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I - APRESENTAÇÃO 

O projeto atenderá as seguintes populações Kayapo: 

Povo Aldeia Área indígena População, 

Mekrangotire Kubekàkre Mekrangotire 500 

Mekrangotire Pykany Mekrangotire 170 

Mekrangotire Baú Baú 120 

Os Kayapó Metyktire e Mekrangotire vêm lutando desde a época do contato para 
manter e recuperar a totalidade de seu território tradicional. Recentemente conseguiram a 
demarcação das áreas tradicionais Kapôt (1984) e Mekrangotire (1992), esta última, financiada 
pela Fundação Mata Virgem. 
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Il- JUSTIFICATIVA 

Sem contar com assessoria educacional e recursos para programas neste sentido, os 
Kayapo buscam saídas para resolver a questão da escolarização, necessária diante do contato com 
a sociedade não-índia. 

Nas aldeias Mekrangotire Pykany e Kubekõkre existem duas professoras não-índias, 
contratadas pelas madeireiras. 

A contratação de professores não-índios exige profissionais qualificados. Muitas 
vezes estes profissionais, devido ao seu despreparo acabam compactuando com a exploração das 
terras e riquezas indígenas, ignorando ou menosprezando a cultura destes povos e reproduzindo 
programas educacionais que não são úteis para sua autonomia. 

(• 

Outra iniciativa tomada pelos Mekrangotire e seus parentes Metyktire para 
solucionar o problema da educação foi enviar um grupo de 32 meninos para estudar em Guarantã 
do Norte, cidade próxima à área Mekrangotire. 

A saída dos jovens das aldeias para estudar nas cidades próximas é problemática 
com relação à infra-estrutura (moradia, alimentação e transporte) deficiente, com dificuldades de 
acompanhamento do ritmo escolar devido à falta de domínio da língua portuguesa e a questões de 
ordem cultural. Além disso, afastados do convívio familiar, esses jovens ficam propensos a 
incorporar hábitos nocivos, como por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. 

A pedido da comunidade, alguns índios que dominam melhor o português escrito e 
falado, assumiram as tarefas de professores. No entanto, necessitam, para um melhor desempenho 
de suas atividades como professores, de uma assessoria linguística, didática e pedagógica. Não 
existe nenhum material didático adequado ou currículos adaptados às suas peculiaridades étnicas e 
históricas. 
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III- OBJETIVOS 

1- Realizar cursos de formação para professores indígenas capacitando-os para a 
construção de seu próprio projeto educacional, garantindo assim a continuidade do ensino; 

2- Contribuir para o reconhecimento do direito à educação diferenciada e ensino 
bilíngue conquistados no Direito Internacional através da Convenção 169 e da Constituição 
Brasileira; 

3- Transmitir conhecimentos que fortaleçam a participação dos povos indígenas na 
sociedade brasileira, de forma digna, com melhores condições de defenderem suas terras, 
interesses e direitos, venda e aquisição de bens e a busca de atividades econômicas que assegurem 
a preservação de seus recursos naturais e sua integridade física e cultural. 

4- Apoiar a documentação da história, dos etno-conhecirnentos geográficos, 
musicais, científicos, através da produção de textos, transcrição de fitas gravadas contendo 
depoimentos e relatos, com a finalidade de que estes conhecimentos sejam empregados nas 
diversas disciplinas que comporão o currículo escolar; 

5- Assegurar a produção de material didático adequado nas línguas indígenas, em 
português, matemática, ciências, história, geografia e meio-ambiente; 

6- Estimular o debate sobre as perspectivas de educação escolar entre os Kajapo, 
sobre metodologias, currículos diferenciados e sobre a possibilidade do reconhecimento oficial das 
escolas indígenas; 

7- Formação de uma equipe de consultoria qualificada nas áreas de matemática, 
contabilidade, linguística, português, biologia, geografia, antropologia, agronomia e educação, 
responsável pela realização de cursos de formação e acompanhamento dos professores indígenas; 

8- Colaborar com os outros projetos em desenvolvimento nestas áreas, como o de 
saúde e alternativas econômicas. 

A escola indígena deve colaborar para a autonomia destes povos, valorizando a sua 
cultura de maneira ampla: língua, costumes, relações sociais, políticas, econômicas e saber 
tradicional. A escola deve ser ainda um local de reflexão, discussão e análise da sociedade 
brasileira e dos problemas decorrentes do contato. 
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IV- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

a)-ATIVIDADE 1 

a.1) Compra de Material Didático e de Referência 

Para possibilitar uma maior diversificação dos temas, métodos e atividades 
desenvolvidas em sala de aula, prevê-se a compra, em três etapas anuais, de material didático, tais 
como livros, revistas, jogos, cartazes. A distribuição e orientação sobre o uso destes materiais 
acontecerão durante os cursos de formação. Além disso, será adquirido material de referência, 
composto por publicações especializadas nas áreas de educação indígena e outras afins, produzidas 
por diferentes centros de pesquisa, que servirá de suporte teórico e metodológico para as atividades 
pedagógicas. 

b)-ATIVIDADE 2 

b.l) Compra de Material de Consumo e Permanente para a Realização dos 
Cursos e para o Funcionamento das Escolas 

É necessária a aquisição de material de consumo para ser usado durante os cursos de 
formação. 

Os professores indígenas que freqüentarem o primeiro curso já deverão assumir ou 
dar continuidade ao trabalho educacional em sua aldeias, devendo este projeto garantir condições 
materiais mínimas a cada escola. Tais condições dizem respeito ao fornecimento sistemático de 
material escolar básico ( cadernos, lápis, borrachas, giz etc) e de material permanente (lousa, 
armários, mimeógrafos etc). Foram previstas três etapas anuais para a renovação do material 
escolar básico. 

r> Será oferecido também um pequeno apoio para a construção de escolas na compra 
de martelo, serrote, pregos e tábuas para mesas e bancos. A comunidade fornecerá os outros 
materiais e a mão-de-obra. 

e) -ATIVIDADE 3 

c.I) Preparação para os Cursos de Formação de Professores Indígenas 

Para o sucesso de cada curso será fundamental um período para preparação prévia, 
visando tanto a organização logística do mesmo quanto o planejamento das atividades e conteúdos 
a serem desenvolvidos. 

Portanto, esta etapa prevê encontros entre todas as assessorias que se envolverão 
diretamente com os cursos, oportunidade na qual serão discutidos os planejamentos de trabalho 
dos assessores e serão definidas as atividades a serem desenvolvidas. 
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d)-ATIVIDADE 4 

d.1) Cursos para Formação de Professores 

Serão realizados cursos semestrais com duração de 20 dias. Espera-se a participação 
de três professores índios de cada aldeia. Além dos professores indígenas os cursos devem ser 
freqüentados pelos agentes de saúde e pessoas que acompanham o desenvolvimento do Plano de 
Manejo. 

A aldeia onde serão realizados os cursos ainda será definida pelas comunidades. 
As duas professoras não-índias que atuam no momento nas aldeias Pykany e 

Kubekõkre, bem como a de Guarantã devem ser avaliadas. Existe a possibilidade de substituí-las 
devido ao envolvimento com as madeireiras. 

d.2) Disciplinas a serem Abordadas Durante os Cursos e nas Escolas Indígenas 

1- Língua Kayapo 

Na Constituição Brasileira está assegurado aos povos indígenas o direito à 
alfabetização na língua materna. 

Através de sua própria língua é possível realizar uma alfabetização plena, que 
corresponda a uma leitura e escrita do próprio mundo, principalmente no caso destas populações, 
onde em algumas aldeias são poucos os falantes do português. 

A língua materna é o sistema significativo de expressão e entendimento, é o meio de 
identificação social nas comunidades indígenas, o que facilita a introdução à palavra escrita. 

A alfabetização e o estudo da língua Kajapo deve contar com material didático 
adequado e com uma assessoria linguística qualificada, desvinculada de interesses religiosos ou 
econômicos. 

Diante do exposto, pretende-se: 

a) Desenvolver a formação de professores indígenas levando-os a refletir sobre a 
linguagem, suas diferentes manifestações e sobre o funcionamento da língua falada e escrita, como 
meio de comunicação, literatura e conhecimento em si mesma; 

b) Valorizar a cultura indígena através da língua oral e escrita; 
c) Transmitir aos professores indígenas noções linguísticas que permitam a 

compreensão da escrita fonêmica, fonética e ortográfica. Com este objetivo serão abordados os 
seguintes conteúdos: 

- a história da escrita: origem, evolução, diferentes tipos de escrita/alfabetos; 

- o caráter convencional do código escrito; 

- variação dialetal e normatização da escrita. 
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d) Analisar com os professores índios e pessoas interessadas no estudo da sua língua 
os materiais existentes na língua Kayapo, verificando além de seu conteúdo, a · eficiência do 
alfabeto proposto. 

Os Mekrangotire e Metyktire podem durante o curso discutir a adoção de um 
alfabeto comum. 

e) Criação pelos professores índios de textos diversos na língua materna a serem 
usados nas escolas. 

f) Discutir com os professores uma metodologia de ensino na língua Kayapo, com a 
assessoria de educadores e lingüistas. 

2 - Português 

O objetivo é aperfeiçoar a expressão oral e escrita do português, tendo como 
temática o universo de cada povo e suas relações com a sociedade envolvente. 

Diante da realidade vivida pelos povos indígenas decorrente do contato com a 
sociedade não-índia, aprender o português falado e escrito nas suas diferentes situações de uso, 
tomou-se uma necessidade. 

Serão introduzidos durante os cursos para professores índios conceitos que 
permitam a reflexão sobre o trabalho desenvolvido na escola, em todas as áreas de estudo, como o 
planejamento, reflexão e avaliação da prática diária destes professores. 

Os conteúdos trabalhados serão os mesmos que na língua Kajapo: a língua 
portuguesa como forma de comunicação, literatura e conhecimento em si mesma. 

3 - Matemática 

O programa será desenvolvido procurando valorizar e refletir sobre o conhecimento 
matemático indígena. Ao mesmo tempo pretende contribuir para a compreensão da comunicação 
matemática expressa nos meios de comunicação e nas situações vividas envolvendo venda e 
aquisição de bens, conhecimentos de preço e mercado para o gerenciamento de seus recursos. 

4 - História e Geografia 

O estudo da história, geografia e ciências deve partir dos etno-conhecimentos 
Kayapo, ampliando esta visão para os conhecimentos históricos, geográficos, científicos 
universais. 

Dentro do estudo da história e geografia os professores indígenas devem ser 
estimulados a se tomarem verdadeiros pesquisadores da cultura de seu povo, organizando livros e 
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jornais, contando as histórias de origem, a luta pela terra, as histórias de seus antepassados e do 
Contato com a sociedade não-indígena. 

5 - Ciências 

Este trabalho deve ser realizado em conjunto com os monitores indígenas de saúde, 
médicos, enfermeiros e dentistas da Escola Paulista. De maneira ampla, deve abordar os seguintes 
assuntos, sempre levando em conta os conhecimentos indígenas: 

- Saúde e Meio Ambiente; 

- Saúde, higiene e prevenção de doenças; 

- O corpo humano; 

- O valor nutritivo dos alimentos; 

- Os conhecimentos indígenas a respeito da fauna, vegetação e os produtos agrícolas 
cultivados por estes povos; 

- Fenômenos da natureza: chuva, raio, trovão, arco-íris etc; 

- Preparar conteúdos específicos sobre assuntos que os povos indígenas tenham 
interesse em compreender como a eletricidade, as ondas sonoras, inventos, vacinas etc. 

6 - Educação Ambiental 

O conteúdo curricular na educação ambiental deve levar em consideração alguns 
pontos importantes: 

(· 
1) Que o conceito de natureza em sociedade se exprime essencialmente por uma 

construção cultural. A idéia de natureza é algo específico de uma dada sociedade, isto é, ela 
depende da forma de como uma sociedade recorta o mundo natural como sendo da natureza; 

2) Os conteúdos devem dar conta das classificações tradicionais e das diferentes 
categorias que compõem o universo indígena; 

3) Ele deve contrapor as diferentes visões que se tem da natureza. Ele deve mostrar 
no caso aqui apresentado qual o conceito que os diferentes agentes exploradores possuem da 
natureza e que se define principalmente pela obtenção de recursos naturais, isto é, a transformação 
econômica do meio ambiente. Neste caso o conteúdo deve esclarecer quais os recursos explorados 
e porquê, quais as forma de exploração, quem perde e quem se beneficia com estas atividades, 
quais os danos ambientais, sociais e também no nível da saúde. Deverá levar em conta além dos 
limites regionais, o conhecimento de outros discursos sobre a natureza e formas econômicas 
alternativas no que se refere a exploração de recursos naturais. 
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É importante que a escola consiga trabalhar no seu conteúdo com o conhecimento 
interdisciplinar aprofundando o conhecimento básico para que estas comunidades desenvolvam um 
projeto alternativo com consciência e para que a médio prazo consigam se auto-gerenciar. 

e)-ATIVIDADE 5 

e.1) Coordenação, Acompanhamento e Avaliação do Processo Educacional 

A coordenadora em educação que elaborou o projeto organizará uma equipe 
responsável pela preparação dos cursos, assessoria durante os cursos e acompanhamento dos 
professores indígenas nos meses intermediários, elaboração de materiais didáticos em conjunto 
com os professores índios, organização das viagens dos assessores às áreas indígenas, aquisição de 
materiais de consumo, permanentes e de referência (biblioteca das escolas), impressão e 
distribuição de materiais didáticos, avaliação e encaminhamento do programa educacional. 

No período entre os cursos de formação, cada escola receberá a visita de um dos 
membros da equipe de assessoria para juntamente com os professores indígenas acompanhar, 
orientar e avaliar os trabalhos ali desenvolvidos e dar continuidade à produção de material didático 
para impressão. 

O professores índios e o assessor farão pequenos relatórios avaliando o processo de 
ensino-aprendizagem em cada escola, que serão posteriormente apresentados e discutidos nos 
cursos, quando será feita a avaliação coletiva e troca entre os professores de suas experiências 
educativas. 

O assessor também deverá colaborar na elaboração de novos materiais didáticos e 
sugestões de atividades, bem como no planejamento do trabalho do professor durante os três meses 
seguintes, quando será realizado um novo curso. 

Durante o desenrolar do projeto, alguns professores indígenas e assessores deverão 
r>. participar de Encontros de Educação Indígena, para que haja troca de experiências educacionais 

com outros povos indígenas. 

Pretende-se também gradualmente incorporar professores indígenas na equipe de 
coordenação do projeto, para que no decorrer do projeto sejam capazes de procurar alternativas de 
manutenção das atividades educacionais e o reconhecimento de suas escolas pelo Ministério da 
Educação. 

O projeto está programado para 5 anos de atividades. Será constantemente avaliado, 
em reuniões envolvendo não somente os agentes de educação, mas também as chefias tradicionais 
e líderes Kajapo. 
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f) - ATIVIDADE 6 

f.1) Produção de Material Didático nas Línguas Indígenas e em Português 

Durante os cursos de formação, no processo de acompanhamento dos professores 
índios e através de sua prática pedagógica nas escolas, serão confeccionados materiais didáticos a 
serem usados nas escolas das aldeias. 

O trabalho terá a assessoria de especialistas de cada área: educadores, lingüistas, 
biólogos, antropólogos, engenheiros florestais, geógrafos etc. 

Durante o primeiro curso de formação de professores indígenas será iniciado o 
preparo destes materiais e os professores índios serão orientados pelos assessores para, durante os 
meses seguintes, na prática escolar, coletarem textos e desenhos produzidos pelos seus alunos. 

Os materiais elaborados serão usados pelos professores índios nas escolas com 
cópias mimeografadas ou retocadas, sendo revistas durante os cursos de formação, avaliados e 
aperfeiçoados pelos professores e assessores, até serem considerados prontos para impressão. 

No decorrer do programa de 5 anos prevemos a elaboração de 15 livros nas 
diferentes disciplinas mencionadas. 
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V- ORÇAMENTO 

a)ATIVIDADE 1 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE REFERÊNCIA ( livros, 
revistas, mapas.etc.) 

Orçamento semestral 

1 O ítens por escola x 3 escolas 
30 ítens x US$ 14.00 US$ 420.00 

1 O Semestres x US$ 420.00 US$ 4,200.00 
Total US$ 4,200.00 

,,,--.... 

b)ATIVIDADE 2 

COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 

Primeiro Semestre 

Material de consumo ( caderno, lápis, etc .. ) 
3 escolas x US$ 150,00 US$ 450.00 

Material permanente ( lousa, armários, mimeógrafos,etc) 
3 escolas x US$ 340,00 US$ 1,020.00 

Apoio a construção de escolas ( pregos, martelos,serrotes,.) US$ 240.00 
Sub-Total US$ 1,710.00 r> 

Segundo Semestre 

Material de consumo ( caderno, lápis, etc.) 
3 escolas x US$ 150.00/semestre US$ 450.00 
Sub-Total US$ 450.00 

Terceiro Semestre 

Material Permanente (lousa, armários, mimeógrafos, etc.) 
3 escolas x US$ 230.00 US$ 690.00 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 100.00 US$ 300.00 
Sub-Total US$ 990.00 
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Quarto Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x OS$ 100.00 OS$ 300.00 
Sub-Total OS$ 300.00 

Quinto Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 100.00 US$ 300.00 
Sub-Total US$ 300.00 

Sexto Semestre 

Material de Consumo 

Í' 
3 escolas x US$ 100.00 US$ 300.00 

Material Permanente 
3 escolas x US$ 200.00 US$ 600.00 
Sub-Total US$ 900.00 

Sétimo Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 150.00 US$ 450.00 
Sub-Total US$ 450.00 

Oitavo Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 150.00 US$ 450.00 

,-... Sub-Total US$ 450.00 
1 

Nono Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 150.00 US$ 450.00 
Sub-Total OS$ 450.00 

Décimo Semestre 

Material de Consumo 
3 escolas x US$ 150.00 US$ 450.00 

Material Permanente 
3 escolas x US$ 150.00 US$ 450.00 
Sub-Total US$ 900.00 

Total US$ 6,900.00 
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c)ATIVIDADE3 

PREPARAÇÃO DOS CURSOS 

Gastos com passagem para reunião 

Primeiro Semestre 
5 ( SP/BSB/SP) x US$ 360.00 

Segundo semestre 
3 ( SP/BSB/SP)X US$ 360,00 

Terceiro semestre 

Quarto semestre 

Quinto semestre 

Sexto semestre 

Sétimo semestre 

Oitavo semestre 

Nono semestre 

Décimo semestre 

Total 

d) ATIVIDADE 4 

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 

Primeiro semestre 

US$ 1,800.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,800.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 1,080.00 

US$ 12,240.00 

Assessoria ( linguista, antropólogo, matemático, educador, engenheiro florestal)- 
remuneração por prestação de serviços- 5 x US$ 600,00 US$ 3,000.00 

Passagens aéreas ( SP/Guarantã/SP) 5x US$ 855.00 

Frete de aeronave de Guarantã às aldeias Baú, Kubenk:okre e 
Pukany 

Material de consumo ( pastas,papel sulfite,cartolina,etc. ) 

US$ 4.275.00 

US$ 6,000.00 

US$ 350.00 

14 



Gêneros alimentícios ,. 
Prestação de serviço ( cozinheiros e outros ) 

Sub-Total 

Segundo semestre 

Assessoria ( 3 especialistas x US$ 600.00) 

Passagens aéreas 
3 SP/Guarantá/SP x US$ 855.00 

Frete de aeronave de Guarantã às aldeias Baú, Kubenkokre e 
Pukanu 

Material de consumo 

Gêneros alimentícios 

Prestação de serviços 

Sub-Total 

Terceiro semestre ( idem ao segundo semestre) 

Quarto semestre ( idem ao segundo semstre) 

Quinto semestre ( idem ao segundo semestre ) 
r-- 
1 Sexto semestre ( idem ao primeiro semestre) 

Sétimo semestre- ( idem ao segundo semestre) 

Oitavo semestre ( idem ao segundo semestre) 

Nono semestre ( idem ao segundo semestre) 

Décimo semestre ( idem ao segundo semestre ) 

Total 

US$ 700.00 

US$ 350.00 

US$ 14,675.00 

US$ 1,800.00 

US$ 2,565.00 

US$ 6,000.00 

US$ 350,00 

US$ 700.00 

US$ 350.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 14,675.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 11,765.00 

US$ 123,470.00 
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.. e)ATitlDADES 

Uv1PRESSÃO DE MATERJAL DIDÁTICO 

Orçamento para impressão de um livro: 
Tiragem: 500 exemplares 
Formato: 21x 31,5 centimentros 
Páginas: 100 
Especificação: capa dura, plastificada, 2 cores, miolo costurado, papel 
off-set 90 

Material e impressão 
Composição, diagramação e fotolito 
Total 

US$ 1,000.00 
US$ 1,500.00 
US$ 2,500.00 

Terceiro semestre 
2 llivros x US$ 2,500.00 US$ 5,000.00 

US$ 2.500.00 

US$ 5,000.00 

US$ 2,500.00 

US$ 5,000.00 

US$ 2,500.00 

US$ 5,000.00 

US$ 2,500.00 

US$ 30,000.00 

Quarto semestre ( 1 livro) 

Quinto semestre ( 2 livros ) 

Sexto semestre ( 1 livro) 

Sétimo semestre ( 2 livros ) 

Oitavo semestre ( 1 livro ) 

Nono semestre ( 2 livros) 

Décimo semestre ( 1 livro) 

Total 

f)ATWIDADE 6 

CORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Orçamento semestral 

Coordenação 
US$ 600.00 x 6 mêses US$ 3,600.00 
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Jun-93 

Assessoria 
US$ 500,00 X 2 meses 

Passagens aéreas 
2 SP-BSB-SP x US$ 360.00 
1 SP/Guarantã/SP X US$ 855.00 

Hospedagem e alimentação 

Despesas diversas ( comunicações, material de expediente) 

Sub-Total 

Total ( 10 semestres) 

TOTAL GERAL 

US$ 1,000.00 

US$ 720.00 
US$ 855.00 

US$ 500.00 

US$ 200.00 

US$ 6,875.00 

US$ 68,750.00 

US$ 245,560.00 
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