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Projeto: EDUCAÇÃO TICUNA - A FORMAÇÃO DO PROFESSOR INDIO

Introdução

f

J

As atividades educacionais

implantadas na área Ticuna não

contaram, até então, com um planejamento

integrado, visando

continuidade. Pelo contrário, o que tem caracterizado
ações~

justamente o desencontro

de objetivos,

na área vários tipos de instituições

estas

já que existem

que se ocupam deste

trabalho, sem nenhum vínculo entre si. SaÕ iniciativas desprovidas de qualquer utilidade para o grupo, pois se limitam
a reproduzir os programas

e os métodos de ensino vigentes nas

escolas dos brancos, empregando livros e outros materiais
didáticos provenientes

do sul do país.

A difusão deste modelo tradicional

de escola, completamente

desvinculado da realidade cultural dos Ticuna, em nada vem
contribuindo para oferecer respostas

aos problemas que· eas es
\~j

índios enfrentam em sua exist~ncia cotidiana. Por o~t~~ lado,
~,\'

tem servido como um fator de aculturação
favorecendo a rotinização

do processo

acelerada/~at~-·meamo

de rejeição da ideriti-

dade êtnica.
A falta de orientação

e acompanhamento

ausência de programas

e materiais

dos profeeaores,

a

didáticos especificamente

voltados para o índio são fatores que podem ser apontados como
responsáveis pela ineficácia da atuação das diferentes agências

que tratam da educação no alto Solimões (Ver item "Aspectos
Educacionais"

do relat&rio apresentado

Estudo em set./84 - anexo 1).

a FUNAI pelo Grupo de
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Atualmente o ensino formal entre os '1'icuna se encontra numa
fase bastante critica de funcionamento,
mas gerados por prefeituras

acentuada pelos proble-

e secretarias de educação doe

municípios no que se refere ao pagamento e contra~ação

dos

professores (ver anexo 2).
Diante

dessas

questões,

o

prop6sito deste projeto é desenvolver

uma prática educativa que se contraponha aos sistemas e programas apresentados até então que,

inegavelmente,

de um forte efeito desintegrador

e aculturativo.

A particularidade

são possuidores

de nossa proposta decorre da consideração

de

fatores, tais como:
- a necessidade de uma nova visão de escola, não como um setor
limitado da vida, dirigido de fora e externo hs ~reocupações
da comunidade, mas como algo integrado aos

problemas viven-

ciados pelo grupo; espaço para a difusão, circulação e formação
de conhecimentos que respondam ~s necéssidades

e tensões das

comunidades.
- a necessidade de uma programação

especificamente

o índio, que respeite as singularidades
colabore para a preservação
- o reconhecimento

voltada para

de sua cultura e que

de sua etnia.

oficial da escola Ticuna e do saber produzi-

do por esta sociedade, ou seja, a regulamentação
de ensino, dos cursos de capacitação
produzido pelos pr6prios índios.

doe programas

e do material didático
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Alguns pré-requisitos

Desde 1981 se tem tentado pensar e redimensionar
dita formal, entre os Ticuna. Estas tentativas,

a educação,
entretanto,

não tomaram o impulso desejado devido aos escassos recursos
financeiros disponíveis para tais ações.
Somente a partir de 1983 foi possivel concretizar algumas metas, resultando deste trabalho dois tipos de materiais a serem
utilizados na alfabetização

e na pós-alfabetização:

uma car-

tilha (1) e um livro de mitos (2), ambos escritos na língua
Ticuna com tradução em português.

t importante salientar

a participação

dos índios especialmente

dos professores, em todas as etapas que envolveram a produção
dessas duas publicações, como levantamento

de palavras, textos,

narrativas, confecção das ilustrações, escrita dos textos no
idioma nativo e no português, etc. Vestaca-se ainda que esta
idéia de realizar tal ordem de material partiu de prioridades
estabelecidas pelos professores e por outros membros da comunidade, preocupados que estavam em ter na escola recursos desta
espécie que poderiam, gradativamente,

substituir os livros

produzidos no sul do país.
Paralelamente a essas atividades outras iniciativas foram
realizadas, no âmbito da educação, desta vez sob a plena responsabilidade dos professores índios. Um exemplo que cabe ressaltar

é a reunião sobre educação e que teve lugar na localidade de
Santa Inês, em eet./83, com a finalidade de colocar e discutir

os problemas mais cruciais que os professores vêm enfrentando,
(1) Sob a coordenação da equipe da Fatoral Indigenista da Prelazia do Alto Solimões, com apoio financeiro da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas.
(2) Soà a eoordenação da equipe do Museu Nacional (UFRJ), com
apoio financeiro do projeto "Interação entre Educação Básica e
os Diferentes Contextos Culturais Existentes no Páís", da Secretaria da Cultura/MEC/FNDE.
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como as questões ligadas~

situação física das escolas (meren-

da, material escolar, didático, etc), a necessidade

de cursos

de capacitação, as péssimas condições de pagamento e as difi-

culdades nas contratações. Neste encontro estiveram presentes
52 professores que trabalham em escolas de qwtro municípios do
Alto Solimões.
A respeito da capacitação ficou decidido que haveria um curso
de nivelamento, destinado aos professores

que apresentassem

uma formação ainda prêêária.~

O curso efetivou-se em dezembro do mesmo ano, na aldeia de A'gua
Limpa (igarapé Tacana) e os mestres foram os professores índios
considerados por eles

mais capazes.

somadas a nossa experi~ncia de trabalho na

Estas atividades

área permitem avaliar de modo mais conor-et o.: a situação do ensino

entre os Ticuna, bem como mostram a necessidade

reformulação;

de uma

e uma nova proposta deve se voltar, num primeiro

momento, para a preparação do professor índio que hoje~

tam~

bém um dos elementos reponsáveis pela reprodução do saber numa
sociedade indígena.

Outro dados

Os Ticuna formam hoje um grupo bastante numeroso, atingindo
aproximadamente
nos

18 mil índios. Estão distribuídos

em 67 aldeias,

municípios de Tabatinga, ~enjamin Constant, são Paulo de

Olivença, Amaturá, Santo Antonio do Iça e Fonte Boa, e o volume
populacional

destas aldeias varia entre 50 e quase 2 mil indi-

víduos. Sabe-se que em funcionamento

existem 32 escolas, tota-

lizando cerca de 3 mil alunos, os quais são atendidos
'-"

professores índios.

por 56
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A formação destes professores teve origem as mais diversas,
e os níveis de capacitação variam sensivelmente entre eles.
Muitos aprenderam a ler e escrever por conta pr6pria, outros
se iniciaram no Mobral ou com professores

das missões religio-

sas, eh~ ainda os que estudaram nos centros urbanos mais próximos.
Em termos de capacitação específica para o professor a entidade
que vem trabalhando a mais tempo (desde 76) é o Campus Avançado
do Alto Solimões/Projeto Rondon, atrav~s do Projeto de Capacitação do Professor Rural. Estes cursos se valem de métodos e
currículos de ensino como àqueles destinados aos componentes da
sociedade nacional que vivem na zona rural. Os professores índios
se empenham em acompanhar programas

compostos de regras. noções

e conceitos que lhes são totalmente

estranhos, al~m disso não

existe nenhuma técnica peculiar

para transmitir estes conteu-

üos. Resulta que não somente são criadas dificuldades adicionais
para a assimilação do conhecimento por parte desses professores,
mas se estabelece também em contexto de inibição e rejeição da
própria identidade étnica. Pois cumpre dizer que para estes cursos as turmas são formadas praticamente

de professores leigos

pertencentes à população regional, sendo que os Ticuna representam menos de 10% do total de alunos.
O MEB (Movimento de Educação de Base) numa determinada ápoca
se empenhou na preparação

deias do Munic. de

são

de professores,

atingindo algumas al-

Faülo de Olivença. O resultado também foi

deficiente, pois os cursos tinham um duração mínima e o programa,
técnicas e material didático eram

os mesmos apresentados~

po-

pulação regional, ou seja, aplicavam a cartilha "O Camponês"
feita para ser empregada na região nordeste do país e que está
distante inclusive da realidade dos

ribeirinhos do Alto Solimões.
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Estas duas iniciativas, entretanto, não tingiram 40~ doe professores Ticuna, ficando o restante sem o mínimo de orientação.
Esta ~ormação deficiente e muitas vezes defasada é um dos motivos que fazem

es

alunos repetirem sucessivamente

as primei-

ras séries ou mesmo se retirarem da escola logo ap6s o período
de alfabetização.

O curso

Considerando os fatores indicados anteriormente, um curso de
formação de professores índios s6 terá uma reàl utilidade se objetivar atender os aspectos que se apresentam mais prioritários
e que venham responder às expectativas profundas dos professores
e da comunidade Ticuna num todo.

Como objetivos básicos o curso se propõe a:
- apresentar métodos e práticas educativas que se contraponham
aos programas de ensino até então implantados na área Ticuna.
Neste caso é importante que tais métodos e práticas sejam real-

mente absorvidos pelos professores, tendo origem aí um currículo
que considere as peculiaridades do contexto e da cultura Ticuna
hoje.

- orientar sobre a utilização dos materiais confeccionados pelos
professores, ou seja, a cartilha e o livro de mitos. O primeiro
dará início ao processo de alfabetização na língua Ticuna e o
livro servir~ como material de leitura no período de pós-afabetização, destinando-se ao exercício da leitura no idioma nativo
e no português.

- dar um atendimento especial àqueles professores que possuem
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uma preparação ainda insuficiente.
- criar condições para que os índios sejam os agentes de sua
pr6pria cultura; dar continuidade ao trabalho de organização e
produção de material didático pelos professores - ou por outros
elementos das comunidades que se mostrarem motivados a participar - h exemplo do que aconteceu com a cartilha e com o livro
de mitos.

Local e participantes

O curso ser~·désenvolvido na aldeia de Campo Alegre (Munic. de
São Paulo de Olivença) e participarão 30 professores

das seguintes

localidades:
Porto Cordeirinho, Santo Antonio, Bom Caminho e Bom Intento
(Munic. de Benjamin Constant)
Piranha, Hel~m do Solimões e Palmares
(Munic .• de Tabatinga)

são

Domingos I, São Domingos II, Vendaval e Campo Alegre

(Munic. de São Paulo de Olivença).
l preciso salientar que os professores

escolhidos para esta pri-

meira fase do curso foram os que participaram
feitura do livro de mitos e ca cartilha.

dos trabalhos de

~m etapas posterioreB

1

os demais professores comporão outras turmas.
Haver~ ainda a necessidade de se organizar um
à reciclagem

período destinado

dos elementos que cursaram a etapas básica~, bem

como ser~·fundaffiental o acompanhamento

da prática educativa nos

meses que este professores estiverem ministrando

suas aulas.

·8

Duração prevista: 20 dias
Data: a ser iniciàdo na segunda quinzena de fevereiro de 1985.

Observ.: Não é possivel determinar antecipadamente a data
exata, já que a realização do curso depende do término dos trabalhos de impressão do material didático a ser adotado.

Responsáveis pela programação e execução do curso:
O curso será orientado e desenvolvido por educadores das equipes do Museu Nacional

(UFRJ) e da Pastoral Indigenista da Prela-

zia do Alto Solimões, cujos componentes fazem parte do ~rupo de
Estudo instituido pela FUNAI através da portaria 1692/84 PRES.

Orçamento

Despesas da equipe executora
(passagens aéreas Rio/Tabatinga/Rio, alimentação,
deslocamento na área) •••••••••••••••••••••••••••

vespesas

~$5.800.000,00

dos professores

( deslocamento na área

e alimentação) ••••••••••••• Cr$2.300.ooo,oo

mespesas com o curso
(material de escritário, material escolar, filmes,

fitas,gravador, etc.) ••••••••••••••••••••••••••••
TOT.AL

............................................

Cr$

900.000,00

Cl$9.000,000,00

.. .- .....
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2. Aspectos educacionais

E fund:1rnental atentar para o fato de recentemente terem e~
tado em Brasília três professores Ti kuna , das aldeias de Vendaval

e

Campo Alegre. Na ocas ifio esses professores estiveram com o Presidente

da FUNAI e lhe entregaram um documento (em anexo) bastante

abrangente
sobre a situação da educação na área, contendo ainda algumas
informa',
côes sobre saiide .
1

As ações educacionais desenvolvid1s junto aos TiKuna
realizam de forma descontínua e desintegrada,

fato que se pode

tatar pelo grande número de instituições que se ocupam desse

se
con~

trabalho

e que não mantern nenhum vínculo entre si. Seus projetos são totalmente
alheios à realidade deste grupo indígena, servindo apenas para reprod~
z i r os prog ramas de ensino vigentes nas csco lus dos brancos.

Em relação a isso se pode salientar os seguintes ca50s:
a) Em Benjamim Constant está sediado o Campus avançado
Alto Solimões (Projeto Rondou) que

do

real i z.i o "Curso de Capac it acâo p~

ra Professores Rurais", sendo parte da verba concedida através de con
vênios com a HJNJ\I.
Este curso é ministrado essencialmente para a

população

regional, sem cons i dcrar , por tant o , as pecul j ar idades da cultura

Ti 1c~

na. · Basta dizer que as turmas são compostas basicamente por professores
da popul açiio regional,

.

sendo mÍnim;1 a porcentagem de professores

lll

dios. Todo o material didático utilizado é trazido so sul do país
mesmo a cartilha que pretende ter uma linguagem regional não atinge
população indígena, sendo bastante criticada pelos Tikuna.
b) O MEB (Movimento Educacional de Base) que atua em

e
a

al~

mas aldeias do Mlnicípio de São Paulo de Olivença até o momento
vem
aplicando cartilhas e livros did.1ticos distantes da realidade Ti.kuna.

Mon.

120

-

2,o,.:;rg7
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c) A si tuaç"io elo Mobral é a inda ma is passível de crítica,
diante da inexistência de fonnação de professores bem como de

acom

panhamento de seus trabalhos.

d) A FUNAI não teve ainda preocupações em criar um proj~
to específico para os Tukuna em relação ao ensino. Houve apenas a edl
câo de uma cartilha na língua nativa (Tutu) que é uma simples
adap
t.ação da cartilhn <lo Sumrner do Peru, a qunl niio é aceita pelos fodjos
face à incorporação de termos que lhes são estranhos. Esta cartilha
nâo teve acompanhamento nem continuidade, e a maioria das aldeias dos
conhece tal material.
Ainda em relação à atuação da RJNAI, cumpre salientar que
a Professora Marina K. Villas Boas desenvolveu durante três anos
trabalho de educação na aldeia de Vendaval, com base em um
1

um

programa

sistemático e estruturado que considerou atentamente as especificid~
de do contexto Tukuna. As atividades realizadas por esta
educadora
incluíram a Io muciio de monitores ínJ.i.os e a organização de <luas

ca r

ti lhas: uma no idioma ma terno e outra na 1 Íngua portuguesa.
Esse

t

raha ho 11:10 teve
l

apo

i o 11cm reconhecimento por

pa

da RJNAI, que tão pouco assumiu a continuidade dessas atividade~

c

rt

edu

cacionais.
e) A missão Batista Independente está instalando na

ci~

de de Benjamin Constant uma escola/internato <lestinada a atender

a

população Tikuna da área.
Seria necessário, portanto, Jcvar em consideração as
ciativas que estão realizadas pelos professores Índios (num total

ln_!

<lc

hS) cm conjunto com o CIMl e com a equipe do Museu Nac ional,

através

<le projetos financiaJos por outras cnti<ludcs. Como produtos

dessas

iniciativas devcrác sair até o final de 84 uma cartilha e um livro de
mitos, ambos escritos na língua nativa e no português. A cartilha

te

vc apoio f inancciro <la Secretaria de Educac.io do Estado elo Amazonas e

o livro com narrativas mitológicas contou com o auxílio da Secretaria
<la Cultura do MEC, a t.r.ivós <la Ft1n<la!..;:'io N:1c i ona l Pró-Memória.

t importante salientar que esse material foi realizado d~
vido a inexistência de livros did.iticos para alfabetização e

Mod.

126

- 210><2g7

leitur~

13
MINISTÉRIO DO INTERIOR

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

voltada para o contexto in<lígena e mais especificamente para a reali<l~
de Tikuna.Na realização dessas duas publicações houve a participação
dos professores D1dios à nível de propostas, discussões e decisões
bem como da própria produção dos textos, desenhos e levantamento de nar
rativas.

3. Saúde.

A sHu;1ç:10 de sníidc entre os T icuna

por fa Jt a de uma ass

1~

tência adequada, apresenta problem.1.s que dependeriam para sua solução
de uma aç~o s i s tcmât ica e programada

g l oba lmcrrte para todas as

como foi sugerido também para a área de educação.
No ano de 83 ocorreram vil ri os fatos que comprovaram

a l dc ias

;1

mo

perância das entida<lcs que atuam na área dentro desse setor e
larmente

a incapacidade da AJNJ\I atuar,

parti e~
mesmo em situações cons idcruda s

cr It icas , O rcsul t.ulo dessas ocorrências,

foi um sal do grande de mortal i:_

d.ide por doença que norrm Irnent e , com a devida assistência> poder-iam ser

Inc i lmerrte cont ro Iadas ,
O campus avançado do a l t.o so] imões tem uma péssima

a tuacâo

na área, passando apenas cm algumas aldeias a cada 6 meses, não

ate~

Jendo portanto às necessidades , colocando cm dúvida dessa fo11113 a vali
J;1dc

<lo convcn io/HonJ011.

Existe também o trabalho

de Serviço Estadual de Saúde

b l ica tendo cm v i st o a In l tu de recursos e

é

;1

maneira aleatória de

Pf
como

Jirigido.
A HJN/\1 dentro desse setor é pn r.rdoxa l mcnt.c a

.ins t i t11 i c.,:ii.o

que tem menos estrutura para atuar. A inexistência de uma coordcnacào
da árc~1 de saiidc , de uma EVS, e de pouqui ss imas pessoas atuando

d iret~

mente nesse âmbito, além da falta quase total de recursos para

desloca

mento e o estoque mínimo ele medicamentos nos Postos, facem com que sua
atuação nesse setor seja praticamente inexistente.
Dentro

Mod.

1215 - 210,.207

de s sn perspectiva

o GE ;ic:ha importante

uma aval i;11.;iio

Documenta doe Professores Ticuna para entregar na FUNAI em Bras{lia
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Estamos aqui na FUNAI tres professores Ticuna do alto Solimões para contar
sobre a nossa situação de educação. Tem muitos problemas que nós queremos
contar. NÓs somos ao todo
comunidades

18000 indios Ticuna e

(são 67 comunidades).

O Único municipio que tem convênio com a FUNAI
municipio

52 são os professores das

é

o de $enjamin Constant. No

de Tabatinga a contratação Ticou prometida no começo de agosto

(na lº DA da FUNAI) , mas ainda não temos noticia se saiu. Os outros munici-

(são

pios

Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antonio ao Içá e Tonantrnns) não

tem convênio com a FUNAI•
N6s tres somos do municipio de são Paulo de Olivença, trabalhando nas comunidades de Campo Alegre e Vendaval. Nesse municipio o prefeito não tem interesse, as escalas estão abandonadas e a situação é muito ruim.
8n Campo Alegre são 9 professores com 610 alunos e somente 6 estão contratados pela prefeitura.

Em Vendaval são 4 professores com 192 alunos e 3 est~o

contratados pela prefeitura.

Todos esses 9 contratados não estão receb8ndo

direita. Neste ano de B4 só foram pagos duas vezes.
No anos de 83 nós fizemos uma reunião com esses 52
que

é

professores e resolvemos

mais importante para nós ter uma cartilha e um ensino próprio para Ti-

cuna. Não adianta para nós
mais importante

~K~~B

receber só material escolar e camisetas,

ter um ensino pr~prio nosso mesmo para pod~r levantar

é

o

povo Ti cuna.
8n

Senjamin Constant tem o Campus Avançado do projeto Rondon.

Todas as ati-

vidadas desse pessoal, a cartilha que eles fizeram e o jeito de ensinar
sempre falando as coisas dos brancos e

é

nunca fala da vida do Ticuna. Também

agora fizeram um curso de capacitação que só durou 15 dias e nem deu para
aprender parque era MNXil!IXpl muito pouco tempo.
das

NÓs

já

temos 32 escolas dentro

nossas prÓprias comunidades e queremos fazer mRis outras. NÓs quqrRmn~

que os filhos de Ticuna estudem nessas escolas, onde a gente fala da vida
do Ticuna.
NÓs queremos ter um curso próprio para Ticuna dado nas férias. Era bom que
fosse feito em etapas. Mas queremos que esse curso seja reconhecido pela
Secretaria de Educação e que no fim a gente receba um certificado para pocer
conseguir contratação.

Se~pre a FUNAI fala que n~o poae contratar poroue n~o

l(,
tem nenhum professor formado, então a gente ouer um curso reconhecido.

O

Casuto sempre falava assim.
Outra coisa.é a cartilha da FUNAI:

TUTU - que foi distribuida, mas ninguém

pode usar porque não teve nenhuma preparação

• Muitas palavras são usadas só

no Peru e os desenhos não foram os Ticuna que fizeram.
NÓs queremos contar também que lá em Benjamin Constant a igreja 8atistR Independente está construindo um internato para filho de Ticuna. Lá o Ticuna vai
esquecer a lingua, vai ficar longe da mãe, do pai e da comunidade.
preso

lá

dentro e não vai querer mais saber de voltar para casa do seu pai.

Nas comunidades
em

são

Vai ficar

Ticuna quase não tem remédio. Sempre acaba e

ai

tem que comprar

Paulo de Olivença. Precisava um médico que ficasse morando lá para

-

~
atender os doentes. Ja, faz muitos anos que nao tem nenhum medico
da FUNAI

para atender os Ticuna.
Uma vez ou outra aparece uma equipB do Campus - sempre com pessoas diferentesque s~ faz arrancar dentes e dar algum remédio, mas que não resolve nada.
Sobre a situação de saude nós vimos agora nessa viagem um indio Sateré doente.
Ele estava

já

dois meses lá na Casa do Xndio em Manaus e não recebeu nenhum

tratamento, nem remedia. Ele disse que o índio doente na Casa do Indio fica
mais doente, parque a chefe de 1~ não se interessa.
de Oliveira. Tinha também uma india Ticuna de

são

Esse Satere era Arturzinho

Leopoldo que foi fazer tratamento

da vista e ficou 2 meses lá na Casa do Indio com o marido e não recebeu nenhum
tratamento. Nessa casa do Indio ~em uma funcion~ria,

Carmem LÚcia que

é

muito

péssima, ela não gosta de indio. Reclamou que nós fomos para lá, que gastamos
a comida da Casa da Indio e não tinha pedido permissão do Delegado

• NÓs che-

gamos no domingo a o Delegado não estava lá. Ela ficou com raiva B xingou dg
ladrão e de besta.

Miguel Avelino Firmino

aldeia Campo Alegre

G).Jintino Emílio Marques

aldeia Campo Alegre

Reinaldo Otaviano do Carmo - aleeia Vendaval

Rio

de Janeiro, 27 de agosto cte 1984

Uma mostra do material obtido durante o
projeto do livro de mitos: Toru duu'ugu
"Nosso povo"

1. Fotos dos encontroe destinados ~s~narraçõee

míticas. Aldeias de Campo Alegre, Vendaval
e Belém do Solimões.

2.~Desenhos que ilustram so textos.
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Narrador, capitao

e professor Rei -
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