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APRESENTAÇÃO 

Em janeiro de 19889 realizou-se o IV ENCONT~O DE EDUCAÇÃO INDÍ 

GENA, organizado pela Operação .Anchieta-OPAN, do qual um relatório 

sucinto vem a seguirº 

Os participantes deste IV Encontro propuseram uma re-edição, r~ 

visada e ampliada, de todos os Relatórios apresentados nos quatro 

encontros já realizados, de modo a resgatar este material e divulgá 

lo mais amplamente. Esta publicação serviria para subsidiar tanto as 
. - ,..., ,. , "" r 

discussoes como as açoes pedagogica.s voltadas a Educaçao Indigena. 

Ficou decidido ainda que a edição dos RelatÓrios9 em forma de livro, 

será feita em equipe, numa produção coletiva. Ao final do Encontro, 

a equipe de edição foi composta e foram fixadas algumas tarefas. 

~ , ~ 
Nesta perspectiva, nao pareceu necessario a elaboraçao de um 

relatório exaustivo deste IV Encontro, mas apenas um comunicado que 
, ~ 

desse conta dos topicos discutidos e das de cisoes principais. 

No inicio de maio/88, a equipe de edição realizou sua primeira 

reunião, em Br-aaí Lí a , Marta Azevedo e Mário Michalizen já haviam a 

presentado um esboço de projeto para o livro e uma proposta de orça 

mento, a partir do que a equipe definiu a estrutura do livro, discu 

tiu a redação dos relatórios de cada experiência e deu outros encami 

nhamentos necessários. No momento estamos efetuando contatos com e- 

ditaras e com agências financiadoras para cobrir as despesas de edi 

ção e viabilizar a. publicação integral dos Encontros de Educação. 

Nossa previsão é de que o livro esteja sendo distribuido em meados 

do próximo ano. 

Cuiabá, junho de 1988. 

COORDENAÇÃO/OP.At-Tº 
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l l El\!COl\JTRO DE EDU8AÇÃO Il\iDIG.ENA 

Datag l3 a l8 de janeiro de l988 

Lo cal g Ouiabá/Tu:.'l' 

Promoção: Operação Anchieta/OPAl\9 com patrocínio de OXFAM-Recife. 

Participantes: relação no final. 

TEN1A GERAL: Formação de professores indígenas 

A. INTRODUÇÃO 

No dia 139 à noi +e , reunidos os 27 p ar-t.í.ca parrt ee , foi discutida e. 
estabelecida a Pauta dos trabalhos a serem desenvolvidos durante o 

Encontro9 escolhidas a sua Coordenação e Secretaria e convencionado 

o horário das atividades. Com as modificações propostas mais tarde9 

o quadro ficou o seguinte; 

Coordenação: nlindo Lei te 9 vera l\'~asagão e Ruth Nionserrat. 

Secretaria: Marta Azevedo e Leopoldina Araújo. 

Horário: 7:30 h às 9il57 9g45 h - 11~30 h 

14:30 h às 16:15 h; 16:45 h - l8gJQ h. 

B. PAUTA DOS TRABALIIOS E ASSUNTOS TRl..TJ,.J)()S 

1. Conjuntura nacional - Apresentação do assessor de Antropologia9 

Rinaldo Arruda (que não pôde participar além do lº dia do ~ncontro)9 

e da qual destacam-se os seguintes pontosg 

a) esvaziamento da Punaa 9 destituída cada vez mais do papel de .í.n 

terlocuter dos povos indígenas junto ao Governo; 

b) enfraquecimento da Funai perante o Gove rno , por força do -_.:;aà.u 

compromisso político com Entidades e Projetos conveniados (Vale Codo 

Rio Doce 9 Polo J:wroeste 9 Calha horte) 9 que lhe repassam verbas j 

e) mudança da interlocução preferida pelo Governo9 não mais o Gru 

pão9 nem o MIRAD9 mas sim o Conselho de Segurança tacional; 

d) incorporação - com distorções - do discurso de denúncia e do 

conceito de nações indígenas? pelo discurso oficial; 

e) situação atual da luta na Constituinte; 

}) relação IaJ.hn entre as Entidades que trabalham pela causa in 

dÍgena9 que parecem ter um.a certa coesão apenas no que diz respeito 

à Educação9 perdendo-se em conflitos internos quanto a todas as de 

mais questões. 

2. Conjuntura Educacional Indígena - apresentação da assessora de 

l::'...:.:_JUÍsticn .Ruth MonEorrat 1 com os seguintes pontos principais~ 
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a) informe sobre o Encorrt ro 1iac:bnal de Educação Lnd í gena , promovi 

do pelo Núcleo de Educação Indígena do __ M.usvu~.do .Endf,o e pela Fundação 

NaabnaJ. pró MGmÓria9 realizad• no Rio de Janeiro em outubro de l9879 

esse encontro teve ampla p ar't.Lc.í.pação de ontidades 8 instituições li 

gadas à educação para indÍgenas9 excluídas apenas as não nacbnais7 

b) necessidade do uma articulação cadn vez maior entre ns várias 

instâncias envolvidas1 

c) criação do grupo BONDE9 durante o Encontro de 879 aberto a to 

dos os intercssados9 o que se propõe como articulador e repassador de 

informações sobre as atividades no campo da educação escolar indÍgena7 

d) necessidade9 para agilizar esse objc::tivo9 de se manter um Bole 

tim de Educação Indígena., 

o) Núcleos ligados à. educação indÍgeno.~ l'uÍ várias iniciativas des 

sa natureza9 em distintas rogiÕes9 que merocem o mais amplo npoio9 

pois têm importà.:nte papel a desempenhar nas tarefas que há pela fren 

tej são elasg NEI (Núcleo de Estudos Indigenistns)9éln Universidade Fé 

deral de Pernambuco9 ~EI (Núcleo de Educação IndÍgona) da SEC de Ro 

raimEq NEI (Núcleo de Ed. Indígena) do Museu do Indic., 7 RJ; NEI (r~úcJeo 

de Educação Indígena) de Mato Grosso9 envolvendo oito entidades1 NEI 

(Núcleo de Ed. e Estudos Indígenas) na Universidade Federal do Pnrá9 

té:i.mbÓm congregando vnrins antidados, nn Univ. Federal do Hb de Janei 

ro não pôde-ser usada~ sigla NEI7 mas criou-se o SEPEEI (Seminário 

Permanente de Educnção o Estudos IndÍg0nns)1 ~EI (Núcleo dú Ed. Indí 

gena) da Comissão FrÓ-Indio de São Paulo9 com a participação do ou 

tras entidades; 

f) o SEPEEI da Faculdade de Letras da UFRJ está editando o lº nú 

mero do Boletim; o NEI- MT se encnrregarn da edição e distribuição do 

segundo número7 

g) uma dns recomendações do Encontro de 87 é n criação urgente de 

mecanismos próprios pGrn tratar da oducação escolar indÍg~na dentro 

do Ministério dn Educação o Ministério da Oultura3 

h) o INEP/MEC (Instituto bncional do Estudos e Pesquisas Educacio 

nais) recebe solici tnçõos para f'innncio.monto de projetos de pe squ.í.sn 

na área educacional; 

i) o ONRC (Centro de Refer0ncia da Dinâmica OulturoJ.) dn pró Memó 

rin tem equipe/núcleo trabalhando com educação indÍgena9 apoio.ndo pro 

jetos nessa área no Acr8 e no 1..1.to Solimõos9 atualmente. 
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3. ôutros informeR~ 

- a assessor~ de M~temática9 Mnrineusa9 informou qu8 a UNICill'llP tem 

proposta de criação de uma Escola Indígena de Magistério9 do tipo Ex 

tensão Univorsitlrin9 tendo o Departamento de Estudos da Linguagom to 

mado a si a to.refa de Lmp.Lemerrt az- a p ropo st a t 

- Murineusa informou igualmente sobre o Projeto Inajá9 do formação 

o r2ciclagom de profGssoros om áress rurais9 que envolvo to.mbém esco - 

las indígenas 3 

- uma. represento.nte da CoordGnação Paulista. de Solidariedade à Ni 
carQgua foz umn palestra sobre n situação g0ral do país o o. 0ducação1 

- o. irmã Rebeca Spiree9 do CIMI No r-t e 117 fez um rolnto sobre o 

S(Jminário sobre PolÍ tico.s '..de R'°'vi toJ.izo.ç õ.o LinguÍstica no. Íilll.Óricn Lc. 

tinn7 roalizado do 20-22 do julho do 879 no México9 promovido pelo Ins 

tituto Indigenista Internmerico.rL09 com 2poio da CREFAL G da UNESCO. Re 

boc~ participou dosse Seminário como ropreoontanto do Brasil. Nele foi 

c rf.cdo um Comi tê Pe rmanerrt e de Do r ... sa dc.s Línguas IndÍg(;nns9 o Rebeca. 

auge rc que , no caso do Br'ns í.L, os üEJ_s po do r'Lam sor os rGprosentantes 

o crticuladores das ctividades desso ComitÔ. 

4. AssGssorio.s ospecÍficns 

Fensava-so9 inicinlment09 organizar o tro.bc.lho de forma a poder a 

bord~r projeto por projoto9 Gm tod~s Q8 frco.s ropresentndas pGlo.s asses 

sorins. Devido no númoro do projetos e~ 0sco.ssoz de tempo9 houve noces 

sidQde de acomodnçõos o concossõos de todos os lo.dos . 

.1 .•• aaí.m, os o.ssGssoros do Mo.temático. f'Lz.o r-am uma 0xplm10..ção global9 

cm plonlrio9 dos problomo.s mo.is frequent0monto oncontrGdoo no ensino 

do asa d.í.eo.í.p.Lí.na., chamando a a't ençõo p ar-a o. nc ce as.í dadc de se comproeg 

d0r como os conceitos mo.tomáticos bnsicos presentes na cultura. de 

quulquor povo ou otnia - sêio codificados 0m cada caso concreto. Por 

oxomplo9 os conceitos bé.sicos de goometrin podom ser buscados9 no caso 

doe povos indígenas, no Jlrocesso do construção dns uo.E:·23~ na pintura 

co rpo r-a.L, na t.3celc.gGm ou cc s't ar-í.o., etc . .1~prose11t2..r.'.:'@ '"' :u1nlico.ram9 

tombém9 vários tipos do problomc.s e as vério.s soluções que possibili 

tem respoitnr o.s form4s o técnicas do aprendizagem loco.is. Snlionto.rnm9 

ademais 9 o papel polÍ tico do. Natemé.tica ao longo do. HistÓri.2~ em po.rti 

cul.cr , o. visão gcomó t r-í ca torio, levado ct vcüorizo.çõ.o e pr'câomí.nânc í.c 

do lÍdores, onquarrto a va aão algubricc. teria cnnduz í.do e. f'o rmaç ào do 

técnicos. 
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A assessora de Antropologia reuniu-se com um grupo de participan 

tes? enquanto outros grupos se reuniram com as assessoras de Alfabeti 

zaçao e de Linguistica. Isso prejudicou um pouco a todos, fazendo com 

que o tema principal do debate de Antropologia, a questão da identida 

de? voltasse a ser tratado em plenária. Foi consenso que é necessário 
poder-se dispor? no trabalho de base, de um roteiro concreto, quepe~ 

mita o levantamento, pelo menos, das informações básicas necessárias 

para se poder compreender o específico, aquilo gue definiria a identi 

dade do povo com o qual se está trabalhando. 

Quanto às assessorias de Alfabetização e de Linguística, elas o 

correram mais no nível da análise de questões e necessidades partic~ 

lares dos diversos projetosº 

Consuelo Alfaro, convida.da especial da UFRJ9 tem grande experiên 

cia no trabalho ligado ao planejamento educacional bilingue, no Peru, 

e em questões gerais do bilinguís.m.oe Ela fez uma exposição aos parti 

cipantes sobre as relações~ no processo educacional, entre o ensino e 

o desenvolvimento da língua materna e o da língua de comunicação ofi 

cial. Salientou a necessidade fundamental de um planejamento curricu 

lar que explicite claramente, entre outras coisas, os objetivos ge:rai..s 

e os objetivos especificas de cada etapa do processo escolar. No que 

respeita à 1Íngua9 em geral,, a escola deveria preparar o aluno para 

o domínio dos distintos discursos e niveis do discurso. No caso)do en 
• A f" , • , 

sino do portugues como segunda lingua, ha. muitos obstaculos a se 

transpor, na medida em que ainda não se dispõe de estudos conclusivos 

sobre as múltiplas variações regionais e dialGtais e sobre o que se 

ria o português padrão. De qualquer forma9 é evidente que um dos obj~ 

tives principais do ensino do português aos indigenas, no momento a 

tual, deve ser o desenvolvimento da oralidade, pois essa é a necessi 

dade mais premente para eles agora. A professora Consuelo alertou tam 

bém para a urgência de se pro~eder a um censo linguístico nas áreas 

indígenas, a fim de se poder dispor de um quadro mais objetivo da. si 

tuaçã.o e do uso das línguas indígenas e do português nas distintas C.Q. 

munidades e regiões. 

5. Relatos das experiências 

Seguem em anexo os relatórios escritos entregues à Coordenação. 
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4 .• Formação de professores ind{gena.s 

Este era o tema central a ser aprofundado no Encontro de 1988. No 

entanto, em decorrência de todo o trabalho precedente em plenária 

J.osde os relatos das experiências de base às a.presentações dos asses 

sores e aos debates subsequentes - tornou-se evidente para todos que 

o tema proposto necessitava amp Lí.aç áo , no sentido de abarcar a forma- 

não apenas de professores indigenas, mas também de todas as de- 

mais categorias envolvidas com processos de oducação escolar indigen~ 

quais sejam: 

os professores não indigenas, uma vez que esta. ainda é a si tua 

ção, se não ideal, pelo menos a mais frequente encontra.da no Brasil 

hoje; 

os agentes e assessores/coordonador6s locais, na maioria das ve 
,.., • f 

zes nao Lnd.í.gen aa; 

- os assessores de áreas e spe c.Íficas, cujo trabalho se encontra 

primordialmente no acompanhamento em cursos e encontros, em geral a 

fastados das bases e das situações con cr-e t.aa, 

A discussão foi feita em grupos de cinco ou seis pessoas, segundo 

um roteiro com apenas duas questões: 

a) como pensar a formação e preparação dos professores/assessores 

indígenas?; b) como pensar n formação e preparação dos agontes/asses 

sores locais e dos assessores específicos não indÍgGnas? 

Apresentados os relatórios dos vários grupos, houve prosseguimen 

to das discussões em plenária. Destacam-se aqui apenas dois pontos 

fundamentais levantados: 

- Sobre a q_uestão geral da formaçãoj há duas alterna.tivas, não ex 

eludentes: a) formação de agentes, que por sua vez formariam os pro - 

fessores indios; b) formação de Índios e sg0ntes, trabalhando juntos, 

os segundos como intermediários entre os indios e os assessores espe 

cíficos, e acompanhantes no processo. 

Para a consecução desses objetivos5 seria necessário haver um prQ 

jeto coo rd enado , com a participação de várias insti tuiçÕes academ.í.c as, 

e articulado com o Ministério da Cultura e o Ministério da Edu.caç ao , 

Embora se saiba que isso não pode ocorrer imediatamente9 é importante 
que comece a ser pensado e começado desde já. 

- É da máxima importância. a questã.o da continuidade em todo e 

qualquer projeto de formação de pessoal, distinguindo-se cuidadosam.eg 

te entre formação, reciclagem e a~ompa.~hamento, 
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7º Necessidades de cada projeto 

Foram discutidas as necessidades atuais de cada projeto e apresen 
~ t 

tadas recomendaçoes especificas para cada caso concreto. 

8. Propostas e recomendações 

- que se agiliz·sm as gQstÕes ne co saar-í.as para a elaboraçã.o de um 

projeto coordenado entro vários instituições~ destinado à formação de 

pessoal de área (UNICAMJ?, UFRJ, UFPA, etc.)7 

- que se solicito às SECs a promoção - e acompanhamento sistomáti 

co posterior - d€ cursos para formação do professores de área (indige- 
~ . t ) nas e nao-indigenas; 

que se façam gestões junto às SECs, .no sentido de que nos cur 

sos de magistério constG.m. disciplinas ou cursos do especialização em 
~ . t educaçao para 1nd1genas, 

- que sejam claramente explicitados os objetivos em todo e qual 

quer projeto educacional indígena; 

- que as equipas dos projetos em realização pressionem suas enti 

dades para quo lhes proporcionem ocasiões multip~icadas de formação: 

cursos, encontrOSooe 

- que se impiemonte a edição sistemática de um boletim para circ~ 

lação de informes, experiências, sugestões, etcº sobre educação indig§_ 

na, que contenha. também lista de referência de pessoas e insti tuiçÕes 
, 

que possam prestar assessoria nas diversas areas. 

- que SG promovam com regularidade encontros de professores indi. 

genas de distintas etnias; 

que se agilize a coleta e feitura de material pertinente para a 

edição de um trabalho sobre jogos didáticos para a educação indigena; 

- que seja estudada e apr-e sen t.ada uma pr-opo at.a de legislação esp_2 
r . ~ • t t cifica para a educaçao escolar 1nd1gona, em n1vel federal e estadual; 

qu8 s0ja viabilizada a elaboraçno de fichas para levantamento 

socio/lingu.Ístico e para levantamento otnogrnfico relacionado à identi 
dade étnica; 

9. Próximos Encontros 

Chegou-se à conclusõo de que os próximos dois encon ta-o c , a. serem 

realizados com a mesma pGriodicidadG atual - ou seja, em 1990 e 1992 - 

ô cv om concen trar-so no t.ema Organização Curricular, com ênfase, no pri 

~eiro, na área de Comunicoção, e no sogundo, na área de Ciências So 

~iois o CiÔnci8s Exatas. 
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10. Avaliação global 

Foi consenso que, embora o encontro não tenha dado respostas con- 

eretas à questão contral9 abriu várias linhas de reflexão. Nesse sen 

tido, parece pertinente estender para o nosso IV EN"CONTRO DE EDUCAÇÃO 

INDIGENA a humilde e clarividente observação das colegas argentinas, 

Deli a e Mariana, a raspei to do pr-occ aeo é.duca.cional em desenvolvimento 

cn tr-e os Índios Wichi/l•k1.taco: ºLo que vamos aprcndiendo juntos es que 

juntos vamos apr-onô.í.endo y ensenando". 

~-,.,.•.tJ~ 4$WWC ,._ ••• •"'""'" ~ L~•• -,n•-- 

Relação dos participantes: 

l. Abel KDnaÚ SilVQ 

2º Arlindo Pudata 

3. Arlindo deºº Leite 

4. Consuelo Alfaro 

5 .• Delia ToGrigolatto 

Kulin8 

Rikbaktso 

Tikuna 

convidado. 

Wichi/Mot~co 

6º Eduardo Sebastiani Ferreira assessor matemº Unicamp-SP 

.Argentina 

7. Edviges Ioris Kampa 

8º Eli aabe th Rº Amar-an'te Jlitrky 

9ª Eriberto Náukitn RikbaJttsa 

10. Eunice Dias do Paula 
. , 

Tap1rape 

J_lº João Azevedo do Nascimento Kulina 
- ') Leopoldina Araújo convidada l.L. o 

13a LorEtta Erniri Yanomnmi 

14. Luiz Gouvêa do Paula TapirapG 

15. Maria de Lourdes Volpe(UDI) convidada 

CIMI/ .Amazônia Ocidental 

coord.escolas Rikbaktsa 

OPAN-.AM 

UFRJ 

OP.AN-.AC 

MIA/MT 

vice-coord.escolas Rikbaktsa 

Prel. S. Félix/Í\'rT 

CITulI/ A.Ocidental 

UFPA 

CPI/RR 

Prel. de SoFéli:x/MT 

SEC/1t.::T 

16º Mariana de la l\forced 

17º Marineus8 Gazzotto 

18. Mario S. Michalizen 

19e Mnrio Bordignon 

20. Marta Maria .á zev eô o 

Wi chi/J).'I8 te e o Argon tina 

asse:ssora matem. Unicamp/SP 

coordaOP.AN CIMI-BSB 

Bororo Missões Salesianas/MT 

asses • .Atj.trop~lº CPI/SP 

22. Nelson Deicke 

23. Rebeca Spires 

34. Rinaldo Arruda 

25. Ruth :M:onserrn.t 

26. Vera Nasagão Ribeiro 

27. Veronice Rossato 

21. Nadir Francisco de Oliveira Tikuna OP.AN/AM 

Kulina IECLB e CIMI A.Oc. 

Karipuna/Galibi CI.MI Norte JI 
asses • .Antropol. PUC/SP 

asses-Linguística Pró Memória/BSE 

asses.Alf'abetização CEDI/SP 

Guarani/Kaiow8 CIMI/MS 


