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I - HISTÓRICO 00 NEI 

Por ocasião do "Dia D - Debate Nacional sobre Educação/Escola", na 

Secretaria de Educação de noraima - SEC formou-se uma comissão para pre 

parar esse evento, e escolheu-se o tema "Que escolas temos e que escola 

queremos" como idéia:--força. A primeira constatação à qual a comissão che 

gou foi que devia~se distinguir entre área urbana, rural e indÍgena. Fo_!: 

maram-se, então, três subcomissões •. A equipe encarregada da área de educa . - 
ção indigena contatou pessoas e entidades envolvidas com os Índios, as 

quais ccxneçaram a debater a problemática junto com suas bases. Em seguida, 

a equipe da SEC efetuou algumas viagens em área indígena, onde participou 

de reuniões com professores, tuxauas e comunidades. Essa aproximação às 

malocas e à realidade possibilitou um envolvimento e uma empàtia relevan 

tes dos técnicos da SEC para com os indÍgenas e sua situação. 

No dia 17 de setembro de 1985, 48 malocas, representadas por profes 

sores, tuxauas, secretários e membros das comunidades, participaram do 

debate da área indígena em Boa Vista. Os indigenas organizaram-se por áreas 

e escolheram 17 relatores. Clareza de pensamento, finneza e união nos ob 

jetivos caracterizaram os d~poimentos de tuxauas e professores. Pela pri 

meira vez, os brancos presentes, e a própria SEC, otNiram tantas verdades 

a_té nas lÍnguas Makuxi e Wapichana. Pela primeira vez, os indÍgenas podiam 

manifestar seu pensamento e fazer suas reivindicações. 

Não há dÚvidas que o 11Dia D" rep:r;-esenta o marco da rrudança de rumos 

na educação escolar indigena em Roraima, pois o evento alcançou três resul 

tados: 

1) possibilitou a reflexão critica em torno do tema por parte dos indige- 
' nas, que chegaram à conclusão que até então tinham sido submetidos a 

uma "educação para indígena"; educação escolar essa fabricada pelos 

brancos a fim de acabar com a cultura indígena, preconceituosamente 

considerada inferior no lugar de ser considerada apenas DIFERENTE, 

para poder, assim, impor o modelo de sua própria sociedade, supostamen 

te considerada superior; 

2) uma vez feita a leitura critica da realidade, os indígenas logo começa 

ram a organizar-se e, com clareza e firmeza, passaram a reivindicar uma 

educação voltada para as especificidades culturais e a realidade 

de seus povos. Segundo os indÍeenas essa educação devia resgatar a lín 

gua, cultura, tradições, costumes, e afirmar a identidade étnica de 

seus povos. Os indígenas passaram, assim, a exigir de ser "sujeitos" 

de sua própria educação escolar, deixando de ser meros objetos manipu 

lados e oprimidos pelos brancos; 
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3) as reivindicações dos indígenas levaram a SEC ·à·cro.~ão do NÚcleo de 

Educação Indígena - NEI1 que passou a ser implementado~ no correço de 

1986, pela professora Maria I.uiza Reis. 

Em agosto de 1986, o NEI promoveu o ºI Encontro de Educadores IndÍge 

nas em Rora:ima.11, que contou com a participação de 100 professores atuantes 
' . 

em escolas de malocas. Esta iniciativa tornou-se o marco inicial oficial 

na reformulação da.educação escolar indÍgena até então oferecida. Comba 

se nas propostas finais do encontro (páginas 16-17 do Relatório), o NEI 

elaborou seus objetivos: 

- proporcionar aos grupos indígenas de Roraima uma educação formal basea 

da na realidade de cada grupo, respeitando suas peculiaridades culturais 

e procurando atender suas necessidades e aspirações; 
~ f - valorizar, resgatar e revitalizar o patrimonio cultural dos povos indi- 

genas; 

- incentivar estudos e pesquisas visando o conhecin~nto e a valorização 
das cuituras indígenas; 

- divulgar resultados de estudos e pesquisas sobre as culturas indÍgenas; 

- adaptar o currículo escolar à realidade de cada grupo indigena; - •. . 
- voltar a educaçao tambem para objetivos mais abrangentes como o desenvol- 

vimento de programas nas áreas de produção agricolat criação de anilnais 

de pequeno porte, hor-t.Icul. tura, carptrrtar-í a, marcenar-í.a, corte e costu 

ra e artesanato indigena, de acordo com o nível de aculturação e neces 

sidades sentidas pelo grupo; 

- proporcionar, aos grupos indigena m:)nolingUes interessados, a alfabeti 

zação na lingua ma.tema; 

- elaborar materíal didático especifico com a participação dos professores 

que trabalham nas áreas indigenas. 

(Páginas 87-88 do Relatório). 

A partir desse encontro, graças ao ú.OITIPr'Ometimento e garra dos profes 

sores indigenas que exigiram continuidade na proposta de trabalho, o NEI 

tem desenvolvido uma intensa atividade, realizando,inÚmeros cursos de ca 

pacitação dos professores para aprofundar temas tais com:>: pesquisa e sis 

tematização das l;nguas makuxi e wapichana, ensino bilingüe,.metodologia, 

medicina alopática e indígena, adaptação do currículo. Com orientação cien 

tífica de assessores contratados pelo NEI, os próprios professores indí 

genas elaboraram três cartilhas nas línguas makuxi, wapichana e portugue 

sa, já editadas pelo NEI, além de inúmeros textos para leitura. Os profes 

sores estão sendo, também, multiplicadores desse processo todo que visa 

à implementação da verdadeira educação incti2ena. 
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Mais duas iniciativas tonadas merecem ser aqui registradas pelo sabor 

histórico que elas carregam. No começo de 1991, a então chefe do NEI, pro 

fessora Hélvia Maria Teixeira, pediu que ós professores ind.Ígenas elabo 

rassem o "Plano Diretor da Educação Ind.Ígena em Roraima.11• Nos dias 10 e 

11 de abril de 1991, çiurante uma reunião de trabalho realizada em Boa Vis 

ta, e que tive o p~ivilégio de assessorar juntamente CCTD outros aliados 

dos indÍgenas, um grupo de dez professores indigenas produz1u o documento, 
. ~ ' ~ que foi encaminhado ao secretario da SEC e as escolas indigenas do Estado. 

No mesmo lê-se: "Ele não é um documento fechado, inclusive espera receber 

sugestões, criticas e complementações que surgirão durante seu estudo". 

Pela primeira vez na história da educação escolar indigena no Brasil, os 

prÓprios professores indígenas definem e elabora~ um plano de trabalho 

que será assumido por uma Secretaria de Estado para nortear e disciplinar 
suas açÕes na área da educação escolar indígena. 

Ao assumir a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - SECD, o 

professor Aldo Gomes da Costa quis que o NEI fosse chefiado por um indige 

na. Em janeiro de 1992, Euclides Pereira, do povo Makuxi, assumiu, então, 

a chefia do NEI. Indicado por altos funcionários da SECD e pelos professo- 
• res indigenas, Euclides tem o respaldo das comunidades por militar no mo- 

vimento ind:igena organizado há maí.s de dez anos , Indicado para proferir 

palestra sobre educação ind.Ígena cturante o simpósio 11Educação: o Desafio 

do Ano 200()1', promovido pelo Senado Federal, no dia 11 de junho de 1991, 
' 

o professor Euc~ides, dirigindo-se aos.senadores da República e ao pÚbli- 

co presente, muito bem sintetizo~ a questão toda da.educação escolar indí 

gena, dizendo que pela educação, ourante quinhentos anos, os Índios foram 

dominados quando catequizados e integrados, e que pela educação passa ho 

je sua organização e autonomia, sua libertação. A ética, coerente e histó 
rica atitude tomada pelo secretário de Educação ao querer que um indígena 

chefiasse o NEI, vem reconhecer e coroar os esforços e a organização das 

lideranças e professores indigenas de Roraima. Cansados de intermediários, 

de catequese, de tutela e de paternalismo, muito bem eles sabem que a "e 

ducação para indígena", pensada e imposta pelo branco, se tomará "educa 

ção autenticamente indígena" só se for pensada, ímplementada·é gerenciada 

por eles mesmos. • 

II - A t,DBILIZAÇÃO IX)S PROFESSOnES INDÍGENAS BRASILEIROS 

No final dos anos 80 começaram a ser realizados em todo o Brasil en 

contros e cursos regionais de professores indigenas e de Índios interessa 

dos em se tornarem professores. Esses encontros e cursos, promovidos pelos 

próprios professores, são apoiados e assessorados por entidades aliadas 

dos Índios e JX)r grupos especializados existentes dentro de universidades. 
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Esses eventos visam à formação politica e profissional,' a fim de que os 

professores indígenas se capacitem para assumir a condução de suas escolas. 
Além de discutir os problemas enfrentados em suas escolas, os professores 

vêm utilizando esses encontros e cursos télffibém para manifestar-se politi 

camente e acompanhar a elaboração e tramitação das leis. Muito eles têm . . 

contribuído para rede1inir até mesmo a política educacional oficial, e, 

por isso mesmo, a mobilização dos professores indigenas é parte integran 

te do movimento indigena organizado brasileiro, e deve ser encarada como 

algo diretamente ligado e em f\.mção da organização e autonomia desses ·po 

vos. Uma sistemática e intensa articulação caracteriza as relações entre 

organizações indígenas, organizações de professores inctlgenas e organiza 
ções não governamentais de apÓio aos Índios. 

III - LEGISLAÇÃO 

Constituição Federal 

Já durante a elaboração da atual Constituição, a mobilização indígena e 

indigenista fez com que no parágrafo 2º do Art. 210 fosse estabelecido que: 
110 ensino fundamental regular será ministrado em l:i.ngua portuguesa, 

' t - # - , assegura.da as comunidade indigenas ta~bem a utilizaçao de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem". 

· Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

Está em tramitação no Congresso Nacional a nova LDB. Trata-se de urna lei 

de caráter ordinário, que vem regulame~tar o que ~stá estabelecido na Cons 

tituição Federal em termos de educação • .Muito importante e marcante tem 

sido a participação dos professores indígenas na elaboração e acompanhamen- ., 
1 

to da LDB. Diversos documentos foram por eles produzidos e enviados aos 

parlamentares, fazendo propostas ou sugerindo emendas •. Resultado dessa mo 

bilização foi o fato que um capituolo inteiro, o de número~' fosse dedi 

cado à "Educação para Cormmidades Indi genas", 

Decreto n. 26 de 4 de fevereiro de 1991 

Com este decreto, o presidente da República determina que: 
11Art. 1º - Fica atr-tbui.da ao Ministério da Educação a 9ompetência pa 

ra coordenar as ações referentes à Educação Indigena, em 

todos os níveis e modalidades.de ensino, ouvida a FUNAI. 

Art. 22 - As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas pelas 

Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em conso 

nância com as Secretarias Nacionais de Educação do Minis 

tério da Educação0• 
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Portaria Interministerial n. 559 de 16 de abril de 1991 

Os ministros da Justiça e da Educação assinaram esta portaria, que, entre 

outras coisas, estabelece: 

- ••••• 11as ações educacionais destinadas às populações indígenas 

:fundamentam-se no reconhecimento de suas organizações sociais, 

costumes, linguas, crenças, tradições e nos seus processos pró 

prios· de transmissão do saber. 

Art. 4º -Criar, no Ministério da Educação, uma Coordenação Nacional de E 

ducação Indígena, constituída por técnicos do Ministério e espe 

cialistas de Órgãos goveniamentais, organizações não governamen 

tais afetas à educação indigena e universidades, com a finalida 

de ríe coordenar, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas ·da E 

ducação Ind.Ígena no Pais. 

Art. 5º -Estirrular a criação de NÚcleos de Educação Indigena nas Secreta 

rias Estaduais de Educação, com a finalidade de apoiar e assesso 

raras escolas indígenas. 

Este documento incorpora as reflexões, conclusões e sugestões formuladas 

nestes Últimos anos pelos professores indígenas, suas comunidades, entida 
' desde apóio, Órgãos pÚblicos e universidades. 

Estatuto das Sociedades Indígenas 

Por determinação de seu presidente, r1éil câmara dos Deputados foi constituí. 

da uma Comissão Especial para apreciar e dar parecer sobre o Projeto de 

Lei n, 2.057; de 1991, que "Inst í tut o Estatuto das Sociedades IndÍgenas11• 

Reunidos em Luziânia (GO) no "Encont.ro de Povos e Organizações Indígenas 

do Brasil11, 101 representantes ·cte povos indigenas e 55 representantes de 
•• 1 

organizações ind:igenas elaboraram um documento que, durante uma audiência 

pÚblica, foi apresentado ao Congresso Nacional. Nele essas lideranças re 

gistram sua posição em relação ao Estatuto. Quanto à educação, os indí 

genas assim escrevem: 
~ - - - 11Na area de Educaçao, propomos a criaçao de uma Coordenaçao Nacio- 

nal de Educação Escolar Indigena ligada ao Ministério da Educação11• 

- .r\ : A • Essa posiçao reafin11a a urgencia e l.IIlportanc1a, amplamente polocada em do 
/ 

cumentos indÍgehas_ e indigenistas anterior~s, da educação·escolar indige- 

na ser assumida e coordenada pelo Ministério da Educação. 
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