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1. Introdução 
 

A III Oficina Pedagógica Baniwa-coripaco teve início no Sábado,   dia 5, 
com o  levantamento de expectativas dos participantes. Apresentaram-se 33 
pessoas, entre elas, professores da Escola Páanhali  e de outras escolas 
municipais das comunidades localizadas na região do Içana que já haviam 
participado de uma ou outra das duas oficinas anteriores, em número de doze, e 
que, neste relatório, chamaremos de “velhos ”; professores que vieram  para 
participar pela primeira vez, em número de quinze que, daqui pra frente, serão  
denominados  “novos ”; um pequeno número de pessoas mais velhas  das 
comunidades, lideranças, conselheiros das Escola baniwa-coripaco Páanhali, um 
representante da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, 
todos dispostos a contribuir nas questões relativas aos conhecimentos e cultura 
baniwa e coripaco, sobretudo no que diz respeito às constelações; estes eram 
sete e serão denominados “anciãos ” neste relatório. 

Os velhos vinham ansiosos por continuar as discussões começadas nas 
oficinas anteriores, sobretudo a última, de novembro passado, quando haviam se 
entusiasmado com a construção de instrumentos simples de observação da 
natureza. Os professores da Escola Páanhali, além disso, preocupavam-se com o 
planejamento do terceiro módulo, que será realizado em junho próximo. 

Entre os novos havia os que nunca tinham sido convidados para um curso 
de formação e estavam  na expectativa de poder discutir e melhorar a qualidade 
do seu trabalho. Alguns dos novos manifestaram claramente o desejo de aprender 
a fazer um planejamento de aula por tema; mas um bom número, pelo menos 
seis, não são professores e ouviram falar que a oficina ensinaria computação e 
vieram nessa expectativa.  

Os anciãos expuseram com simplicidade a alegria de poder ensinar alguma 
coisa da sua cultura para as gerações mais novas. 

Com esses dados levantados na tarde de Sábado, passamos o Domingo 
dando tratos à bola e pensando numa estratégia que contemplasse, pelo  menos 
de alguma forma, expectativas tão diferentes. Avisamos, no entanto, que dar aula 
de computação seria impossível, até porque só teríamos um ou dois 
computadores à disposição. Mas que todos teriam a oportunidade de se aproximar 
da máquina, ver e sentir como funciona, escrever algumas pequenas coisas, etc.  

 
 
 

2. Estratégia de trabalho: tentando resolver o impa sse de tantos 
participantes novos  

 
Na tentativa de dar continuidade aos assuntos já começados em oficinas 

anteriores, fazendo  com os novos  uma pequena iniciação necessária e dando 
aos velhos a chance de mostrar a capacidade de orientar e conferir a sua 
segurança em assuntos tratados anteriormente, decidimos pela seguinte 
estratégia: 
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Nos dois (ou três) primeiros dias, o Prof. Carlos ficaria orientando três 
grupos de trabalho (três pequenas oficinas, na verdade),  os quais seriam 
compostos por professores novos, anciãos e coordenados por velhos. Os 
professores velhos teriam a responsabilidade de iniciar os novos, convocando-os 
a um trabalho de oobservação, de pesquisa, de construção de objetos simples 
para fazer as suas observações. Os temas escolhidos já tinham sido trabalhados 
por eles, em novembro passado, e foram os seguintes: 

 
GNOMON                       PINICO SOLAR                                 TELESCÓPIO 
 
Nesse mesmo período, a profº Judite orientou o quarto grupo, cujo objeto 

foi a elaboração de um PLANEJAMENTO POR TEMA. O grupo deveria escolher 
um tema possível de ser trabalhado no  terceiro módulo da Escola Páanhali, a se 
realizar em junho próximo. Como será um tempo de inverno, de cheia grande, 
tema escolhido foi a CHUVA. 

O terceiro dia seria destinado à socialização dos resultados de cada grupo, 
incluindo a entrega de um pequeno relatório, contendo os textos produzidos (em 
baniwa e/ou português), a exposição dos  objetos construídos, a utilização desse 
material em sala de aula e tudo o mais que o grupo julgasse necessário para o 
bom entendimento  daqueles que não haviam participado dessas discussões 
anteriormente. 

 
3. Exposição dos trabalhos dos grupos 

 
Os grupos trabalharam intensamente nos seus projetos. O  tempo não 

ajudou muito aos que deveriam observar e registrar, através dos seus 
instrumentos,  o movimento do sol, porque chovia bastante e estava quase 
sempre nublado, apesar do enorme calor que fazia. Mas os grupos deram seu 
jeito, driblaram o tempo e fizeram suas marcações. De maneira que, na tarde do 
terceiro dia foi possível começar as exposições. Os três primeiros grupos fizeram 
isso nessa tarde. O quarto grupo, o do planejamento de aula por tema , que 
havia estudado a chuva , ficou para o dia seguinte, pela manhã e ocuparam a 
manhã inteira com suas exposições, debates, pequenas experiências para se 
entender mais facilmente o fenômeno da chuva. O grupo apresentou cartazes, 
textos de apoio, mas os conceitos nem sempre ficaram tão claros. O prof. Carlos 
intervinha, quando necessário, para esclarecer pontos confusos ou mais 
complexos. 

Em todos os grupos os debates foram bastante bons, muito  interesse, 
muitas perguntas que os expositores respondiam da melhor maneira. 

Em anexo, os relatórios de cada grupo. 
 
4. Estudos das principais constelações na cultura b aniwa 
 
Num primeiro momento, este grupo discutiu muito entre si, em baniwa, 

sobre o tema. Iam à lousa, desenhavam, apagavam, tornavam a escrever.... Ao 
final, levantaram as constelações importantes que regem o calendário baniwa. 
Com o auxílio de um programa de computação, o “Sky Globe” e de cartas 
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celestes, se dedicaram ao reconhecimento das constelações no céu dos brancos. 
Todos mostraram grande  interesse nesse trabalho, embora muito cansativo; 
aprenderam a pilotar o programa. 

Já os que não fizeram parte desse grupo e que só ouviram o relato dos 
companheiros, não se mostraram muito animados com o programa, quando 
chegou a sua vez de olhar, em pequenos grupos. Gostaram sim, e muito, da 
exposição oral, da organização de um calendário, da representação do céu 
baniwa, etc. Entenderam bem o que foi explicado, anotaram com cuidado, mas 
definidamente não se interessaram pelo programa. Talvez porque  tenha sido um 
momento apenas, ao contrário dos que se dedicaram a produzir o calendário 
baniwa e o correspondente na visão dos brancos. Esta atividade deveria Ter sido 
muito mais longa, não fosse a introdução  dos novos, também necessária. 

Além de um calendário circular (o original foi  para a Escola Páanhali para 
ser terminado e estudado), foi apresentada uma relação das constelações, que 
segue abaixo: 

 
Grupos de constelações 1: 

“Saber el  fruto amado de la tierra, 
según el sol y los animales celestes; 

adivinar el ritmo 
futuro de los vientos 

por el semblante de la luna nueva...” 
(Leopoldo Marechal,  Mi Abuelo) 

 
1. Omainai (cardume de piranha): cai2 no horizonte no mês de agosto. O 

ano começa nesta constelação. O rio começa a descer. Termina o 
inverno  e começa o  verão. É preciso renovar, limpar tudo. Omainai 
corta as folhas, corta os dentes dos peixes, as árvores... 

2. Lidzawithiona (caçado de piranha): cai no mês de agosto também. 
3. Makoapidani (pote de cozinhar, de guardar coisas): cai  no mês de 

setembro. Significa o que renova; renova  tudo o que Omainai cortou. 
Tudo novo. A idéia do pote é que ele contém o espírito de bondade de 
todos os seres existentes na terra. 

4. Khewidapani (boiaçu, cobra grande de seis cabeças): cai no mês de 
outubro, novembro. Ele come um pouco da grande renovação feita pela 
constelação anterior.  

5. Maalinai (bando de garças, de pássaros passageiros,  aves 
migratórias): cai no  horizonte em dezembro, janeiro. Faz sumir os 
peixes. Aparecem garças e outras aves migratórias, o carará para 
substituir os peixes que ele trancou. 

                                                           
1  Sobre as constelações, ver fita Ksete com as explicações em baniwa e em português. Marta poderia 
providenciar a transcrição do texto em Português, fala do Prof. Franklin e, depois, enviar a fita para São 
Gabriel da Cachoeira, para ser transcrita a explicação  em baniwa, fala do Sr. Fernando e outras colaborações. 
Os  textos poderão ser enviados aos participantes, para serem lidos nas escolas, pelos alunos, professores e 
pais, inclusive para que se amplie mais os conhecimentos ali transmitidos..As duas gravações foram feitas em 
uma das plenárias da III Oficina. 
2  Quando os baniwa dizem que uma constelação “cai”, significa que ela se pões no horizonte, mai sou 
menos às oito  ou  oito e meia da noite. 
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6. Dzoroonai (“besouro que canta”,  cigarra,): cai no mês de fevereiro. 
Pequena piracema. 

7. Dzaaka manaapani (camarão de um só braço, camarão  pequeno): cai 
no mês de março. Tempo de frutas como a pupunha, o  cumari,  

8. Dzaaka makaapali (camarão de dois braços, camarão grande): cai no 
mês de abril. Pequena piracema; começa o inverno. 

9. Walipere (se diz de um “novato”, plêades, siuci): cai no mês de maio. 
Grande inverno. 

10. Opitsina (armadilha de pesca, matapi): cai no mês de maio. 
11. Waliperíeni (filhote de walipere, walipere pequeno): cai no mês de junho 
12. Kakodzode (curvatura, tortuosidade, quando um igarape tem muitas 

voltas, se diz que ele é kakodzode): cai no mês de julho. 
Dokome (frio, névoa): cai no mês de julho. 
Newivinai, Panaliani  ( bando de lontras. De ariranhas): cai no mês de 
julho. 
Panapistshoeri (estrela do rio negro): cai no mês de julho. É a estrela 
mais brilhante que tem no céu. 
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5. Construindo Um Projeto  Político E Pedagógico Pa ra As Escolas Baniwa-
Coripaco 
 

Enquanto o  grupo de  anciãos e de alguns jovens  professores construíam, 
junto com o  prof. Carlos Argüello, o calendário astronômico dos baniwa, 
estudando as principais constelações que o regem, o outro grupo se dedicou, 
junto com a prof. Judite, a algumas leituras, debates e reflexões sobre a Escola 
Indígena diferenciada. Esta discussão resultou na decisão deste grupo de 
enfrentar, em suas comunidades, as discussões no  sentido de levantar dados 
para compor este projeto. 

O grupo se mostrou muito sensível ao tomar conhecimento de alguns textos 
que mostram claramente como a educação indígena oficial,  ao longo de sua 
história e até há bem pouco tempo, era orientada  no sentido de uma gradativa 
integração e assimilação dos índios  à sociedade nacional, porque os acreditava 
como uma categoria transitória e fadada à extinção” (RCNEI, 1998, pág. 31). Que, 
a partir dos movimentos indígenas e  não indígenas organizados, as leis  
nacionais, desde a Constituição de 88, tomaram  outro rumo em relação às 
questões indígenas.  

Foi afixado  na parede da sala um resumo, em dez itens3, do que pode e 
deve ser uma Escola Indígena diferenciada, como um guia para se pensar num 
projeto  político e pedagógico para as escolas baniwa e coripaco: 

 
1. Direito à educação bilíngüe, com alfabetização na sua língua de origem 

étnica. 
2. Documentação, proteção e divulgação dos conhecimentos e cultura 

indígena, promovendo a auto-estima dos povos pela valorização de 
suas raízes culturais. 

3. Acesso aos conhecimentos e à cultura do branco, utilizaação da sua 
tecnologia, através das análises críticas pertinentes. 

4. Direito do índio de intervir, aconselhar e decidir  sobre toodas as etapas 
do seu processo educativo. 

5. Direito a um currículo diferenciado e adequado à esclaridade e 
necessidades indígenas étnicas. 

6. Direito a professores da etnia apropriada. 
7. Direito a um calendário adequado às suas atividades nas comunidades. 
8. Formas de avaliação adequadas à tradição e cultura indígena. 
9. Direito à  educação gratuita e de qualidade apropriada. 
10. Multiculturalidade democrática como uma forma de entender e conhecer 

os outros e de se enriquecer nesse processo. 
 
Depois de muitos e interessantes debates, trabalhos em pequenos  grupos, 

elaboração de textos coletivos, cada participante levou uma pasta com um roteiro 
não muito organizado,  funcionando  mais como um lembrete, e uma “tarefa para 
casa”: realizar uma boa pesquisa na sua comunidade, provocar debates e ir 
anotando  tudo e reservando nessa pasta.  

                                                           
3  Extraído de um texto inédito do Professor Carlos Argüello. 
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Na próxima etapa, da qual  só participariam (exceto os novos) aqueles que 
tivessem levado a sério esse trabalho e tivessem também lembrado de trazer o 
resultado, o assunto seria  retomado. Aos poucos, com muita  reflexão, depois de 
muita troca de idéia, se daria    uma forma a esse projeto político e pedagógico. 
Tudo sobre a  Escola estaria aí nesse documento. As idéias levantadas (roteiro) 
estão em anexo.  
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6. Conclusão 

Os resultados da III Oficina podem se resumir em alguns trabalhos que 
consideramos terem tido êxito. São os seguintes: 

a) Ampla discussão do planejamento escolar por temas, tendo o exemplo 
do assunto escolhido pelos professores da Escola Páanhali, como tema 
central (CHUVA). Foi percebida a possibilidade de se trabalhar as 
diferentes áreas do conhecimento, através de exemplos práticos, em 
situações concretas. Foram discutidas as vantagens dos trabalhos em 
grupos e por projetos. Também foi mostrado como a cultura baniwa 
pode e deve ser incorporada na diagramação  curricular, através dos 
saberes dos mais  velhos, os anciãos, que, na  III Oficina tiveram um 
papel fundamental. 

b) Contribuição da cultura baniwa na elaboração do Calendário que trouxe, 
para nós, resultados inesperados, em campos tão interessantes como o 
do equilíbrio das populações animais,, os pássaros  migratórios e outros 
mais que serão melhor explicitados em artigo a ser escrito logo mais. 

c) Práticas experimentais com dispositivos e materiais simples, na 
observação do céu, na construção de modelos e aparelhos relacionados 
a  fenômenos atmosféricos ou  climáticos. 

Um ponto por nós considerado lastimável, a ausência da professora 
Raquel, amplamente justificada por  motivos sérios de saúde, se fará sentir 
na continuidade das atividades da Escola Páanhali, o que, a nosso ver, irá 
diminuir, sem dúvida o  impacto que a III Oficina poderia ter tido. O 
acompanhamento é tão importante quanto a Oficina.  
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 ANEXO Nº 1.  GNOMON 
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"GNOMON" 

 
A palavra Gnomon é o nome dado por um famoso cientista Babilônio há mais de 
3.000 anos, para instrumento utilizado para interpretar o movimento do sol através 
de sombra e mais tarde pelos gregos a 2000 anos atrás. 
E assim espalhou pela Europa e para o mundo. 
Esse instrumento pode ser qualquer objeto desde que tenha o formato cilíndrico 
ficando ao solo na posição vertical no local a céu aberto, onde pode produzir a 
sombra em 8:00 horas por dia ou mais. 

 
PARA QUE SERVE O GNOMON 

 
 O gnomon é um instrumento que serve para: 
A) Localizar os pontos cardeais geográfico, marcando a sombra, quando concluída 
  localizar os pontos com ajuda do compasso. 
B) Interpretar o movimento do sol em relação a terra. Acompanhar marcando a 
  sombra ao longo do ano. 
 Para quando concluir, comparar as sombras marcadas em dois lados 
 (norte - sul). 
C) Relógio considerado "relógio do sol". 
 Essas são as produções básicas de um gnomon, podendo ainda fazer  
 mais outras. 
 
 
COMO FAZER O GNOMON 

 

Os materiais necessários para montar esse instrumento são: 

 
1) Tábua - de qualquer tamanho podendo ser plana. 
2) Vareta - pode ser de tamanho médio, podendo ser colocada no meio da tábua 
com prego. 
Esse instrumento, facilmente encontrado na nossa religião e não é comprado. 
Então quem usou 1° esse instrumento, para medir a p osição do sol, foram os 
povos babilônios a 3.000 anos atrás, passando a ser usado consequentemente 
com os povos gregos a 2.000 anos atrás. 
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COMO TRABALHAR COM O GNOMON 
 

 Tendo o Gnomon completo com a varinha no meio da tábua e colocando-a em 
direção ao sol. O dia deve ser bem limpo para que a luz do sol ilumine com bastante 
claridade, para que haja a sombra do Gnomon. O trabalho pode ser feito ás 7:OO horas e 
ir até ás 18:OO horas. Isso deve ser em um dia para que se possa conhecer o movimento 
do sol. 
 Pode ser marcado com pedrinhas ou qualquer objeto parecido. Temos que 
marcar através da sombra da vareta, isso deve ser marcado na ponta da sombra. A 
marcação r- deve ser feita por minuto ou por hora. Daí, ocorrerá a percepção de que a 
linha é curva. E no centro da curva será o meio dia. Mas também a linha não é a única 
nascente. Cada dia ou mês e ano mudará e assim perceberemos que o sol não nasce 
num lugar certo. Depois traçar com lápis ou caneta uma linha em cima dos pontos 
marcados – formará uma curva. 
 Para terminar, utilize o compasso, colocando-o no lugar da vareta e faça um 
circulo dentro da curva e ao terminar coloque o compasso no final da linha do circulo e 
gire no meio da curva e do outro lado da mesma forma e desta forma aparecera um X. 
Colocar uma régua no meio do X apontando na direção da vareta e trace uma linha reta e 
você formará a direção do sul. 
 Neste Gnomon você observará os pontos cardeais - o leste, oeste, norte e sul. 
 Depois de observar o Gnomon passaremos a conhecer o quadrante - outra forma 
de conhecer o movimento do sol e as estações do ano e os meses. Perceberemos a linha 
do Equador e assim localizaremos a onde estamos. Teremos para o Norte três linhas. A 
ultima será o trópico de Capricórnio. Entre o Trópico de Câncer e o Equador e o Trópico 
de Capricórnio encontraremos sete linhas. No mês de dezembro até o mês de Julho, o sol 
demora um ano e para chegar a linha do equador demora 2 anos. Com o quadrante 
podemos construir o relógio solar e ainda serve como a bússola. 
 

CONCLUSÃO 
 
 Nessa III Oficina Pedagógica dos Professores Indígenas Baniwa e Coripaco entre 
vários temas propostos, o primeiro grupo buscou com profundidade estudar o gnomon 
como tema gerador. 
 O tema, trabalhado é de grande importância não só para os professores como 
também para os alunos e (metro) - membro comunitário. Não é preciso utilizar coisas 
específicas na instalação dos gnomons. Basta apenas escolher local adequado e plano, 
para instala-lo como coisa simples e fácil de conseguir e assim obter resultados 
importantes. No decorrer das observações. Esta atitude só contribui no processo de 
ensinar a aprendizagem nas escolas Indígenas Baniwa e Coripaco. 
 De fato o Gnomon e os instrumentos aprendidos foram de muita importância para 
as atividades dos alunos e dos professores, como também para o conhecimento e 
enriquecimento dos diferentes povos. 
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ANEXO 2 - O TELESCOPIO 
 

 É um aparelho que serve para observar os astros e outros objetos no espaço, 
mostrando a imagem invertida. 
 Como montar um telescópio: 
 Arranjar um cano de comprimento aproximadamente igual a distância focal (D.F.) 
da lente e de diâmetro igual ao da lente. Na parte da frente do tubo fica a lente objetiva e 
na parte de trás fica a lente ocular. Lente objetiva serve para focalizar a imagem do 
objeto. Formando umas imagens invertidas. Como medir a (D.F) de uma lente? 
 

 
 

D.F. 
 
 Dirijo a lente na direção do sol e coloco em um anteparo branco na distância em 
que obtenho a imagem nítida do sol. A distancia lente anteparo varia então igual a D. F. A 
lente ocular serve para aumentar a imagem e variando a sua distância da lente objetiva, 
destaca uma imagem resultante nítida. Com esse (trabalho), aparelho você descobrirá 
muita coisa sobre os astros que movem no espaço. 

Autor: Afonso Fontes 
 
 Neni apapi pakapakaropi yakalhe Ihipitana telescópio, teles. Yaka mexoda cupio 
Ihinaphiami mexopa pida nakolhiko nharha yalha nawinai: . 
 Koame padokolhakani pama apapi dzekapi koadzo padakatsa koadzoitekatsa 
pakapa kanalhita ou makaite o tsoite. Nhette Ihinomawa rhinipa dzenonhitte mamatadaka 
makayawaniphakalhiodzanirhi Ihitanhida. Nhette Ihitanhidanako tshoia waniphatsa. Nhette 
Ihinomawa dzenonhitte peroita nharha kanalhi makaitepha. Lhipitana (lente objetiva) 
nhette Ihierhe kanalhi tsoitephatsa peroitani Ihitanhida nakolhe Ihierhe rhirakaita 
pakapakaro nharha nharha padawa tsakna. 
 Nhette pakapakadanako Ihiyo tsomekatsa pakapaka Ihierhe pakapalhi Ihiyo. 
 Lhiyo watsa Ihierhe yanhewatsa phiome koakatsa Ihirikopí nanako nharha 
rhiwirina:  
 
Autores : 
Arcinto Feliciano M. Brazão; Walquiria; Dani; Horácio; Irene; Eracito; Paulo; Efrain; Afonso 
Fontes 
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ANEXO 3 - O PINICO SOLAR 
 
 A Astronomia é uma ciência, cuja função é estudar os astros, seus movimentos e 
suas causas. Um dos astros que vamos apresentar no nosso grupo, é o maior de todos – 
O sol. 
 O pinico solar é um instrumento que foi inventado pelo professor Carlos, 
que também relaciona ao Gnomon. Os romanos já tinham algo parecido. Uma pedra em 
forma de relógio. Esse instrumento é construído a partir de uma cabaça (cuia) ou alguma 
coisa parecida alias. Algo parecido, finca-se uma vara no meio como mostra o desenho. 
Ela é instalada num ponto mais fixo da terra num local plano e aberto ao sol. O 
instrumento serve para fazer observações do movimento da terra em relação ao sol. 
Registra-se de meia em meia hora ou em uma e uma hora dependendo do hitério do 
observador que vai marcando ou registrando a sombra da ponta da vareta na superfície 
do pinico, e assim obtém-se resultados que é o caminho (aparente) do sol em 
determinado lugar e época do ano. 
 A sua importância numa escola indígena é de estabelecer varias funções: 
Variações do nascente e por do sol, localizações diferenciais, referencias de lugares, 
épocas de plantio, pesca, colheita - fruta silvestres e cortes de madeiras... 
 

CONCLUSÃO 
 
 Concluímos com essa nossa pesquisa que as observações feitas nos trouxe 
conhecimento do percurso que o sol exerce sobre as várias posições em determinados 
lugares. Como proveito da pesquisa é de se redefinir o percurso cotidiano do grande astro 
Gol, e que este movimento determina variações geográfica e climática. 
 Para os alunos e professores indígenas o conhecimento do manejo do pinico solar. 
Além de estabelecer uma simples atividade, contribui para um grande enriquecimento na 
sua atuação sobre o planeta terra onde os educadores podem -se localizar e ao longo do 
processo de aprendizagem aprender orientações necessárias sobre o movimento solar. 
 
Autores: 
Daniel Bejamim; Valdir J. Cardoso da Silva; Maurício Fontes; Avelino Apolinário; Santiago 
Apolinário; Alonso Garcia; Mateus Gonçalves; Bosco Marinho 
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ANEXO Nº 4.     PLANEJAMENTO POR TEMA: CHUVA 

GRUPO IV: ORGANIZANDO UM PLANEJAMENTO POR TEMA 
1. TEMA: CHUVA 
2. Por que trabalhar com esse tema? 
OBJETIVOS: 
- Em primeiro lugar, porque no calendário natural da região, o mês de Junho é um tempo 
de muita chuva. 
- Em segundo lugar, para ajudar a compreender mais profundamente o fenômeno da 
chuva e compreender outros fenômenos relacionados com a chuva: o ar, a temperatura, 
umidade e pressão do ar, as correntes térmicas, os centro ciclônicos.  
- É importante também estudar esse tema para organizar as atividades humanas de 
acordo com os acontecimentos da natureza . Para poder relacionar as atividades da 
escola Páanhali de maneira adequada. 
 
3. Lista dos assuntos a serem estudados neste tema da chuva: 
� Calendário baniwa das constelações 
• que é a chuva? Sua importância. Como ela se produz? 
� Medir a altura do Rio. 
• medir a quantidade de chuva (precipitação pluvial). 
• Raios e trovões. 
• Insetos que aparecem mais no tempo da chuva. 
• Atividades humanas durante o inverno. 
• Organização das atividades da escola no inverno. 
• Época de chuva nas outras regiões. 
• Diferentes métodos de previsão de chuva. 
 
4. Procedimentos possíveis: definir como organizar o dsenvolvimento de cada 
assunto sobre o tema (metodologia do trabalho): 
 
* Introdução- Época de chuva na região (calendário natural) e em outras regiões.  
 
* organização das atividades da escola no mês de ju nho. 
 
• Medição da altura do Rio  - Utilizar como instrumento uma madeira (aquariquára), 

lavrada, feito uma régua. Para a prática de gráficos e pevisões. Comparação com a 
medida de anos anteriores, a partir de dados de épocas anteriores. 

 
* Medição da precipitação pluvial  (quantidade de água da chuva). 
Materiais que serão precisos para fazer algumas experiências: uma vasilha, a marcação 
diária, sempre mais ou menos no mesmo horário. 
Importância desta medição para a prática de gráficos, cálculo de captação de água limpa; 
prática de cálculo de superfícies,, volumes, sistemas de medidas, unidades, etc. 
 
* Plantio, capina.   
 
* Pesca, construir armadílha – organizar os turnos para os grupos de alunos, 
não deixando faltar o peixe, se possível. 
 
* Diferentes métodos de previsão de chuva:  
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Métodos utilizados pelos baniwa  (Fazer a pesquisa com os  alunos): 
- O canto do rã (canta 3 dias ante de chuva). 
- O Canto do jacu (quando grita, a noite, é sinal que vai chover no dia seguinte). 
- Quando cai uma folha seca, fazendo muito barulho, como se fosse grande. 
- Quando uma árvore se quebra sem vento forte. 
- Quando morcegos falam. 
- Quando as andorinhas falam voando. 
- Quando a arraia procura minhoca de dia, chove depois de 2,dias ou 3,dias. 

(Observação : ver sobre este assunto um texto em baniwa, no anexo 1). 
 

Método da sociedade não índio – estudos das estações climáticas. 
Como são produzidas; modelo do sistema solar. Órbita da terra ao redor do sol. 
A sociedade dos não-índios utilizam principalmente 3 instrumentos, que é a ciência de 
prever o clima 
• BARÔMETRO- para medir a pressão do ar. 
• HIGROMETRO- para medir a umidade do ar. 
• TERMÔMETRO- para medir a temperatura do ar. 
 
EXPERIÊNCIAS: 
 - Chuva na cozinha (para comprovar como acontece a chuva) 
 - Lâmpada (para comprovar a existência de correntes térmicas) 
 - Garrafa (modelo de “tornado ou corrente de ar espiralada) 
  
Observação dos pássaros que voam aproveitando as correntes térmicas, voando sem 
mexer com as asas. 
 
* insetos mais comum no inverno:  
• pium 
• carapanã 
• mutuca 
• mosca 
• centopéia 
 
Como se defender deles? (fumaça). 
Formação de coleções (taxonomia: clasificação). Fazer índice em baniwa e no sistema do 
branco 
 
5. Avaliação: 
 

A Avaliação não é só do aluno, é dos professores, administrador, coordenador, 
assessoria, conselho, comunidades, OIBI, ISA, FOIRN, secretaria de educação.  

Também a avaliação não é só um momento: ela é contínua, permanente; ela serve 
sobretudo para poder planejar e replanejar bem as ações da escola e por isso é que ela 
deve ser feita continuamente. 

Há muitas maneiras de se fazer a avaliação: 
• Auto-avaliação:  O aluno fala ou escreve dele mesmo, o que ele  aprendeu em cada  

projeto (tema) de estudo; as  dificuldades que ele está encontrando; o  que  ele  
espera mais sobre aquele tema; as perguntas  que ele tem para fazer; rumos que ele 
quer dar; trabalho  escrito, prova, teste  e pesquisa,  etc.. 
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• Observação e o acompanhamento feito pelo professor: gestos, ações, iniciativas, 
respostas, participação no grupo, interesse, “desinteresse”, produção na sala e fora de 
sala de aula, enfim, uma observação atenta não para castigar o aluno, mas para 
ajudá-lo da melhor maneira possível a desenvolver todas as suas potencialidades. 

• Documento individual, texto descritivo sobre cada aluno, dando conta do seu 
desenvolvimento em cada projeto (ou tema), que servirá também de guia para os 
planejamentos futuros e para o replanejamento de todas ações da escola. 

• Reuniões de alunos, de pais, de lideranças; 
• Assembléias de pais, do Conselho; 
• Reuniões de professores para planejar e replanejar as atividades. 
 

Textos de apoio:  
O QUE É A CHUVA? 

 
 O ar quente é mais leve, menos denso do que o ar frio, por isso ele sobe na 
atmosfera. Para comprovar isso, basta observar a fumaça: ela sobe porque é mais leve 
do que o ar atmosférico, ou fazer uma experiência, colocando uma hélice de papel sobre 
uma lâmpada: a hélice se movimenta com o calor. 
 
 O ar que se desloca de um ponto a outro se concentra, faz pressão. Quando a 
pressão atmosférica baixa numa certa área, o ar é mais leve, mais quente, por isso sobe 
e chupa (suga)  o ar que está em volta, formando o que se chama um centro ciclônico.  
 
 Esse ar em movimento é o vento: deslocamento de um ar de uma certa região de 
alta pressão para um centro de baixa pressão (Faça o desenho). 
 
 Em regiões não muito grandes, mas localizadas (um asfalto, uma mata onde 
existem regiões com areia, pedras pelo meio), o ar é mais quente, gerando as chamadas 
correntes térmicas. Pode-se comprovar a presença dessas correntes térmicas, 
observando vôo de alguns pássaros que aproveitam dessas correntes de ar para voar 
bem alto, sem precisar bater as asas. Eles se deixam levar pela força dessas correntes de 
ar quente que sobem. É o caso do urubu que é visto planando tranqüilamente, sem mover 
as asas. 
 
 Ao subir, o ar das correntes térmicas e dos centros ciclônicos se encontram com 
temperaturas mais baixas ( mais ou menos  5, 10 graus abaixo de zero); então esse ar se 
resfria. O ar quente é capaz de guardar em si uma quantidade maior de água dissolvida, 
que é o vapor. Mas o ar frio não segura essa umidade e solta esse vapor condensado em 
forma de água e então cai.  Pode cair em forma de chuva ou de granizo. A chuva de 
granizo acontece quando, ao subir, o ar encontra temperaturas muito mais frias, cerca de  
20, 30 graus abaixo de zero. 
 
 Resumindo, pode-se dizer que a evaporação produz o ar úmido que sobe e se 
condensa nas regiões mais frias e então cai. 
 
RAIO E TROVÃO 

 
 As correntes térmicas e os centros ciclônicos ao subirem, arrastam consigo poeira, 
água, areia, partículas de todo tipo e se atritam. Esse atrito provoca a eletrização das 
nuvens (eletricidade estática, gerando regiões positivas e regiões negativas). Quando se 
tocam, uma nuvem de carga positiva com outra de carga negativa, acontecem o raio e o 
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trovão. O raio é a faísca e o trovão é o estrondo que esse encontro de cargas elétricas 
contrárias provoca. 
 
 A eletricidade atmosférica é muito alta, variando entre 150.000 volts até milhões de 
volts. Para entender isso, basta comparar com a voltagem da eletricidade caseira que é 
de 100 a 220 volts. 
 
 Pode-se calcular a distância da tempestade em relação ao observador pelo tempo 
que leva para se ouvir o estrondo do trovão depois que se viu a faísca do raio.  A 
propagação da luz é quase instantânea, acontece na mesma hora. Ela percorre 300.000 
kilômetros por  segundo. Ela é muito mais rápida que a velocidade do som, que faz 
apenas 1.200 kilômetros por hora ou 300 metros por segundo. Por isso, primeiro se vê o 
raio e só depois se ouve o trovão. Assim, se você marcar 1 segundo entre o raio e o 
trovão, significa que a tempestade está a 300 metros distante de você.  Se você marcar 2 
segundos, ela está a 600 metros longe de você. Se marcar 3 segundos, 900 metros e 
assim por diante. De maneira que, marcando o tempo, seguidamente, é possível saber se 
a tempestade está se aproximando ou se afastando do observador. 

MÉTODOS DE PREVISÃO DE CHUVA NA TRADIÇÃO BANIWA 

 
 As sociedades brancas existe métodos de previsão de tempo, que é chamada 
meteorologia. Com isso eles prever o tempo se vai ser bom ou não.  
 
 E na tradição BANIWA também existe método de previsão de tempo, que  era 
utilizado pelos nossos antepassados. Isso foi  passado geração para geração, que até 
hoje ainda são conhecidos  pelos nossos   pais. 
 
 Então  na terceira oficina dos professores BANIWA E CORIPACO, que foi 
realizada no  período  de  5 à 14 de Maio de 2001, no município de São Gabriel da 
Cachoeira - AM. Foi discutidos vários assuntos. Um dos assuntos discutidos foi o método 
de previsão de chuva na tradição Baniwa.  
 
 Para confirmação desse assunto entrevistamos senhor Fernando José e Paulo 
Eduardo, que eram também participantes da oficina. Como a oficina tinha objetivo de 
produzir  materiais durante a realização. Isso fez com que  nós interessássemos de 
registrar alguns que foram ditos durante entrevistas. Que são colocado nesse texto.  
 Na sociedade não branca, existem vários tipos de indicadores de  chuva  que são 
oferecidos pela própria natureza. Como por exemplo: animais, peixes, árvores, minhocas, 
aves e  até  as próprias constelações. Tem alguns que indicam  a chuva comum  e  tem 
alguns que indicam a chuva propriamente dita, que é conhecida como chuva de inverno. 
 
 Então neste texto teremos oportunidade de conhecer alguns nomes de indicadores  
de  chuva na tradição. 
a) Jacu  é  um  tipo de aves que geralmente é encontrada  em qualquer lugar ou seja em 

qualquer região. Então  quando esse pássaro cantar ao cair da tarde isso significa que 
vai chover no dia seguinte. Mas isso indica chuva comum. 

b) Tucano é um tipo de aves, que tem bico grande meio curvado que tem penas pretas, 
na região de ânus tem penas amarelas e vermelhos. Quando esses  pássaros se 
ajuntam numa árvores morta  logo cedo de manhã, isso significa  vai chover logo em 
seguida.   
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ANEXO Nº 5 -  ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO PO LÍTICO E 
PEDAGÓGICO DA ESCOLA INDÍGENA PÁANHALI . 

 
1. Localização da Escola (texto e mapa) 
 
2. Um pouco da História da comunidade e da Escola ( procurar fontes escritas e 
orais. Escrever um bom texto) 
 
3. Objetivos : Perguntas para ajudar a definir os objetivos da Escola: para que uma 
escola na comunidade?  O que a comunidade espera da Escola? Qual é o Projeto de 
sociedade do povo Baniwa no presente e no futuro? Como a Escola pode ajudar a realizar 
esse Projeto de sociedade do povo Baniwa?  
 
 Seguem algumas sugestões que foram discutidas e elaboradas pelos professores 
presentes na III Oficina Pedagógica. Cada escola deve discutir essas propostas em sua 
própria comunidade e completar a definição dos OBJETIVOS: 
 
- O maior desejo da comunidade, a sua maior esperança em relação à escola, em forma 
objetiva, é que os alunos possam Ter alguns conhecimentos dos brancos e, ao mesmo 
tempo, sobre a sua realidade. E assim os alunos, por seu interesse, possa conseguir seus 
estudos mais avançados assim se formar (Autores: Maurício L. Fontes, Daniel Figueiredo 
da Silva, Avelino Apolinário e Valdir Júlio Cardoso da Silva) 
 
- A Comunidade espera que a Escola  seja uma nova estrela para iluminar bem claro na 
escuridão, um novo caminho! (Genésio, ). 
 
- A Comunidade espera que a criança consiga o caminho para o seu futuro. E que as 
crianças possam ensinar alguma coisa para o pai, a mãe que não estudaram na escola. 
Por isso a comunidade acha muito importante essa escola  (Geraldo Garcia, Armindo  
Luciano Carneiro). 
 
- A Comunidade espera, através da Escola, a melhoria da aprendizagem dos  
conhecimentos da sociedade nacional e da sua  própria realidade, para  defender seus 
direitos. A comunidade também tem sua esperança nas novas gerações que tenham 
capacitação e desenvolvimento de grau na sua próptia realidade para defender a sua 
cultura no dia-a-dia (Efraim, Margarida, Irene). 
 
- A comunidade espera que a Escola ajude no conhecimento da sociedade branca e que, 
ao mesmo tempo, dê valora sua própria identidade étnica. Que o conhecimento da Escola 
possa ser aplicado para resolver as dificuldades e problemas da comunidade. 

 
- As comunidades indígenas da etnia baniwa, localizadas na região do Içana, querem 
escolas em suas comunidades. 
 
 Querem uma escola para que seus filhos estudem e saibam escrever a língua 
própria e a língua portuguesa. Isso porque os mais velhos que conhecem a vida dos 
brancos é uma vida muito diferente, línguas, costumes, leis. Por esse motivo, os indíenas 
decidiram Ter a educação dos brancos. Para que seus filhos, ao entrar em contato com 
os brancos saibam se defender e defender seus direitos. 
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 Antigamente, quando os brancos não haviam chegado ainda à região, a vida era 
tranqüilas, sem preocupações; mas quando eles chegaram, tentaram de acabar com 
nossa cultura, proibindo nossa língua, mudando nossos costumes. 
 

 Por isso, a finalidade das comunidades, juntamente com a escola, é trabalhar e 
produzir o seu próprio currículo. 
 
 A sociedade baniwa espera valorizar as suas tradições e cultura. Os pais dos 
alunos esperam que seus filhos  
 

4. Organização Currículo próprio, diferenciado - (p ensar em tudo o que diz 
respeito à Escola):  
• Quando começar as aulas? 
• Quando as crianças podem estar com os pais para ajudar em alguma atividade, como 

roça, pesca, coleta de frutos, de insetos, comemorações comunitárias, atos religiosos, 
etc? 

• Quando serão os períodos de descanso mais longo? 
• Como e quando será a formação do professor? O que pode ser feito na escola ou na 

comunidade nos períodos que os professores saem para fazer cursos de formação? 
• As crianças precisam fazer um lanche ou almoço na escola? Como será feito? Quem 

pode colaborar para isso? 
• Quem administra a Escola?  
• Quem ensina na Escola Indígena? Quem paga os professores? 
• Como gostaria que fosse o  local da escola? Como deve ser a construção da casa da 

escola?  
• Quantos dias por ano vai ter aula?  Quantas horas por dia? Que dias da semana?  
• Como vai ser organizada a distribuição dos alunos: em turmas por idade? Ou por tipos 

de conhecimento, por tipo de experiência que os alunos já têm? Ou de que outro 
modo?  

• Quanto tempo vai durar o ensino fundamental? Ou: quanto tempo você acha que a 
criança, o jovem precisam freqüentar a escola? 

• Como pode ser  organizada a comunicação entre todas as escolas baniwa da região 
do Rio Içana, favorecendo trabalhos e projetos em comum? 

• Como as Associações regionais podem ajudar a desenvolver ações que melhorem as 
condições de funcionamento das Escolas? 

• Que tipo de serviço a radiofonia pode prestar às escolas? 
• Etc ... é preciso pensar em tudo mesmo! 
 

Seguem alguns textos produzidos na III Oficina. Ele s devem ser completados 
em cada comunidade, para que façam parte do Projeto  político e pedagógico de 
cada Escola: 

 
---- O funcionamento da Escola Diferenciada depende da comunidade, da elaboração 

do calendário escolar com  a participação dos orientadores, dos alunos, do spais, 
das lideranças, entre outros. 

---- As atividades da Escola deverão ser de acordo com o calendário levantado pelo 
corpo organizativo e também de acordo com as estações do ano. 

---- O ensinamento deverá ser coletivo, com a participação dos orientadores e de mais 
pessoas da comunidade. Deve valorizar os próprios conhecimentos e a própria 
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cultura para fortalecer uma identidade étnica e ser reconhecido em diversas 
sociedades. 

---- O nosso grupo pensa que as aulas devem começar no mês de maio e até agosto 
Setembro férias  - Outubro aulas novamente  até janeiro, fevereiro. Março e abril: 
férias grandes. O total de descanso é de três meses ao ano. 

---- Os alunos têm direito e obrigação de poder ajudar o pai e a mãe em algumas 
atividades: roça, pesca, etc 

---- Os trabalhos realizados pelos alunos devem ser tema de estudo 
---- Trabalhar através da solução de problemas da comunidade; participação dos pais, 

dos alunos; 
---- O ensino deve ser feito pelas pessoas que têm conhecimento, mas ao mesmo 

tempo, os alunos e outras pessoas devem expressar suas idéias para que o 
aprendizado seja coletivo; 

---- As atividades da escola serão reguladas pelas novas leis que regem a educação 
indígena., a partir da Constituição de 88. 

---- Ter diálogo com os alunos, quando eles se ausentarem da sala de aula. 
 
5. O que deve ser ensinado para que a Escola alcanc e os seus objetivos? 
6. Como  será a avaliação e o registro da avaliação  ? 
 
ANEXO Nº 6.        CALENDÁRIO BANIWA (versão realiz ada pelo Sr. Fernando) 
 
 
ANEXO  Nº 7:  

LISTA DOS PARTICIPANTES E COMUNIDADE A QUE PERTENCE M 

Nº Nomes  Comunidade  

1 Tuli Melicio da Silva Foz do Pamari – médio Içana 
2 Avelino Apolinário Tunuí Cachoeira 
3 Fortunato Custódio Vicente S. Batista – Taiaçu Cachoeira 
4 Aloncio Garcia Tunuí Cachoeira 
5 Daniel figueiredo da Silva Castelo  Branco 
6 Davi Tucumã 
7 Maurício L. Fontes Ocuki Cachoeira 
8 Ronaldo Apolinário Tunuí Cachoeira 
9 Genésio Trindade Montenegro Santa Rossa – médio Içana 
10 Geraldo Garcia Rio Cuiari  - Varirambá  
11 Trinho Paiva Trigulho Juivitera – Padre Ezequiel 
12 Valdir Julio Cardoso da Silva Santa Isabel Rio Aiari 
13 Francinaldo Miguel Faria São José, médio Içana 
14 Daniel Benjamim da Silva Castelo Branco 
15 Barnabé Alexandre Tunuí Cachoeira 
16 Artur Garcia Gonçalves Tunuí Cachoeira 
17 Efraim Brazão Alango Ambaúba 
18 Irene Maria de Freitas Ambaúba 
19 Fernando José Tucumã 
20 Mateus Artur Gonçalves Tunuí Cachoeira 
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21 Orácio Paulo Eduardo da Silva Tucumã Rupitá 
22 Eracito Apolinário Tunuí Cachoeira 
23 Paulo Silva Tucumã Rupitá 
24 Afonso Fontes Macedônia 
25 Arcindo Feliciano Brazão Tucumã Rupitá 
26 Margarida Laura Brazão Tucumã Rupitá 
27 Nazária Andrade Montenegro EIBC 
28 Valquíria Apolinário Tunuí Cachoeira 
29 Franklin Paulo Eduardo da Silva EIBC 
30 Raul Brazão Tucumã 
31 João Bosco Marinho SGC 
32 Mario Liderança 
33 Santiago Apolinário Tunuí Cachoeira 
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ANEXO Nº 8.  BOLETIM INFORMATIVO   - nº 2 
 
BOLETIM INFORMATIVO DA ESCOLA BANIWA E CORIPACO PÁA NHALI 

São Gabriel da Cachoeira, maio de 2001 – Nº 2



II OFICINA PEDAGÓGICA 
DE FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES 
 BANIWA E CORIPACO 
 
 

 
 
 
 Em novembro do ano passado, 
os professores da Escola Páanhali se 
reuniram, juntamente com outros 
quinze professores de comunidades 
vizinhas, para uma etapa de 
formação. Foi realizada, assim, a II 
Oficina Pedagógica e 1 Assembléia da 
Escola Páanhali no período que foi de 
22 de novembro a 02 de dezembro de 
2000. 
 Nessa Oficina, vários 
professores participaram, lutando pelo 
seu próprio currículo e pedagogia. 
Ainda tivemos a presença dos 
professores que deram aula: 
Professora Marta, professora Judite, 
professor Carlos Argüello e o 
professor Ricardo, que era nosso 
assessor, na Escola EIBC. Ao todo, 
havia trinta participantes daquela 
Oficina, incluindo a diretoria da OIBI. 
 O professor Carlos Argüello 
orientou os trabalhos da Oficina; 
pudemos construir alguns 
instrumentos de observação: com um 
telescópio, pudemos observar os 
Planetas Saturno e seus anéis e 
Júpiter com suas luas. Observamos 

também a lua. Construímos um 
gnomon para observar o movimento 
do sol e uma bússola. E aprendemos 
que é possível fazer ciência com 
instrumentos bem simples, tornando 
as aulas mais interessantes e mais 
produtivas. 
 Nos últimos dias da II Oficina, 
foi realizada a I ASSEMBLÉIA DA 
ESCOLA BANIWA E CORIPACO . 
Nesta Assembléia foi discutido o 
Projeto de Educação da Escola 
Páanhali. 
 O principal objetivo da I 
Assembléia foi a criação do Conselho 
e a Associação da Escola. Também 
se discutiu sobre a ortografia da língua 
baniwa; e foi aprovado o uso da grafia 
nova. Nessa Assembléia, tivemos a 
presença de uma centena de pessoas 
entre alunos, professores indígenas, 
lideranças, pais, representantes de 
associações das comunidades 
(ACIRA, OIBI, OICAI, ATRIART, 
UNIB), todos muito interessados em 
ajudar a discutir os rumos e o 
funcionamento da Escola EIBC. 
 
 
 SEGUNDA OFICINA DE 
 ARTESANATO 
 
 
 Na segunda quinzena de 
fevereiro de 2001, a OIBI realizou a 
II Oficina de Arumã-arte baniwa, na 
comunidade de Tucumã Rupita, no 
rio Içaria, na sede da OIBI, da qual 
participaram representantes de 
todas as comunidades: artesãos, 
professores, capitães, AIS, alunos, 
pescadores, um representante do 
Instituto Nacional de Pesquisas da 
 Amazônia (INPA). 
 Nesta Oficina, os participantes 
discutiram a seguinte pauta: produção 
de artesanato, controle de qualidade e 
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comercialização; balanço passado; 
programação para 201; pesquisa do 
arumã (variedades); classificação 
botânica do arumã; manejo e 
agronomia, como ensinar a arte do 
arumã para crianças. 
 Esta Oficina foi um 
acontecimento muito importante para 
nossos filhos e também se mostrou 
como um modelo de uma forma de 
trabalhar para todas as escolas 
indígenas. 
 A II Oficina de Arumã-arte 
baniwa foi coordenada pelo 
Presidente da 01131, André Fernando 
Baniwa. Estiveram presentes também 
toda a Diretoria da organização e 
representantes da FOIRN e do ISA 
(Gabriel). A escola Páanhali participou 
desta Oficina; foram escolhidos alguns 
voluntários para ensinar artesanato 
para os alunos da Escola: Guilherme, 
Jaime, Januário, Alberto, Laureano, 
Cesário e Valentim. A Escola Páanhali 
ficou encarregada de produzir textos, 
relatando a Oficina, que servirão de 
material didático para as escolas. 
 
 

 ESCOLA PÁANHALI: 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA 
SEGUNDA ETAPA DE AULA 

 
 
 O segundo módulo de 
atividades da Escola Páanhali teve 
início com a Oficina de Artes da qual 
participaram todos os alunos e 
professores. 
 No dia 20 de fevereiro de 2001, 
terminada a Oficina, todos se dirigiram 
para a Escola Baniwa e Coripaco a fim 
de continuar o período de aulas, II 
módulo. 
 Durante esta etapa de 
trabalhos da escola, na segunda 
quinzena de fevereiro, a professorado 

trabalho e avaliação do ano Marta 
Azevedo e sua equipe: Conselho da 
Escola Páanhali e o Presidente da 
OIBI, André Fernando, estiveram 
presentes para orientar os professores 
como trabalhar por tema. A 
permanência da Marta e sua equipe 
foi muito bom e participativo pelos 
professores e alunos. 
 No dia 21 de abril, tivemos uma 
palestra feita pelo Sr. Bonifácio sobre 
orientação educacional. Todo mundo 
gostou muito do trabalho do Bonifácio 
que observou muito, conversou bem 
com todos e passou nas 
comunidades, levando notícias e boas 
palavras. Também tivemos um 
campeonato de esporte indígena de 
arco e flecha e zarabatana, do qual 
todos participaram. Teve também um 
torneio de futebol, que foi muito 
apreciado. 
 Nos dias 24 e 25 de abril foi 
realizada uma Oficina de piscicultura, 
sob a orientação do engenheiro de 
pesca, Mauro. Os alunos e 
professores da Escola Páanhali 
acharam muito boa e interessante a 
experiência que o Sr. Mauro tem com 
criação de peixes entre os nossos 
parentes Tuyuca. 
 Esperamos que Mauro volte na 
próxima etapa de trabalho, para 
iniciação de piscicultura na Escola 
Páanhali ou em outras comunidades. 
 No dia 28 de abril teve 
encerramento da segunda etapa e da 
oficina de piscicultura: os alunos 
apresentaram muitos cantos, jograis e 
agradecimento. 
 
 

MAIS NOTÍCIAS DA ESCOLA 
PÁANHALI 
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 Teve mudança do assessor do 
ISA, que era o Ricardo e agora ficou a 
Raquel. A Raquel também deu aulas 
de história em substituição a 
Madalena, que está de licença 
maternidade. 
 No mês de setembro já começa 
a segunda turma de alunos. A 
matrícula já está aberta e todos 
receberão uma carta com as 
condições para matricular seu filho na 
Escola Páanhali. Em setembro 
também a primeira turma termina a 
quinta série e passa para a sexta 
série. Em outubro haverá a 
inauguração da Escola Páanhali. 
Também todos serão convidados para 
essa grande festa. 
 
 

NOTÍCIAS DE OUTRAS  
ESCOLAS BANIWA E CORIPACO 

DA REGIÃO DO IÇANA 
 
 
 Nas comunidades baniwa e 
coripaco do Içava existem também 
escolas menores, com um ou dois 
professores. Cada quinze alunos tem 
direito a um professor. Onde tem 30 
alunos ou mais, pode ter dois 
professores ou três. Tudo isso pode 
mudar, quando cada Escola tiver 
discutido e escrito 
 Até este momento, o início das 
aulas tem que ser entre os dias 1° e 
15 de março. Não pode passar desta 
data. As escolas das comunidades 
funcionam com muita dificuldade por 
falta de material didático. Mesmo 
assim, o professor se prepara bem, 
com vontade, para poder funcionar a 
escola. 
 Esse professor que trabalha na 
escolinha trabalha com classe 
multisseriada, ja a 4a série. 

 O povo das comunidades não 
trata igual os professores. Seo 
professor não é da comunidade, 
precisa de aluda do povo para a 
alimentação. 
 Quando o povo trata bem o 
professor, a escola funciona bem! 
 

III OFICINA PEDAGÓGICA 
DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES BANIWA E 
CORIPACO 

 
 

  
 
 
 

 A Terceira Oficina Pedagógica 
de formação de professores baniwa e 
coripaco realizou-se no período de 
05/05 a 14/05 de 2001, em São 
Gabriel da Cachoeira, no Centro de 
Saúde Escola, sob a coordenação dos 
professores Carlos Argüello e Judite 
Albuquerque, através de convênio 
efetuado entre FOIRN/ISA, no 
contexto do programa de Educação 
Indígena do Rio Negro.  
 
 A Oficina estava com trinta 
participantes, sendo: todos os 
professores e conselheiros da Escola 
EIBC, professores de outras escolas 
baniwa e coripaco da região do Içava, 
líderes e conhecedores da cultura 
baniwa. O Prof. João Bosco Marinho 
representou a SEMEC e deu uma 
ótima colaboração aos trabalhos. 
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 O início da Oficina foi no 
sábado, dia 05 de maio, com o 
levantamento dos participantes e suas 
propostas de trabalho. Na 2a feira, 
num clima do maior entrosamento 
entre os professores da EIBC e dos 
que já haviam participado das Oficinas 
anteriores e os novos que estavam 
participando pela primeira vez, todos 
se comunicando em sua própria língua 
e também na língua oficial. 
 
 Os coordenadores Carlos e 
Judite deram motivações aceitáveis e, 
em seguida, cada professor fez opção 
do seu trabalho, entre os quatro temas 
propostos: construção de um 
telescópio; observação do movimento 
aparente do sol através de um 
gnomon; observação do sol através do 
pinico solar e planejamento de aulas 
através de temas. O tema escolhido 
foi a chuva, porque o projeto será 
desenvolvido na Escola Páanhali, no 
mês de junho, quando chove muito. 
Formados os grupo, todos saíram 
campo para procurar o material 
necessário para fazer as suas 
experiências. As experiências 
científicas como gnomon e o pinico 
solar foram feitas no Estádio Quirinão, 
uma vez que ofertava espaço 
adequado e as anotações foram feitas 
inteligentemente, no decorrer de dois 
dias. 
 
 
 
 
 Como o resultado obtido das 
experiências, foram organizados 
seminários enriquecedores e 
apresentados na sala de aula, com 
sucesso admirável. 
 
 

 
 Os quatro temas tratados foram 
de grande importância no ãmbito do 
conhecimento indígena e não-
indígena. A forma de apresentação 
contemplou a escrita, ilustrações, 
comunicação bilíngüe, possibilitando a 
compreensão de todos os 
participantes. 
 
 Após a explanação, todos 
podiam interferir com suas sugestões, 
perguntas, críticas e concordãncia em 
torno do tema gerador proposto. 
 
 Terminada a apresentação do 
4° grupo, "Chuva", todos os materiais 
utilizados foram organizados em 
relatórios, na versão em língua 
materna ou português, para serem 
utilizados como material pedagógico 
nas escolas baniwa e coripaco. 
 
 Na tarde quinta feira, enquanto 
os participantes da terceira Oficina 
Pedagógica se organizavam para dar 
o último retoque nos trabalhos e 
discutiam também a elaboração do 
Projeto Político Pedagógicos das 
Escolas, enquanto formulavam o 
presente Boletim Informativo, fomos 
surpreendidos coma visita do diretor 
da FOIRN, Sr. Orlando José de 
Oliveira, da etnia baré. O responsável 
pela renomada Instituição Indígena 
dirigiu-se aos participantes da Oficina, 
falando da importância desta Oficina 
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de formação na conquista e na 
revitalização de uma identidade 
étnica, na elaboração de material 
pedagógico. "Através da escrita um 
povo pode se identificar e divulgar sua 
cultura mais facilmente", concluiu o 
Diretor da FOIRN. 
 
 Nas últimas horas este mesmo 
dia, também a Senhorita Rosilene 
Fonseca, secretária Executiva da 
FOIRN, fez-se presente, encorajando 
a todos com sua palavra de otimismo 
na conquista de uma educação 
indígena. 
 
 O prof. Carlos Argüello passou 
dois dias juntamente com um pequeno 
grupo de professores, os conselheiros 
da Escola EIBC e mais dois velhos 
conhecedores da cultura baniwa, Sr. 
Fernando José e Sr. Paulo, todos 
estavam empenhados em estudar as 
constelações celestes que mais têm 
influência na vida do povo baniwa. 
 
 Juntos, com o auxílio de um 
programa de computação, eles 
identificaram doze constelações 
baniwa e as representaram em 
cartazes, descrevendo ainda o 
movimento dessas constelações, no 
céu, ao longo de um ano. 
 
 O Professor Carlos foi 
descrevendo também as mesmas 
constelações,   segundo  a   visão  da 

 

 
 

ciência de outras sociedades e dando 
os nomes que elas recebem em 
português. O resultado está em um 

calendário que servirá de referência 
também para  a organização dos 
calendários escolares, de forma mais 
adequada do aqueles impostos pelas 
escolas dos brancos. 
 
 E assim terminou, com muito 
êxito, a terceira Oficina de formação 
de professores baniwa e coripaco, em 
São Gabriel da Cachoeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe de redação deste boletim:  
 João Bosco Marinho: regres. 
 da Semec 
 Mario Farias 
 Mateus Artur Gonçalves 
 Walquíria 
 Nazária Andrade 
 Fortunato Custódio Vicente 
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