não dicotomização das posições PQ 

líticas na seleção de técnicas a serem utilizadas, bem como, 

neste exercício, pinçar os subsídios necessários para a defi 

nição das diretrizes políticas educacionais que serão adot~ 

das. Assim, é de suma importância o resgate das experiências 

realizadas neste setor da educação, através de ensaios, textos 

de reflexões, trabalhos de especialistas das 

e de outras instituições de pesquisa, tanto 

universidades 

nacionais como 

estrangeiras. Este procedimento significará que não se partirá 

da estaca zero. E por este uso já conhecível, termos condições 

de assumir as diferenças existentes no interior das "salas 

de aula indígenas". (1) 

É velho e puÍdo para as escolas 

dade, a divisão realizada pelos professores 

dos fortes, médios e fracos em seu rendimento 

de nossa soci_g_ 

entre os educan 

escolar, sitU-ª. 
dos respectivamente na frente, no meio e nos fundos das salas 

de aula. E essas divisões serão reproduzidas, 

las de aula das comunidades indígenas? 

também, nas sa 

B - PARTICIPANTES E REUNIÕES 

As reuniões tiveram lugar nas dependências da 

SUPEX - 2ª Região - Cuiabá - MT e na Coor9enação da Fundação 

EDUCAR em Ma~o Grosso, no período de 30 de junho a 04 de julho 

passado, totalizando nove reuniões com a participação dos 

seguintes técnicos. 

01. POQUIVIQUI, Gonçalo Assis - Chefe do Setor de Educação - MT 

(1) Espaço onde acontece a relação ensino-aprendizagem, nao 

limitado a uma sala de aula formalmente compreendida. 
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02. COELHO, Márcio Oliveira de Castro - Téc. 

E Autor do Projeto - MT 
03. MEDRADO, Hélio Iveson Passos - Educador - BSB 

Indigenista- 

04. SCHER, Nelmo Roque - Lingüista - BSB 

05. BARROS, Luís Eduardo - Assessor da SUPEX - MT 

06. MAFRA, José Augusto - Sociólogo - MT 

07. SODRÉ, Isanoel. dos Santos - Téc. Indigenista - MT 

PEI.A EDUCAR: 

08. OLIVEIRA, Lídia Hugueney Lopes de - Coordenadora Estadual 

09. NETO, Miguel Farah - Educador - Coordenação Central do Rio 

de Janeiro 

10. LEITE, Salvador José - Coordenador do Setor de OperaciQ 

nalizeção e Capacitação - MT 

11. CONAGIN, José Luis - Coordenador do Setor de Planejamento 

12. MEI.LO, Thaís Moreira Ribeiro de - Coordenadora Adjunto-MT 

13. GIRÃO, Sybeli Marina da Gama - Educadora - MT 

14. NOGUEIRA, Zemilson Oliveira - Educador - MT 

15. CRAVEIRO, Antônio Carlos Mendes - Historiador - MT 

16. GOMES, Elba Mello - Educador - MT 

PELA NAÇÃO PARESI: 

17. MATENHO, Daniel - Educador 

18. ANGELO, Francisca Navantino Pinto - Historiadora 

P?LA SECRETARIA DA EDUCA~O DE RONDONOPÓLIS - MT 

19. ESPÍNDOLA, Maurício Cabral 

YELA UNIVF.RSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

20. MONTSERRAT, Ruth Maria Fonini - Lingüista 
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PELO CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA - BSB 

21. KAHN, Marina - Antropóloga 

PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA - SP 

22. AZEVEDO, Marta Maria - Antropóloga 

OBS.: Cabe lembrar que a participação dos técnicos 

reu em todas as reuniões. 

nao OCO_!'_ 

C - EST~ATÉGIAS DE DISCUSSÕES E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A idéia inicial era a de utilizar os dois primei 

ros dias das reuniões para a discussão do projeto somente com 

os técnicos da FUNAI (sistemática que não funcionou). Nessas 

reuniões preliminares, problematizar-se-ia o projeto a fim de 

ajustá-lo nas partes que se fizessem necessárias. Concomitante 

mente a isso, discutir-se-ia as orientações básicas para o 

estabelecimento das diretrizes polític·as que seriam adotadas. 

Num passo seguinte, negociar-se-ia e discutir-se-ia 

FUNDAÇÃO EDUCAR em pé de igualãade. Veja-se que, como 

com a 
técnico 

da FUNAI - BRASÍLIA, não nos estamos reportando a urna unifo.!_ 

mização das idéias, tampouco ao ensinamento dos procedimentos 

rotineiros na elaboração de um projeto. Ademais, nossa compe 

tência seria de coordenação, análise e contribuição no que 

fosse necessário para bom desempenho das atividades previstas. 

O que se desejava era ter a clareza do que iríamos defender 

junto a outra parte convenente, bem como, o desenvolvimento 

de um trabalho em equipe, sem a perda da visão 

do projeto. Com isso, evitar-se-ia a atomização 

centrais do projeto. 

de tota lida d.e 
das idéias 

Infelizmente, no segundo dia de reunião, sem ain. 

da termos a necessária segurança para as discussões gue se 

estabeleceriam, por iniciativa dos técnicos da SUPEX - NT, fo 
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mos compelidos à reunião com os técnicos da FUNDAÇÃO EDUCAR, 

sob a alegação de que o espaço físico da SUPEX era inadequado, 

dadas as constantes interrupções nas reuniões. Ficou, então, 

visivelmente, perceptível que as indagações e as 

dos necessários ajustes ao projeto, apresentadas 

proposições 
, 

por nos, 

incomodavam, principalmente, ao autor do mesmo, que insistia 

na sua imediata operacionalização, sem as prévias discussões 

necessárias, chegando a levar a questão ao mérito pessoal, 

deformando sua condição de técnico. 

7 
Observe-se que não há como sustentar, mais uma 

vez, a penetração de projetos em áreas indígenas sem o compr.Q. 

misso real e o alcance de um trabalho significativo. 

Os projetos educacionais nao tem atendido as 

expectativas dos Índios, além do que mexem na sua 

social, alterando seus valores culturais. O que 

organização 
, 
e pior, nao 

os habilitam a uma leitura crítica da nossa estrutura sócio, 

política e econômica, capaz de solucionar as dificuldades da 

chamada II incorporação à comunhão nacional 11• Junta-se a isso a 

inadequação de métodos, conteúdos, material didático e outros 

ataques ao interior das comunidades indígenas. 

É um equívoco do leigo, que não desenvolveu ain 

da suficiententemente o exercício crítico a 

sunto, pensar em usar das formas geradas no 

respeito do 

seio àe nossa 

sociedade e simplesmente adaptá-las às comunidades indígenas. 

Esta atrocidade é comum no processo de alfabetização, tradQ 

zido na maio:ria das vezes como ensino da língua portuguesa. 

A tônica agravante, neste 
, 

limitar ensino da lÍngua caso, e o 
.•. 

decodificação simples de símbolos gráficos. 1f a pura e o 
ensino da língua sem língua, sem povo; sem as 

semânticas específicas de cada grupo indígena. 

não faltam bons exemplos de educação escolar 

podem ser considerados como paradigmas, tais 

Tapirapé, as experiências educacionais no 

significações 

No entanto, 

indígena 

como a 
que 

escola 

escola Acre e a 

Atroa:r::i. Não é preciso ir muito longe, portanto, para pe.f. 
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1 ceber que a cultura indígena é riquíssima em seus valores e 

hábitos. As relações educativas se processam de forma natural, 

afetiva, não separadas das ações cognitivas. Comparativamente, 

nossa sociedade fica a desejar, onde a emocionalidade no 

processo educacional ficou relegada a segundo plano. Em seu 

lugar ficaram os estímulos e os reforços r-ª 

cionais, competi ti vos - típicos de sociedade de modo de pr.9. 

dução capitalista. Nestas observações, constatamos que as defi 

nições de alfabetização vestem uma amplitude maior. Alfabeti 

zar é oportunizar ao educando a compreensão do mundo onde 

ele está inserido, sejam valores e hábitos culturais e ou a 

própria ruptura desses valores. Proporcionando, assim habili 

dades em resolver as questões geradas nas condições de con 

tato. 

D - REUNIÕES: 

lª REUNIÃO - FUNAI 

Participantes: 

(conforme a numeração do Ítem B) 

N~meros: 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18 

Assuntos discutidos: (tópicos) 

- ensino bilingüei 

- a saída do educando Índio para os grandes 

nos, sem o posterior regresso às aldeias; 

- a má distribuição das áreas de abrangência das SUPEX; 

- a imediata operacionalização do projeto defendida pelos 

rnetropolit-ª. 

técnicos da SUPEX - MT, sem o devido diagnóstico; 

- os técnicos da FUNAI - Sede constataram a necessidade de 

elucidar e reorganizar o projeto antes de sua operacio 

nalização, isto é, estabelecer diretrizes, metodolQ 

gias, conteúdos e currículos; 

- questionamentos sobre o que é alfabetizar: o que é alf~ 
betizar e outros pressupostos básicos para alcançar 

sucesso na operacionalização do projeto; .,..... 
-Qeconst:.':ção do Índio "viciad~, seja nos aspectos cu.!. 
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~urais e/ou normativos ou de consumo apresentados pela 

sociedade envolvente; 

material didático. 

2ª REUNIÃO NA EDUCAR 

Participantes: 

(coforme a numeração do Ítem 11B11) 

Números: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 

Assuntos discutidos: 

- diretrizes políticas de alfabetização indígena; 

- esfacelamento cultural das comunidades indígenas; 

- meios de produção das comunidades indígenas; 

- operacionalização imediata do projeto; 

- método Paulo Freire; 
~ experiências entre os Tapirapé e Nambikwara; 

- cursos de capacitação do pessoal envolvido com o prQ 

jeto; 

- diagnóstico "in loco" das comunidades 

gidas pelo projeto. 

indígenas abra.n. 

3ª REUNIÃO NA FUNAI 

Participantes: 

(conforme a numeração do Ítem "B") 

Números: 3, 4, 7, 17 

Assuntos discutidos: 

- estudo do projeto (dois participantes das reuniões se 

quer haviam lido o projeto - n2 7 e 17)· 
- entusiasmo e pessoalidade na aplicação do projeto, em 

vez de critérios mais técnicos. 

4ª REUNIÃO NA EDUCAR 

Participantes: 

(conforme o Ítern "B") 

Números 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
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Assuntos discutidos: 

- Termo Aditivo; 

- participação do Summer Institute of Linguistics - SIL 

previsto no projeto; 

- a aplicação imediata do projeto; 

- curso de treinamento e reciclagem de pessoal; 

- reformulação e adequação do projeto de comum acordo 

entre a FUNAI e EDUCAR e com assessoramento da ABA, 

CTI, UFRJ conforme o Anexo* 

Sª REUNIÃO NA EDUCAR 

Participantes: 

Todos os técnicos 

Assuntos discutidos: 

- experiências educacionais em outras áreas indígenas; 

- adequação das especificidades educacionais; 

- a oralidade a introdução da escrita; 

- impacto do projeto na comunidade indígena; 

- idade escolar a ser atendida 

6ª REUNIÃO: Na EDUCAR 

Participantes: 

(conforme o Ítem 11B11) 

números 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 

Assuntos discutidos: 

expectativa dos Índios em relação ao projeto; 

- adaptação do material didático da EDUCAR; 

- orçamento do projeto; 

deslocamento de uma equipe de técnicos da FUNAI e da 

EDUCAR objetivando a coleta de material para um diagnÓ..§. 

tico expressivo das ansiedades dos Índios em relação ao 

projeto; 
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7ª REUNIÃO: N'a EDUCAR 

Participantes: 

Todos os técnicos 

Assuntos discutidos: 

- leitura do material significativo para o assentamento do 

projeto; 

- sucessos e fracassos em projetos anteriores 

o ensino de matemática 

da FUNAI; 

8ª REUNIÃO: Na EDUCAR 

Participantes: 

Todos os técnicos 

Assuntos discutidos: 

- qualificação de pessoal nas áreas; 

- participaç~o da OPAN e CIMI 

9ª REUNIÃO: Na EDUCAR 

Participantes: 

(conforme numeração do ítern 11B11) 

número 3, 4, 10, 14, 15 

Assuntos discutidos: 

- cronograma de atividades do projeto; 

- competências da FUNAI e ja EDUCAR 

E - CONCLUSÃO DAS REUNIÕES 

Após a constatação de inviabilidade na 

nalização imediata das etapas previstas no projeto, 

operaciQ 

ficou 

acertado de comum acordo entre os participantes das 

que seriam realizadas as seguintes ações: 

. - reunioes 

llil - diagnóstico a través da coleta àe dados II in 

loco" com técnicos da F U.NAI e técnico;:; da 

EDUCAR. 
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2ª - Formação de uma equipe para 

das atividades educacionais. 

coordenanação 

3ª - Elaborar cursos de capacitação e reciclagem 

dos professores que atuarão diretamente com 

os educandos. 

4ª - Solicitar externamente assessoramento té~ 

nico especializado nas várias áreas que se 

fizerem necessárias. 

5ª - Acompanhamento e assessoramento nas áreas 

de implantação do projeto. 

6ª - Deverão ser implantadas 

alfabetizaç$o em aldeias 

nicÍpios de Paranatinga, 

treze unidades de 

indígenas nos mu 

Rondonópolis, Sa.!l 

to Antônio Leverger, Barão de Melgaço, Ta.!l 

gará da Serra, Nobres, Barra do Bugres, Di2 

mantina e Juara. 

F - CONCLUSÃO GERAL 

As reuniões envolvendo técnicos da Fundação 

EDUCAR e da FUNAI de Brasília e de Cuiabá para estudo do CO.!l 

vênia entre as duas instituições foram de suma 

para a consecução do Programa de Ensino Básico 

importância 

Projeto de 

Educacão Indígena. Podemos dividir as reuniões 

tos: primeiro, houve a necessária exposição das 

técnicos das duas instituições sobre o projeto. 

em três momen. 

opiniões dos 

Ocasião em 

que ficou patente a necessidade de uniformização de conceitos 

sobre o que é educação para indígenas, uma vez que os técni 

cos da Fundação EDUCAR não estavam habituados a tratar sobre 

temas tão específicos da educação; no segundo momento, COQ_§_ 

tatou-se as enormes dificuldades que serão enfrentadas para 

que o projeto seja eficaz e tenha êxito, dadas as incongruêrr 

cias no Convênio-mãe, no Termo Aditivo e no Projeto. Perc..ê_ 

beu-se que não houve a necessária discussão das implicações 
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do projeto para as duas instituições, pois que o Convêenio 

e o Termo Aaitivo foram celebrados muito aa pressas; no te~ 

ceiro momento, já com a participação dos técnicos da UFRJ, da 

ABA-SP e da CTI-SP, procurou-se adequar o projeto aos parcos 

recursos financeiros estabelecidos na cláusula 4ª do Termo Adi 

tivo. Isso significou uma reformulação de todo o projeto, que 

passou a ter um redação ~ais coerente entre as justificati 

vas, objetivos, diretrizes, estratégias e organograma. En 
fatizou-se a importância do estabelecimento de diretrizes bá 

sicas para a educação escolar indígena, com a participação da 

sociedade civil, bem como a imperiosa realização de um diag 

nóstico dos grupos indígenas envolvidos no projeto, dado que 

não se pode uniformizar as ações educativas para grupos in 

dÍgenas distintos; enfatizou-se a urgente capacitação, treinA 

menta e reciclagem ãos profis5ionais envolvidos no projeto 

(Índios e não-Índios); percebeu-se a importância de um acompa 

nhamento e assessoramento especializado de antropólogos, lin 

güistas, pedagogos e especialistas de outras áreas do conh~ 

cimento para que o projeto tenha resultados significativos. 

Por ~ltimo, não faz sentido introduzirmos mais 

um "novo projeto" em áreas indígenas, sem antes ter a s equr aj; 
ça de tratar-se de um trabalho significativo com atuação de 

pessoas competentes e compromissadas com a causa indígena. 

Veja-se, por exemplo, a sociedade 

por uma postura paternalista do Órgão tutor em 

Xavante que 

suas admini.§. 

trações passadas, e com sucessivos projetos lançados em suas 
áreas,o que encontramos de concreto é o esfacelamento de 

suas normas e de seus valores culturais, substituídos pelos ví 

cios consumistas oriundos da sociedade envolvente. 

Hoje, para os Xavantes, não basta um "Projeto de 

Agricultura de Toco•• construída com sua própria história de 

vida, às vezes confundida com a sua própria história de tr~ 

balho. O que querem mesmo é a agricultura mecanizada com to 

tal dependência de assistência técnica daqueles que as d~ 

tém e que, na maioria das vezes,não buscam o interesse das CQ 
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munidades indígenas. 

Introduzem, os emprestadores das ferramentas e da 

tecnologia produtiva, a idéia de retorno do que está sendo apli 

cada, e este retorno tem que ser apresentado sob forma de e~ 

cedente comercializável na sociedade envolvente. 

As consequências são trágicas, o excedente de prQ 

dução que antes era socializado através de festas, de donativos 

e de trocas com outras aldeias, como forma encontrada para 

evitar concentração acumulativa responsável pela estrutura que 

gera poder e desestabiliza as relações hierárquicas no interior 

da aldeia, passa agora a ser comercializada. Assim, são forç-ª._ 

dos a largarem sua agricultura de subsistência e partir para a 

monocultura exigi.da pelo mercado comercial, 

ta maior rentabilidade econômica. 

pois que apresen 

Não é preciso alongar-se nesta discussão para S-ª.. 

bermas que as ºmonoculturas" tem trazido seríssimos problemas 

para os seus produtores. Veja-se, por exemplo, o que foram as 

"monocuã turas" do café, borracha, cana d e açúcar para a nossa 

sociedade ao longo da história do país. 

~ tem mais, dentre as várias formas 

pelos Xavante para se beneficiarem da política 

encontradas 

paternalista 

das Últimas administrações do Órgão tutor, a divisão de grupos 

em sub-grupos, foi utilizada na certeza de que cada sub-grupo 

conquistaria seu orçamento próprio da FUNAI. 

Mostra-se assim que, ou apresentamos um projeto 

significativo para as comunidades indígenas, ou estaremos nQ 

vamente provocando erupções nas nações indígenas que as lev~ 

rãa ao seu extermínio. 
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A N E X O 

- Folha Rosto 

- Programa de Ensino Básico 

. Projeto de Educação Escolar Básico para Indígena 

1) Instituição Convenente 

Nome: Fundação Nacional do Índio 

Enderêço : Rua São Joaquim, 1047 

Município: Cuiabá - MT 

CEP: 78.000 - Fone : 212- 

2) Natureza da Instituição 

(idem) 

3) Autor do Projeto 

Márcio Oliveira de Castro Coelho 

Técnico Indigenista 

4) Responsáveis pelo Projeto 

Fundação Nacional do Índio - 2ª Superintendência 

Regional 

Fundação EDUCAR - Coordenação Regional de Cuiabá - MT 

Executiva 

5) Apoio Requerido à Fundação EDUCAR 

Solicitamos o apoio financeiro, técnico e material 

para capacitação, acompanhamento, assessoria e reciclageem 

dos agentes-professores, supervisores e técnicos - desenvol 

verão a ação proposta junto a,grupos a serem atendidos pelo 

projeto. 

6) Justificativa - N.B. - Novas redações do primeiro, penÚlti 

mo e Último parágrafos da justifics 

tiva. 
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PRIMEIRO PARÁGRAFO; 

"A Fundação Nacional do Índio, através de sua 25! 

Superintendência Executiva Regional, sediada em Cuiab~ - MT, 

presta assistência a uma população indígena de cerca de 2. 500 

indivíduos, divididos nas seguintes etnias: Bakairi, Myky, 

Umutina, Apiaká e Kayabi". Na n,,.bikw~roi , (o...re.i,1 e ou b.s 
PENÚLTIMO PARÁGRAFO: 

Esclarecemos que a Fundação Nacional do Índio para 

dar essa assistência às comunidades indígenas, que é garanti 

da pelas leis citadas acima, recebe recursos do Governo Fed~ 

ral, através do Ministério do Interior em montantes insuficien 

tes para desenvolver esse trabalho a contento. 

ÚLTIMO PARÁGRAFO: 

Com o apoio da Fundação Nacional para a Educação 

de Jovens e Adultos - EDUCAR, poderemos efetivar e melhorar 

a assistência desta Superintendência Regional da FUNAI no setor 

da educação escolar para o Índio. 

7) Objetivos: 

7.1 - Objetivo Geral 

- desenvolvimento de ações de educação escolar bási 

ca que garantam o cumprimento da lei, 

Ítem anterior. 

conforme o 

7.2 - Objetivos Específicos 

a) formação e capacitação de uma equipe integrada 

por técnicos da FUNAI e a Fundação EDUCAR voltada, 

especificamente, para o trabalho de educação indÍ 

gena; 

b) levantamento das necessidades concretas dos grupos, 

referentes a sua escolarização; 

c) identificação e solicitação ae colaboração para a~ 
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sessorarnento especializado em Indigenismo, Antropo 

logia, Lingüística, Pedagogia, Matemática e outras 

áreas que se façam necessárias. 

d) organização e realização de cursos de capacitação 

e reciclagem dos professores (Índios e não-Índios) 

que atuarão diretamente nas escolas das aldeias; 

e) implantação de 13 unidades de alfabetização nas al 

deias indígenas nos municípios de: Paranatinga, 

RondonÓpolis, Santo Antonio de Leverger, Barão de 

Melgaço, Tangará da Serra, Nobres, Barra do Bugres, 

Diamantino e Juará; 

f) acompanhamento e assessoramento sistemático, 

colas instaladas "in loco". 

' as e§. 

8) Metodologia: 

Não será adotada uma linha metodológica 

escolas deverão deter 11a autonomia para desenvolver 

; . un1ca. As 

tr.abalhos 

diferenciados cabendo às diversas comunidades em diferentes si 

tuações de bilingüismo e contato, definir objetivos - estr~ 

tégias - do processo educacional do que não devem ser objetos, 

mas sujeitos e autores" (citação: "Trabalho Educação Indígena 

no Acre11• "Uma experiência de Autoria". Nietta 

ABA 1 86). 
Luidenberg, 

9) Operacionalização: 

- Diagnóstico 

- Capacitação 

10) Competências: 

10.1 - Competências comuns às partes convenentes 

a) prover em proporções iguais os recursos financei 

ros necessários ao desenvolvimento do Projeto, 

conforme cláusula 4~ do Termo Aditivo nE 

integrante do Convênio assinado entre a Fundação 

EDUCAR e a FUNAI datado de 24.06.86. 

Mod. 126 - 210x297 
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b) designar técnicos objetivando a estruturação da 

equipe responsável pela coordenação e educação 

das ações referentes à: diagnóstico, capacitação, 

acompanhamento e avaliação; 

c) elaborar planos de capacitação dos recursos hums 

nos envolvidos na educação do projeto; 

d) providenciar assessoramento especializado e terno, 

sempre que necessário. 

10.2 - Competências da FUNAI 

- recrutar e selecionar professores e monitores re~ 

pensáveis pela alfabetização dos grupos beneficia 

dos. 

- apresentar mensalmente à Fundação EDUCAR relatórios 

referentes as ações realizadas. 

- prestar contas dos recursos repassados pela Funds 

ção EDUCAR ao final de cada etapa prevista parares 

lização do Projeto. 

Mod. 126 - 210x297 


