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SCJBRE EDUCAÇÃO IND1GENA COORDENADO POR UNI E CIMI 

-EXIGtNÇIAS DE UMA NOVA ORDEM EDUCACIONAL INDlGENA- 

Situação caótica das escolas em áreas indigenas 

Os Índios não encontram nas escolas que geralmente lhes são ofe~ 

recidas urna resposta a suas expectativas. Eles se sentem frustrados po~ 

que essas escolas, além de desestruturarem a sua cultu~a, inlerferindo· 

negativamente no sistema tradicional de educação, também não os capaci 

tam para resolver os problemas derivados da situação de contato. 

As causas dessa frustração são de natureza variada: a imposição 

do uso do português no início da alfabetização para alunos não-falantes 

dessa língua, a baixa qualificação dos professores por falta de forma 

ção, acompanhamento e reciclagem, a inadequação dos conteúdos curricul~ 

res frente à realidade social, cultural e histórica desses povos, o de 

sajuste do calendário escolar em relação ao ritmo da vida indigena, as 

exigências burocráticas descabidas quando aplicadas à realidade indígena. 

Todos esses fatores contribuem para que a escola permaneça corno 

um corpo estranho à comunidade e até se transforme em foco de tensões 

dentro dela. 

Nestas circunstâncias os professores, tanto indígenas como não-in 

dígenas, sofrem um rápido desgaste, que os leva à rotina ou ao abandono 
de suas funções, com graves prejuízos para a continuidade do processo e~ 

colar. 

Tal sit~ação é o resultado de políticas educacionais contrárias ao 

Índio e de gr~vés omissões por parte da Funai. 

Políticas educacionais anti-indígenas e omissão da Funai4 

As interferências das políticas educacionais contrárias ao Índio 

evidenciam-se, entre outros, nos seguintes casos: 

As comunidades Macuxi e Wapixana do Território de Roraima, ao 

tentarem recentemente estruturar um programa de ensino próprio e conse 

guir o seu reconhecimento oficial, viram-se barradas pelos interesses de 

políticos locais, apesar do apoio recebido em instâncias federais. 

- No Amapá, não é reconhecido o ensino ministrado às crianças Ga 

libi e Karipuna em s~a l~ngua materna. A Secretaria de Educação recusa 

se a isso, exigindo que crianças já alfabetizadas entrem na 1~ série. 

A política educacional anti-indígena revela-se também na prática 
de certas Missões religiosas: 

- O SIL (Summer Institute of Linguistics) jã teve convênios denun 
' 
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ciados em todo o mundo, incl~sive no Brasil, porque sua ação missioná 

ria e educadora foi considerada atentatória aos mais legítimos direitos 

dos indígenas. Porém o SIL, na base de novo convênio com a Funai, cele 

brado em 1983, sem o prévio conhecimento da sociedade brasileira, e nu~ 
ca devidamente esclarecido nos seus programas e atividades, continua 

operando tranqdilamente em mais de 50 comunidades indígenas brasil~iras. 

- várias outras Missões, aparentemente menos estruturadas do que 

o SIL, mas com análogos princípios ideológicos, mantêm escolas em áreas 

indígenas, sobretudo na Amazônia. 

- Algumas Missões, católicas e não-católicas, ai~da man~êm esco 

las em regime de internato, no qual as crianças são separadas da vida 

familiar e da aldeia, e outras seguem praticamente em tudo o regime de 

ensino oficial - estadual ou municipal. 

De fato, grande número das escolas regidas por instituições mis 

sionárias de todo matiz parecem se caracterizar - apesar de sua grande 

diversidade, o que torna difícil reduzi-las a urna forma e prática co 

muns - pelo princípio de que o Índio tem que deixar de ser Índio. 

As políticas educacionais contra o Índio têm sido possíveis, em 

grande parte, não sõ pela existência de pressões e aliciamento da sacie 

dade envolvente, mas sobretudo pelas graves omissões da Funai, que vem 

delegando a responsabilidade pela educação indígena a instâncias impró 

prias. Ora são convênios como o citado acima, ora - situação cada vez 

mais freqilente - o abandono da educação indígena nas mãos dos sistemas . 
locais de ensino. oã-se, atualmente, o fenômeno alarmante de que muitas 

escolas para indígenas são simplesmente convertidas em escolas munici 

pais sem qualquer caracterização específica indígena. t nessas escolas 

municipais que podem ser percebidos os sinais mais evidentes da destrui 

ção da identidade indígena. O quadro é ainda mais alarmante quando se 

constata que, dentro dos quadro~ municipais, essas escolas, salvo raras 

exceções, são as que apresentam o mais baixo nível, no que se refere tan 

to ao funcionamento, corno aos resultados. Fenômenos de repetência, eva 

são escolar e ineficiência do aprendizado são a prova da baixa qualida 

de do ensino aí oferecido às populações indígenas. 

- ~utro aspecto da omissão da Funai revela-se no desperdício dos 

recursos humanos que.a própria Funai preparou em conjunto com o SIL. t 
o caso, por exemplo, dos monitores Kaingang no sul do país e Karajã na 

Ilha do Bananal. Esses professores foram formados com considerável dis 

pêndio, e hoje não são mais aproveitados nos quadros do ensino, ou, quan 

do em atividade, não recebem suficiente incentivo e orientação pedagógi 

ca. Muitos deles reclamam de falta de reciclagem e da falta de renova 

ção dos materiais didáticos utilizados. Em outros casos, a Funai nao . . 
respeita os compromissos assumidos quanto ao pagamento dos professores 

indígenas, como está acontecendo no Acre. 
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Esta situação não pode ser atribuída só ao mau funcionamento e 

falta de recursos econômicos'e materiais, e nem sequer à escassez de 

professores ou escolas. Ela tem como causa uma política indigenista 

orientada para a ~ntegração à sociedade envolvente, integração esta e~ 

tendida como um processo de substituição gradativa da cultura indígena 

pela chamada cultura nacional.- 

Educação especifica: um direito a conquistar 

Os povos indígenas têm direito a uma educação específica que 

lhes assegure-e fortaleça a própria identidade e possa fornecer-lhes res 

postas satisfatórias para o processo histórico que vivem. Esse direito, 

exigido cada vez mais explicitamente pelas próprias çomunidades indíge 

nas, tem sido sistematicamente negado pelos sistemas coloniais e neo 

coloniais. 

O direito dos povos a uma educação própria e específica foi re- 

conhecido e está consolidado em Convenções Internacionais e, no caso 

dos povos indígenas do Brasil, é reconhecido fundamentalmente ·na lei 

6001, conhecida como Estatuto do tndio. tum direito que é universal e 

que os povos indígenas, inclusive os de menor expressão num~rica, vêm 

exigindo com força e consciência cada vez maiores. Não é sem motivo que 

Congressos_ e organizações de defesa dos Direitos Humanos acolhem em 

suas declarações e recomendações essas legítimas exigências. 

Na realidade, porém, as políticas educacionais chamadas nacio 

nais têm procurado desv~rtuar e ideologizar negativamente a validade da 

educação indígena, impondo princípios e práticas educativos alheios ao 

modo de ser e aos interesses desses povos.to que acontece, principal 

mente, quando se trata de introduzir o sistema escolar nas comunidades 

indigenas. Essás comunidades consideram que, nas circunstâncias atuais, 

a escola lhes ;e útil e necessária. Exigem como direito que o Estado for 

neça os recursos necessários para esse tipo de educação, ~até então es 

tranho à sua tradição •. Mas a resposta do Estado tem sido sisternaticame~ 

te ambig8a e contraditória. Ele confunde seu dever em relação à educa 
ção para os indígenas com o direito de impor um Único tipo de ensino e 

um Único tipo de escola. Já se viram as deformações e fracassos a que 

conduziu essa política educacional.- 

Na verdade, a escola indígena não deve e não pode nunca perder 

seu caráter específico. Trata-se de uma exigência fundamental, que im 

plica que essa escola não pode ser simplesmente uma adaptação ou um ca 

so de exceção dentro do sistema geral de ensino. Nesse sentido, a alfa- 
\ 

betização em l!ngua materna e o chamado ensino bilingGe jamais serã~CI:!!, 

cebidos como mera ponte para facilitar a passagem ao ensino oficial 

ministrado em português. Por outra parte,.cumpre ressaltar que o ensino 

r t 
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na língua materna não assegura necessária e automaticamente.uma autên 

tica educação indígena, pois muitas vezes a língua é utilizada para 

~ransmitir mensagens e inculcar valores que desestruturam a culturap%Ó 

pria e· impõem com mais eficácia a ideologialdominante anti-ind!gen~. 

' Pela sua própria especificidade, a educação indígena precisa de 

escolas especif~cas, tanto nos seus objetivos, como na sua metodologia, 

programação, funcionamento, bem como, na preparação pedagógica dos pr~ 

fessores. Os detalhes. de cada escola em cada comunidade, portanto, só 

poderão surgir no diálogo e no envolvimento dos respectivos grvpos ne~ 

se processo. A educação indígena não se esgota na escol~, e a e~cola 

também não abrange todo o processo educacional indígena, mas sem esco 

la muitos desses povos estarão .excluídos do processo global. 

Escolas indígenas: um caminho possível 

Não se pense que esse t~po de escola, visualizado como parte de 

urna autêntica educação indígena, é uma utopia ou um ideal só atingível 

a longo prazo. Experiências concretas atuais mostram que isso é possí 
vel desde já. Entre outras, mencionamos as seguintes: 

- O povo Myky (MT), apesar do contato recent~ de apenas 15 anos 

e do reduzido número (35 pessoas), já conta com uma experiência de es 

cola, desenvolvida pelo CIMI-Missão Anchieta, onde se processa a alfa 

betização na língua materna com a paulatina introdução do português o 

ral, o desenvolvimento da comunicação escrita, e a construção de conh~ 

cimentos novos em harmonia com o sistema tradicional de conhecimentos. 

A participação da comunidade é plena em todo o processo escolar. Con 

sidera-se importante que "toda a programação, todo o processo, toda a 

avaliação parta dos Myky e a eles retorne sob forma de novo passo, no 

va consciência, nova afirmação de si e nova capacidade de assumir a si 

tuação de contato com a nova civilização" (III Encontro de Educação In 

dígena, Operação Anchieta (OPAN), janeiro/1986). 

- O povo Tapirapé (MT) é constituído de 220 pessoas vivendo em 

uma Única aldeia, em contato com a sociedade envolvente há mais de 30 

anos. Hã 13 anos foi iniciado na comunidade - pelo CIMI-Prelazia de são 

Félix do Araguaia - um trabalho de escolarização, com a alfabetização 

de adultos na língua.materna e em seguida em português. ·Atualmente e·s 

tudam na escola 60 alunos em turmas do pré à 4~ série do 19 grau. Tan 

to os educadores indígenas e não-indígenas, corno os alunos, participam 

ativamente em todas as etapas do processo educativo escolar. Isso fõi 

resultado de um longo caminho conquistado a partir de um primeiro mo 

mento em que as iniciativas didáticas partiam quase exclusivamente dos 

educadores não-indígenas. Dentro da programação escolar, a língua ma- 
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terna é trabalhada em todas as séries pois, segundo? consenso de todo$ 

os envolyidos: a) eía tem valor intr!nseco como ve!culo maior da identi 
dade do povo; b) o conhecimento consciente de sua estrutura contribui p~ 
ra a reflexão consciente sobre essa.identidade;· e) ela possibilita a lpren 
dizagem ~o português a partir dé perspectivas comparativas desmistificado 
ras da pretensa superioridade da língua dominante; e d) ela permite regis . - - 
trar e expressar coisas que dificilmente poderiam ser expressas em outra 
língua que não a materna~ 

- No Acre, estão em curso atualmente duas experiências pe educaçã? 
ind1gena. Uma, iniciada pela Comissão Pró-tndio (CPI) em 1983, abrange 21 
al~eias em 12 áreas indígenas do Acre e sul do Amazonas, envolvendo 8 na- - .· "~ . çoes dos grupos l1ngu1st1cos Pano e Aruak. Outra, desenvolvida pelo Con- 
selho Indigenista Missionário (CIMI) e Igreja Evangélica de Confissão L~ 
terana do Brasil (IECLEB) junto ao povo Kulina, na região da Amazônia o 

cidental - vales do Purus e Juruã, teve início há 10 anos. A primeira d~ 

las tem agora o apoio e reconhecimento oficial da Funai e da Secretaria 

de Educação do Acre. "As escolas e o processo escolar são geridos por ín 
dios monitores, a partir de urna proposta curricular que está em processo 
de definição, mas que conta com a garantia de que será específica e ade 

quada aos interesses indígenas" (III Encontro de Educação Indígena, OPAN, 

jan9 1986). Há cursos anuais de formação e reciclagem dos monitores, via 
gens :aos assessores não-indígenas às áreas, elaboração conjunta pel~s e 
ducadores indígenas e não-indígenas de materiais didáticos. ·O processo es 
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colar foi iniciado em português, mas agora começa a incorporar ativamente 

o uso da língua materna de cada grupo. 

A experiência com o povo Kulina, por sua vez, teve como ponto de 
partida a alfabetização na língua indígena, com a finalidade de "prepa 
rar a própria comunidade para se autodeterminar em todos os sentidos: po 
lítico: econômico, cultural"(III Encontro ••• ).Foram produzidos materiais 
didáticos experimentais, com grande participação dos Índios alfabetiza 
dos. Em dezembro de 1985 começou nova etapa da experiência, com a realiz~ 
ção do I Curso de Formação de Monitores Kulina para ensino na língua ma 
terna. A etapa seguinte pretende introduzir o português nas escolas Kulina. 

:Q comum em ambas as experiências é seu comprometfmento com a idéia 

de que "a própria cultura indígena deve ser a base ou o cimento a partir 
do qual se pode apresentar aos indígenas os conhecimentos e valores de 
outras culturas, para situar os educandos dentro de um contexto nacional 
e internacional, permitir-lhes a análise crítica de sua situação e a pos 
sibilidade de buscar alternativas frente a ela" (Lucy Trapnell, "Mucho 

más que una educación biling8e", i~ SHUPIHUI, Revista latinoarnericana 

de actualidad y análisis, Vol. IX Abril-Junho 1984 n9 30, Perú). 
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• - Ao longo do rio Solimões estão espalhados os cerca de 20.000 
Indios Tikuna do Brasil, em mais de 60 núcleos habitacionais. O nível 
de organização desse povo, que tem mais de 300 anos de contato com a 

sociedade envolvente, cresceu muito no início da década de Só. Papel 

fundamental nesse process0 têm desempenhado'os professores Tikuha des 

de o seu I Encontro, realizado em 1983, com 53 participantes. Nomes 

mo ano de 1983 foi promovido o 19 Curso de Cap~citação para Prof~sso 

res Tikuna. Esses professores, que são cerca de 120 atualmente, "vêm 

buscando progressivamente o 'seu tipo de educação•, com a elaboração 

de materiais didáticos que respeitem as necessidades e anseio mais 

profundos do povo" (III Encontro de Educação Indígena, OPAN: jan9 1986). 

Isso é extremamente necessário, visto que uma grande diversidade de 

instituições vêm atuando na área e o material didático disponível "não 

atende aos interesses específicos do povo Tikuna em termos educacionais" 

(id). Foi elaborada pelos professores indígenas com a assessoria da 
n 

OPAN e de um linguista do Museu Nacional, uma cartilha Tikuna, bem co- 

rno um manual com sugestões de planos de aula e exercícios aplicáveis a 

cada uma das lições da cartilha. Também foi publicado um texto com i 
lustrações, "contando em língua Tikuna o mito da origem desse povo, tra 

balho realizado em conjunto por professores Tikuna e uma equipe do Museu 

Nacional" {id). 

Essas experiências,bern como outras aqui não abordadas, parecem 

apresentar pelo menos os seguintes traços em comum: ~ 
1. a escola sempre surgiu, de um modo ou de outro, da vontade ex 

pressa pela comunidade, o que explica o apoio e envolvimento de todos 

com ela; 
,, 

2. na base delas estão pessoas que têm-convivência mais ou menos 

prolongada com o dia-a-dia dos índios, o que não significa necesssaria 

mente residência, permanente ou não, na comunidade indígena; 

3. existe, por parte do4s agentes educativos, indígenas e não-in 
dígenas, um estudo e urna reflexão que podemos qualificar de antropoló 

gicos, embora nem sempre acadêmicos; 

4. para a solução dos problemas técnicos, referentes ao estabel~ 

cimento de um sistema de escrita em língua materna, ao ensino do portu 

guês comó segunda língua, ao ensino 

ria! didático, etc·., tem-se_ contado 

entistas das respectivas áreas; 

da matemática, à elaboração de mate . - 
com a ajuda e a participação de ci- 

S. os resultados se otimizam na proporção direta da permanência 

dos educadores na área e da continuidade do trabalho: 

6. lamentavelmente, essas experiências só se tornaram possíveis 

na medida em que houve a possibilidade de aplicar modelos alternativos, 
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livres das ingerências da Funai e/ou do sistema oficial de ensino; 

7. elas estão marcadas pela constante preocupação com a forma- . . . 
ção, acompanhamento e reciclagem dos professores indígenas, de modo 

a que p~ulatinarnente o processo escolar seja assumido intei~am~nte pe 

las próprias c~munidades; 

8. o material didático produzido mostra-se criativo e apresen 

ta qualidade artistica. A participação dos Índios na elaboração desse 

material garante conteúdos próprios de cada realidade, textos muito; 

autênticos e ilustrações· sumamente originais; 

9. esse tipo de escola nova obriga a urna constante avaliação do 

processo; isso em grande parte ·tem-se revelado possível graças a ·enco~ 

tros periódicos onde experiências diversas são apresentadas, discuti 

das, criticadas e renovadas com a colaboração de todos os participan 

tes. 

Conclusão 

Para que uma escola realmente indígena possa tornar-se realida 

de em todo o pais, é indispensável: a) que seja formulada uma políti 

ca nacional de educação indígena; b) que a formulação dessa política 

seja feita com a participação ampla de todos os setores da sociedade e~ 

volvidos na questão, sobretudo com· a participação do movimento indígena; 

e) que a implementação dessa política esteja, de direito e de fato, sob 
jurisdição federal. 

Brasília, 03 de maio de 1986 


