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“Precisamos conhecer as leis e os direitos indígenas, porque nós temos 

direito a uma educação diferenciada. A escola indígena no passado tinha 

um papel civilizatório. Hoje isso mudou. São os próprios professores in-

dígenas com suas comunidades que devem refletir como será a escola, 

porque isso tem relação com o projeto de futuro de cada comunidade in-

dígena” 

(Professora Indígena Francisca Novantino de Angelo, Pareci/Mato               

Grosso) 

  



RESUMO 
 
 
 

O tema da pesquisa é a formação de professores indígenas no projeto Açaí desenvolvido no 

Estado de Rondônia pela Secretaria de Estado da Educação - Curso de Magistério Indígena 

realizado entre 1998 e 2004. O objetivo principal da pesquisa foi identificar como o Projeto Açaí 

trabalhou com a interculturalidade no processo de formação desses professores indígenas, 

considerando os diferentes sujeitos envolvidos no processo. Inicialmente analisou-se o processo 

de elaboração do Projeto pelos órgãos oficiais do Estado de Rondônia e como foi efetivado no 

currículo. Em seguida realizou-se a análise da interculturalidade no Projeto Açaí e suas 

condições em desenvolver práticas interculturais, destacando o bilingüismo e a produção 

didática, problematizando a atuação dos professores formadores no curso, considerando-se a 

complexa relação entre os conhecimentos indígenas e os ocidentais no processo educacional. 

Introduziu na pesquisa a avaliação dos professores indígenas sobre o Projeto por intermédio de 

depoimentos e de questionário articulando a avaliação aos documentos e textos oficiais. A 

pesquisa analisou documentos oficiais, tais como: projeto de implantação, ementas das 

disciplinas, relatórios de aulas dos professores formadores, avaliações institucionais. A coleta de 

dados foi realizada no curso de agosto de 2010, aplicou-se 26 questionários e realizou-se 

entrevistas com 07 professores indígenas envolvidos no curso de formação. A análise das 

entrevistas pautou-se no referencial teórico da História Oral estabelecendo a relação entre 

história e memória. 

 

 

 
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Interculturalidade, Formação de Professores 
Indígenas, Currículo, Bilinguismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The theme of the research is the formation of indigenous teachers in the Açai Project developed 

in the state of Rondônia by the State Secretary of Education - Course of Indigenous Teaching 

performed between the years 1998 and 2004. The main objective of the research was to identify 

how the Açai Project worked with the Interculturalism in the process of formation of indigenous 

teachers considering the different subjects involved in the process. Initially it analyzed the 

process of elaboration of the project by the official organs of the State of Rondônia and how it 

was effected in the curriculum. Afterward, it performed the intercultural analyses in the Açai 

project and its conditions of developing intercultural practices, highlighting the bilingualism and 

the didactic production observing the performance of teachers developed in the course 

considering the complex relation between the indigenous and eastern knowledge in the 

educational process. It introduced in the research the evaluation of indigenous teachers about the 

project through testimonies and questionnaire articulating the evaluation to the official 

documents and texts. The research analysed official documents such as: project of implantation, 

summaries of disciplines, reports of classes from the trianers of teachers, intitutional evaluations. 

The collection of data was performed in the course of August 2010, it was applied 26 

questionnaires and it was interviewed seven indigenous teachers involved in the training course. 

The analyses of the testimonies was based in the theoretical referential of oral history 

establishing the relation between history and memory. 

 

 

 

Keywords: Indigenous School Education, Interculturality, Indigenous Teacher Training Course, 
Curriculum, Bilingualism. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O tema da pesquisa é a formação de professores indígenas no projeto Açaí desenvolvido  

no estado de Rondônia pela Secretaria de Estado da Educação, Curso de Magistério Indígena 

realizado entre 1998 e 2004. A pesquisa se integra no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade, junto ao projeto de pesquisa Momentos e Lugares da 

Educação Indígena1, coordenado pela professora Circe Maria Fernandes Bittencourt. 

A formação docente sempre permeou a minha trajetória pessoal e profissional, quer seja 

como finalidade, princípio, componente curricular e agora como objeto de investigação. O fato de 

ser amazônida e neto de uma índia, influenciou-me de forma marcante na escolha do referido 

tema. Essa percepção da minha indianidade perante a sociedade brasileira foi, muitas vezes, ins-

tigada ao longo da minha vida em situações de conflito entre os valores do mundo indígena e os 

da sociedade ocidental, gerando questionamentos que vão desde, como é ser, pensar, agir e sentir-

se índio no convívio diário com uma sociedade de maior poder e  me situar intelectual e emocio-

nalmente.  

Outro fator determinante foram as inúmeras viagens de mochila que fiz pelo Brasil e por 

vários paises da América Latina. Tive a oportunidade de conhecer muitos povos pertencentes a 

várias etnias, tomei conhecimentos de algumas iniciativas voltadas a esse segmento populacional, 

que em alguns países chegam a ser maioria. Pude conferir de perto parte da realidade social, eco-

nômica e política da América Latina e essa experiência contribuiu muito para meu amadureci-

mento intelectual e emocional, pois a cada diálogo estabelecido, seja num mercado público, praça 

ou museu, enriquecia meu conhecimento e aumentava cada vez mais a vontade de estudar e en-

tender a “causa indígena”. 

A sensibilidade à questão indígena na educação foi aguçada durante o curso de Licencia-

tura em Letras com habilitação em Língua Espanhola, na Universidade Federal de Rondônia. As 

inquietações intensificaram-se durante seminários, palestras e em conversas com colegas e pro-

fessores que trabalhavam com a educação escolar indígena, por intermédio deles conheci o proje-

to Açaí, programa oficial do governo do estado de Rondônia para formação em Magistério Indí-

gena, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), coordenado pelo Núcleo de 

                                                 
1 Esta pesquisa faz parte do projeto Observatório da Educação Escolar Indígena, financiado pela                                
CAPES/INEP/SECAD. 
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Educação Escolar Indígena (NEI), no período de 1998 a 2004. A partir daí pude melhor entender 

a dimensão do projeto e me interessar cada vez mais em estudar as especificidades que envolvem 

os cursos de formação de professores indígenas. 

           Trata-se de um tema relativamente novo na história da educação brasileira. As iniciativas 

no sentido de consolidar propostas de educação escolar entre os povos indígenas também são 

recentes e colocam-se como parte de seus projetos para o futuro. As sociedades indígenas, desde 

os primeiros contatos com a sociedade nacional, conheceram as práticas e modelos educacionais 

impostos de acordo com os objetivos de cada instituição e agentes. Em primeiro lugar, conhece-

ram as iniciativas de educação das missões religiosas, cujo objetivo principal era a catequese. 

Historicamente os programas de escolarização nas áreas indígenas foram criados segundo a idéia 

de que é necessário “fazer a educação do índio”. Seguindo um modelo transplantado de outro 

povo, de outro mundo, sem considerar a realidade dos povos indígenas, seus conhecimentos, suas 

cosmovisões. Essa concepção do índio como alguém incapacitado, sem conhecimentos e que, por 

isso, tem de receber tudo de alguma outra sociedade, de outros povos, que, por sua vez, se consi-

deram “superiores”, caracteriza um processo de escolarização desenvolvido para atender a inte-

resses colonialistas: a invasão e a posse da terra, a “domesticação” dos índios para o trabalho es-

cravo etc. 

Contrastando com a concepção colonialista, etnocentrista, surgem outras possibilidades 

que consideram a autonomia dos povos indígenas na condução de seus próprios projetos educa-

cionais. A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, surgiram projetos alterna-

tivos, desenvolvidos pelo indigenismo não-oficial, com destaque para as Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que concentrou suas a-

ções na meta da autodeterminação destes povos. A escola, neste processo, deixou de ser instru-

mento de imposição e assimilação, para se tornar instrumento de afirmação de identidades dife-

renciadas.  

Perante esse contexto desafiador, na busca de uma educação escolar indígena de afirma-

ção da identidade étnica, Mara Elisa Ladeira (1999) destaca que: 

 
... é de suma importância a questão da definição também das relações entre o Es-
tado, a sociedade civil organizada e o movimento indígena. Faz já algum tempo 
que se argumenta que a eficácia da prática educativa junto às comunidades indí-
genas deve visar à superação dos problemas destas comunidades, passando das 
pequenas experiências a programas de caráter nacional. A questão é que essa 
implementação está associada a uma crítica aos projetos de longo prazo e coloca 
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ênfase na necessidade de resultados imediatos, materialmente mensuráveis, dei-
xando em um lugar secundário temas como mobilização, organização, qualidade 
da aprendizagem. Defrontamo-nos ,assim, com a tensão decorrente de um proje-
to geral, único, para o conjunto das sociedades indígenas e uma diversidade de 
práticas particulares; entre a multiplicidade das condições locais e um projeto 
único referente ao conjunto das sociedades indígenas. Esta tensão se localiza 
num eixo temporal onde o conflito está entre a urgência da resposta ao presente 
e a necessária construção do futuro ( Ladeira, 1999, p.4-5). 

 

A mudança nos princípios e nas formas de execução da política de educação indígena pas-

sa a ser desenhada com a promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988, em que se reco-

nheceu aos índios o direito à diferença, cabendo “ao estado proteger as manifestações das cultu-

ras indígenas e assegurar o uso das suas línguas maternas e processos próprios de apendiza-

gem” (Brasil, Constituição Federal, 1988). A construção dessa nova política pública começou no 

ano de 1991: foi promulgado o decreto presidencial nº 26/91(Br, 1991 a) sobre o ensino escolar 

em áreas indígenas, atribuindo ao Ministério da Educação a coordenação das ações da educação 

escolar indígena em todos os níveis e modalidades de ensino. Ficou estabelecido que essas ações 

seriam desenvolvidas pelas secretarias estaduais de educação em possível cooperação com os 

municípios. Em decorrência desse decreto, o MEC passou a coordenar e apoiar a política de edu-

cação escolar a ser ofertada às comunidades indígenas, substituindo a FUNAI na anterior exclu-

sividade sobre esse trabalho enquanto política oficial. Com a publicação da Portaria Interministe-

rial 559/91 (Br, 1991 b) que trata dos princípios norteadores da política para a Educação Escolar 

Indígena, institui-se no MEC o Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena e, a partir daí, 

uma série de documentos orientadores da política educacional foi elaborada pelo MEC, por meio 

de equipes de assessores e consultores, índios e não-índios. 

  Ao se referir à escolarização de populações indígenas Silva (1999) afirma que um dos 

pressupostos básicos a serem considerados na concepção de Educação Escolar Indígena é o en-

tendimento e a afirmação de que têm existido, historicamente, formas próprias de educação indí-

gena e de que as pedagogias indígenas constituem valores fundamentais que devem também ori-

entar os trabalhos escolares e a elaboração de uma política indígena de educação escolar. Assim, 

partindo dessa perspectiva, acreditamos que a escola não é concebida como lugar único de apren-

dizado, mas como um novo espaço e um novo tempo educativos que devem integrar-se ao siste-

ma mais amplo de educação de cada povo. 
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 O professor indígena, nesse processo, é um sujeito novo na história da educação brasilei-

ra  e, em particular, na história da educação escolar indígena. O leque de atribuições que lhe cabe 

é muito amplo. O fato de ter acesso aos códigos da sociedade brasileira faz com que se perceba e 

com que seja percebido, como elemento crucial na interlocução cultural e política de seu grupo 

étnico com a sociedade envolvente. É responsabilidade do professor indígena não apenas preparar 

seus alunos para conhecerem e exercitarem seus direitos e deveres no interior da sociedade brasi-

leira, mas também garantir que seus alunos continuem exercendo amplamente sua cidadania no 

interior da sociedade indígena ao qual pertencem.  Conforme Grupioni (1995) esses “profissio-

nais” indígenas têm demandado, juntamente com suas comunidades, uma formação específica, 

que lhes permita concluir a escolarização básica e obter uma formação em magistério, de modo 

que possam exercer uma educação qualificada em benefício das crianças indígenas. Essa forma-

ção específica , a qual o autor se refere, está prevista na legislação que trata dos direitos dos ín-

dios a uma educação intercultural diferenciada dos demais segmentos da população brasileira. 

            A formação de índios como professores e gestores das escolas localizadas em terras indí-

genas é hoje um dos principais desafios e prioridades para a consolidação de uma Educação Es-

colar Indígena pautada pelos princípios da diferença, da especificidade, do bilingüismo e da in-

terculturalidade. É um consenso estabelecido que a escola indígena de qualidade só será possível 

se, à sua frente estiverem, como professores e como gestores, professores indígenas, pertencentes 

às suas respectivas comunidades. Grupioni (2003) diz que esta é uma tarefa complexa, que tem 

encontrado soluções muito diferentes em várias localidades do país e para a qual não há um único 

modelo a ser adotado, vista a extrema heterogeneidade e diversidade de situações sociolingüísti-

cas, culturais, históricas e de formação e escolarização vividas pelos professores índios e por suas 

comunidades. De modo geral, esses processos de formação, hoje conduzidos não só por organi-

zações não-governamentais, mas também por secretarias estaduais de educação, almejando pos-

sibilitar que os professores indígenas desenvolvam um conjunto de competências profissionais 

que lhes permitam atuarem, de forma responsável e crítica, nos contextos interculturais e socio-

lingüísticos nos quais as escolas indígenas estão inseridas. 

Segundo Cavalcante (2003, p. 2) esse é um enorme desafio que tem um sentido especial 

na região amazônica, visto que nessa região localiza-se 60% da população indígena do Brasil. 

Para esses professores a escola indígena representa, portanto, uma grande fronteira de diálogo 

entre a aldeia e o mundo, constituída de riscos, sacrifícios e desafios. Riscos de caírem nas “ar-
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madilhas” da tão criticada escola formal; sacrifícios e desafios para que essa escola indígena se 

torne um grande espaço de formação e reflexão para a sociedade.  

No estado de Rondônia, a primeira iniciativa oficial visando a formação de professores 

indígenas foi formulada pela SEDUC e autorizada no Conselho Estadual de Educação (CEE-RO) 

de acordo com parecer nº 031/98-CEE-RO. Foi executada, a partir de 1998, na modalidade ensi-

no supletivo, na função de qualificação em nível de ensino médio, denominada Projeto Açaí – 

Magistério Indígena de Rondônia. Em 2004 formou-se a turma única composta de 117 professo-

res indígenas(Relatório SEDUC, 2008). Atualmente, o projeto encontra-se na formação dos pro-

fessores da segunda turma, que teve início no final de 2009. 

No tocante à política de formação de professores indígenas, entre 1999 e 2001 o MEC 

convocou profissionais e instituições civis e representantes de órgãos governamentais e universi-

dades para colaborarem na elaboração dos Referenciais para a Formação de Professores Indíge-

nas (Br, 2002). O objetivo foi apresentar referenciais  e orientações que pudessem nortear a tarefa 

de implantação permanente de programas de formação inicial e continuada de professores indí-

genas dos sistemas de ensino estadual, de modo a atender às demandas das comunidades indíge-

nas e às exigências legais de titulação do professorado em atuação nas escolas indígenas do país.     

Desde então, a formação de professores indígenas vem sendo cada vez mais debatida no 

âmbito institucional, já que se trata de um fenômeno de grande complexidade considerando-se as 

especificidades sociais, econômicas, políticas, históricas e culturais dos povos indígenas. Contu-

do é importante registrar que já existiam diversas experiências de formação de professores indí-

genas em diferentes regiões do país, surgidas a partir de 1980, por iniciativas de programas não-

governamentais. Algumas destas experiências serviram de paradigma para a elaboração de pro-

postas oficiais de cursos para formação de professores indígenas, desenvolvidas por secretarias 

estaduais de educação. 

Nessa perspectiva torna-se imperiosa a temática da formação do professor. Como nos ad-

verte Candau (apud Cavalcante, 2003, p.2), “qualquer possibilidade de êxito do processo que se 

pretenda mobilizar tem no professor em exercício seu principal agente”. 

 De acordo com os Referenciais para a formação de professores indígenas, publicado pelo 

MEC em 2002, um dos problemas centrais são as relações interculturais na formação desses pro-

fessores. A interculturalidade é um problema, uma vez que, de um lado, temos a cultura nacional 

com seus saberes universais e, do outro lado, temos a cultura indígena com seus saberes tradicio-
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nais. Dessa forma, o problema central da pesquisa é apreender, no Projeto Açaí, os princípios da 

interculturalidade que dão ênfase ao contato, ao diálogo entre as culturas, à interação e à interlo-

cução, à reciprocidade e ao confronto entre identidade e diferença. 

Esta pesquisa tem como base referências teóricas da História, em particular da História da 

Educação, da Antropologia e da Sociologia da Educação que privilegiam, dentro de uma temática 

mais ampla sobre políticas educacionais e culturais articuladas aos processos de escolarização, os 

estudos sobre a formação de professores indígenas a partir da formalização do Estado nas delimi-

tações educacionais propostas pela CF de 1988 aos atuais momentos.  

Considerando esse “novo momento” da escolarização dos indígenas entendemos que é 

tema fundamental o desenvolvimento de pesquisas sobre esse processo histórico de mudanças, 

avanços,  conflitos  e dificuldades enfrentadas pelas diferentes comunidades, tais como a forma-

ção e atuação de professores e demais agentes educacionais envolvidos. E, tal como afirma                   

Melià:  

“... a educação indígena se encontra hoje nessa fronteira de sistemas. Com boa 
vontade, parece também que, com respeito e seriedade, há gente que pretende 
dar uma mão nessa tarefa de abrir um novo rumo. Mas é a nação indígena que 
deve identificar-se com seus próprios métodos e projetos. Outra coisa seria fazer 
a cabeça do índio.” ( MELIA, 1981, p.10). 

 
O objetivo principal da pesquisa é analisar como o projeto Açaí trabalhou com a intercul-

turalidade no processo de formação dos professores, considerando os diferentes sujeitos envolvi-

dos no processo. Esta análise visa perceber como o projeto foi elaborado pelos órgãos oficiais do 

estado e realizado pelos professores formadores. Buscar-se-á dar voz ao professor indígena, com 

a finalidade de verificar se o projeto Açaí conseguiu alcançar a interculturalidade, ou pelo menos 

em parte, na complicada relação entre os conhecimentos indígenas e os ocidentais. Considerando 

que esse projeto pretende se desdobrar, essa pesquisa se situa como uma reflexão sobre essa pri-

meira etapa do projeto Açaí, fundamentando-se em estudos científicos, com base bibliográfica e 

pesquisa de campo, de modo a ampliar e aprofundar o debate em torno das especificidades da 

formação de professores para a escola indígena. 

São questões de pesquisa a serem investigadas: Como os professores indígenas estão pen-

sando sobre sua formação? Como se caracteriza esse programa de formação de professores indí-

genas, em especial, no tocante às questões relacionadas à interculturalidade e bilingüismo? Quais 

são as suas especificidades? 
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Sendo assim, justifica-se nessa pesquisa a preocupação em identificar o ponto de vista dos  

professores indígenas em relação à sua formação. A esse respeito Bittencourt (2009) postula que 

a análise histórica desse momento corresponde a estudos sobre as experiências que estão ocor-

rendo em diferentes “lugares”, conferindo maior especificidade ás distinções entre educação, es-

cola, alfabetização, conhecimentos tradicionais, conhecimentos curriculares. No que diz respeito 

aos currículos Bittencourt (1994) nos informa que nenhuma proposta curricular poderá se efetivar 

sem um trabalho de investigação da realidade social de cada população, em seu viver na aldeia, 

que deve tornar-se o centro de uma pesquisa de campo, analisando onde o processo educativo se 

efetivará. Conclui que a uniformização de propostas curriculares para áreas indígenas torna-se 

impossível, assim como é impossível limitar-se a elaboração desse conhecimento a especialistas 

distantes da realidade desses povos. Logo a criação de um currículo específico não pode se limi-

tar a uma adaptação dos currículos oficiais: tem que haver uma interação entre os saberes indíge-

nas e os ocidentais no processo educativo levando em conta como e onde esse processo tem ocor-

rido. 

 A pesquisa classifica-se como exploratória, uma vez que se busca constatar um fenômeno 

pouco estudado e não há conhecimento acumulado sobre o objeto específico de estudo. Em rela-

ção às técnicas de coleta de dados empregadas, a pesquisa se caracteriza como  qualitativa, uma 

vez que segundo Lüdke & André (1986) a pesquisa qualitativa enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

         A pesquisa se fundamenta na concepção de interculturalidade integrada ao bilingüismo.                 

A partir dessa concepção foram selecionadas e analisadas as seguintes fontes: documentos escri-

tos oficiais procedentes da SEDUC – RO, tais como: projeto de implantação do Projeto Açai I, 

relatório de aproveitamento de estudos, Constituição Estadual, projetos de leis estaduais que ver-

sam sobre a educação escolar indígena, aplicação de 26 questionários e realização de 07 entrevis-

tas, nas cidades de Ji-Paraná e Porto Velho em agosto de 2010, com os professores indígenas 

formados pelo Projeto Açaí. Para a análise da documentação escrita tomaremos por base o méto-

do indiciário indicado por Carlo Ginzburg, com leituras fundamentadas na distinção entre “textos 

monológicos (ou monofônicos), dominados pela voz mais ou menos oculta do autor e textos dia-

lógicos (ou polifônicos), que contrapõem visões opostas do mundo, diante da qual o autor não 

toma partido.” (Ginzburg, 2002, p.88-89).  Para a análise das entrevistas nos apoiamos na con-

cepção de Historia Oral proposta por Alessandro Portelli que enfatiza as relações entre memória e 
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história, entendendo que a operação histórica requer um movimento não só retrospectivo como 

também prospectivo, tomando a memória como campo social de reflexão e diálogo, permeado 

pelas lutas sociais engendradas cotidianamente. Trata-se de estabelecer diálogo aberto com as 

pessoas e incorporar seus pontos de vista, lidando com as narrativas orais. As análises possibili-

tam observar e distinguir formas de resistência, ações políticas e estratégias subentendidas nas 

ações dos agentes do poder educacional. 

         O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro apresenta como o Projeto Açaí foi 

concebido e praticado pelos órgãos oficiais, com a finalidade de identificar a concepção de inter-

culturalidade e bilingüismo no curso pelas vozes do poder. O segundo traz um breve histórico 

sobre os cursos de formação de professores indígenas no Brasil. Faz uma breve análise sobre os 

conceitos de Interculturalidade e Bilinguísmo nos cursos de formação de professores indígenas, 

apontando como esses conceitos são ou deveriam ser trabalhados na prática. O terceiro capítulo 

traz as vozes dos professores indígenas, por meio das análises de entrevistas e questionários (07 e 

26 respectivamente), com o objetivo de perceber como eles pensaram o projeto e seu significado 

para a vida profissional no que se refere às suas práticas docentes.    
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CAPÍTULO I – O PROJETO AÇAÍ 

 

            O Projeto Açaí, Magistério Indígena de Rondônia, foi instituído pelo Governo do Estado 

através do decreto nº 8.516 de 1998 e autorizado no CEE/RO de acordo com parecer nº 031/98-

CEE-RO de 26 de maio do mesmo ano. Depois de muitas tentativas e negociações por parte dos 

indígenas e organizações não-governamentais do estado de Rondônia.  

            Este projeto desenvolveu-se em Rondônia2, estado localizado na Região Norte do Brasil, 

em uma região de fronteiras com os estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre e a República Fe-

derativa da Bolívia. Com uma população de 1.560.501 habitantes o Estado de Rondônia possui 

aproximadamente 1% de sua população composta de povos indígenas que vivem em áreas urba-

nas e em terras indígenas, abriga 54 sociedades indígenas, o que lhe confere características de um 

estado pluricultural e multilingüístico. Estas etnias estão concentradas em 19 Terras Indígenas 

(TI) que perfazem um total de 20,15% da área do estado (4.807.290,42 ha)3. A demarcação das 

TI tem sido objeto de conflitos e mesmo regularizadas, são invadidas de forma permanente ou 

esporádica por madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, mineradoras, barcos pesqueiros e outros. 

Ainda faltam identificar as terras de vários povos indígenas desaldeados e de povos indígenas 

livres. Citamos alguns povos indígenas de Rondônia que estão desaldeados: Miguelenho, Cassu-

pá, Massaká, Atikum, Puroborá, Urubu, Salamãi, Cujubim, Jaboti. Wayoró, Kampé e Canoé 

(PANEWA, 2003).  

           Neste capítulo apresentamos a constituição do Projeto Açaí no contexto político e social 

de Rondônia em relação às populações indígenas, com o objetivo de identificar os conflitos que 

deram origem ao Projeto, um dos pioneiros no país, na formação de professores indígenas por 

iniciativas de Secretarias Estaduais de Educação. O projeto atendeu essa grande diversidade lin-

guística e cultural.  Inicialmente participaram 128 professores, pertencentes a aproximadamente 

30 etnias e falantes de cerca de 23 línguas, formando-se em 2004, a turma única composta de 120 

professores indígenas. A Figura 01 mostra a localização destas terras em Rondônia. 

 

         

                                                 
2 Possui uma extensão territorial de 237.590,864 km

2

, o que representa 2,87% da área brasileira. Sua economia é 
baseada na agropecuária, tem 52 municípios e uma população de  1.560.501 habitantes( IBGE, 2010). 
3 Segundo dados do ano de 2002 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). 
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Figura 1 – Localização das Terras Indígenas do Estado de Rondônia   

 Fonte: SEDUC, 2004. 

 

            A história do contato da população indígena com o colonizador tem sido marcada por 

conflitos constantes. Iniciamos com um histórico do contato da população indígena de Rondônia 

com o colonizador, apresentamos alguns dados populacionais, linguísticos e étnicos e as conse-

qüências decorrentes dessa colonização sobre os indígenas até os dias atuais e destacamos as 

primeiras iniciativas educacionais voltadas para os povos indígenas na região, que vão desde os 

missionários religiosos até as experiências fragmentadas e localizadas desenvolvidas por grupos 

organizados da sociedade civil, que passaram a trabalhar junto com comunidades indígenas, bus-

cando alternativas à submissão destas populações, como a garantia de seus territórios e formas 

menos violentas de relacionamento e convivência entre elas e outros segmentos da sociedade 

nacional. Descrevemos a constituição legal do Projeto Açaí pelos órgãos oficiais do Estado, sua 

caracterização, estrutura organizacional e os povos atendidos e finalmente encerramos o capítulo 



23 
 

apresentando um perfil geral dos professores indígenas que participaram do projeto Açaí, como 

estão organizados profissionalmente, condições de trabalho e consultas a algumas Leis estaduais 

referentes à Educação Escolar Indígena em Rondônia. 

 

1.1. Os povos indígenas em Rondônia 

 

            Os contatos dessas populações com o colonizador, em Rondônia, teve início com as mis-

sões religiosas espanholas, localizadas no Vale do Guaporé-Mamoré. Eram numerosas e constitu-

ídas por religiosos, os quais acreditavam que as populações indígenas tinham possibilidade de se 

desenvolverem espiritualmente, serem educadas conforme os princípios europeus e cristãos. Em 

1669, os jesuítas portugueses fundaram o aldeamento de Tupinambarana, na foz do Rio Madeira. 

A partir daí iniciou-se o processo de penetração no território, que atingiu, posteriormente, outros 

grupos indígenas do Rio Madeira, sendo que volta de 1728, o padre jesuíta João Sampaio fundou 

nas proximidades da primeira cachoeira desse rio, a aldeia de Santo Antônio (Silva, 1997a).  

             Além dos portugueses, no início do século XVIII, jesuítas espanhóis fundaram missões 

na margem esquerda do rio Guaporé, assim caracterizando uma disputa territorial entre portugue-

ses e espanhóis a partir desse período, em que as populações indígenas participaram de maneira 

compulsória e dependente das formas de alianças estabelecidas com as autoridades coloniais. Em 

1743, fundaram na margem direita do rio Guaporé a missão de Santa Rosa, numa atitude nitida-

mente expansionista sobre o território que os portugueses já consideravam como parte da colônia 

portuguesa.. Em 1750, as fronteiras no vale dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira foram definidas 

pelo tratado de Madri, segundo os princípios do uti possidetis, no qual o território pertence a 

quem o ocupa e explora de fato, de forma pacífica (Silva, 1997b). Só em 1754, os jesuítas caste-

lhanos deixaram a missão de Santa Rosa e migraram para a margem esquerda do rio Guaporé. 

            Segundo o historiador rondoniense, Amizael Gomes da Silva, nessa disputa os grupos 

étnicos da região do Vale do Guaporé estiveram expostos, desde o século XVII, às investidas de 

expedicionários, viajantes, comerciantes, missionários e, posteriormente, dos exploradores de 

borracha, o que levou vários grupos à extinção completa. Em sua obra intitulada “Conhecer         

Rondonia”, nos informa que as bandeiras, empreendimento de caráter particular, mas que contava 

com o apoio do poder público, partiram principalmente de São Paulo, utilizando a rota dos rios 

Tietê, Paraná, Paranapanema e Grande, adentrando o território desconhecido em busca de ouro, 



24 
 

pedras preciosas e aprisionamento de indígenas para o trabalho na agricultura. Rumo ao Oeste, 

penetraram nos espaços hoje limitados pelo Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Rondônia, ultrapassando os limites entre Portugal e Espanha na América, estabelecidos pelo tra-

tado de Tordesilhas. A penetração bandeirante no espaço do atual Estado de Rondônia, deu-se 

pelo vale do rio Guaporé. Desceram por esse rio alcançando os rios Mamoré e Madeira. Além da 

exploração dos filões auríferos do vale do Guaporé, os bandeirantes aprisionavam os indígenas 

das inúmeras nações ali existentes, para vendê-los na condição de escravos no litoral. Silva 

(1997c), afirma que: 

 
Quando os exploradores da região do atual estado de Rondônia iniciaram per-
correr os rios afluentes e defluentes do Madeira, Mamoré e Guaporé, foram se 
defrontando com numerosa índia, vivendo de acordo com suas tradições, sendo 
uns mais agressivos –guerreiros impetuosos; outros menos combativos, mais 
pacíficos e, portanto, presas mais fáceis, sendo espoliados, subjugados nos alde-
amentos a que foram constrangidos pertencer, quando terminaram por ser recep-
tadores de doenças ou levados escravos para o serviço braçal da agricultura 
rudmentar. (Silva, 1997,  p.18). 

 

            Tanto os mais valentes quanto os mais pacíficos terminaram por sofrer violento processo 

de extinção. Os grupos mais guerreiros, caçados como feras, eram abatidos ou sendo mulheres e 

crianças levados aguilhoados para o trabalho escravo. Alguns grupos indígenas procuravam lo-

cais nas cabeceiras dos rios e igarapés, ou entre os rios para escaparem à perseguição de explora-

dores, vivendo de forma mais isolada, permitindo-lhes viver até hoje.  

             Além da escravização por parte dos colonos, o historiador Vitor Hugo (1991) denunciou 

em sua obra Desbravadores o caráter escravista dos missionários em relação às populações indí-

genas da região: 

 
As trinta e duas tribos indígenas que existiam desde a foz do Rio Caiari (somen-
te mais tarde foi denominado Rio Madeira, pelos portugueses), foram pacifica-
das uma a uma pelos missionários, alguns com muita resistência, principalmente 
em decorrência do comportamento dos escravistas. (apud Silva, 1984). 

 

             Os jesuítas impuseram em suas missões o sistema de ensino europeu para as comunida-

des indígenas, considerando-as desprovidas de qualquer tipo de educação ou de religiosidade. O 

maior embate diz respeito ao que os jesuítas e toda a cultura européia usaram contra os outros 

povos, principalmente os de sistemas tribais (ameríndios e africanos), fazendo-os acreditar que 
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eram inferiores e incapazes. O pensamento educativo jesuíta tinha como ideologia a assimilação 

dos ensinamentos cristãos da época, situação permanente até o presente. 

          Marta Valéria Capacla destaca três áreas em que a educação missionária se dava: a cate-

quese, a escola e a capacitação técnico-profissional:  

 

Assim, o objetivo seria ensinar o português sem sotaque, ensinar a matemática 
para não ser enganado nas relações comerciais, capacitar os meninos para pro-
fissões como sapataria, tipografia, entre outros, e as meninas para o corte e cos-
tura e artes culinárias. Mas a mudança cultural imposta neste processo, aponta 
Media, teria resultado em fracasso. Os próprios índios resistiam ao processo, 
não entregando seus filhos, retirando as crianças da escola ou elas mesmas fu-
gindo.(Capacla, 1995, p.53). 
 

             Os povos indígenas da região, é importante destacar, eram de diferentes etnías. Silva  

(1997) afirma que o jesuíta Augustín Zapata localizou por volta de 1693 ao longo da margem 

esquerda do rio Mamoré aproximadamente 12.000 índios distribuídos em sete aldeias, conhecidos 

pelo nome de cajubaba, tendo sido aldeados na missão de Exaltación, no baixo Mamoré. Eram 

agricultores e hábeis canoeiros. Falavam língua isolada. Já na margem direita do Mamoré, viviam 

os canichana, eram aproximadamente 4.000. Valentes guerreiros, inimigos dos cajubaba, eram 

pescadores e caçadores, andavam nus e somente adotaram a tipóia depois de aldeados. 

            Na região do vale do Guaporé, entre o rio Branco e Mequéns, habitavam os índios palme-

la, do grupo caraíba. No rio Guaporé, nos campos de Pau Cerne, viviam os guarayo, borá, os 

momos e os pauserna. Os guarayo e os pauserna, formavam uma única sociedade descendentes 

dos guaranis.  

            Nas margens do rio Madeira, viviam os muras, cuja região, inicialmente escolhida por 

eles para se estabelecerem quando chegaram de outras partes do continente, ficava na foz do rio 

Jamari. Ali permaneceram oferecendo resistência à penetração de aventureiros e colonizadores, 

por muitas décadas, até a segunda metade do século XVIII, quando iniciaram a aceitar a presença 

de europeus. Falavam língua isolada e eram nômades, chegando, nestas mudanças, à foz do rio 

Madeira. 

           No século XVIII, estima-se que no atual estado de Rondônia havia uma população de mais 

de 80 mil indígenas de diferentes etnias, ou seja, 14 vezes mais que a população hoje existente. A 

afirmação está no livro Panewa CIMI/RO. No Vale do Guaporé viviam aproximadamente 40 mil 

índios que, após o contato com os brancos, não resistiram às doenças contagiosas como gripe, 

sarampo, catapora, caxumba, tuberculose, malária que eles não conheciam antes. Os povos  indí-
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genas de Rondônia a partir do violento processo do contato interétnico decresceu assustadoramente, 

chegando-se a registrar menos de quatro mil pessoas na década de setenta (PANEWA, 2003). Assim 

sendo, Rondônia não difere em termos de perspectiva do que se deu no âmbito nacional. Atualmente, 

a população indígena no Estado cresceu e estima-se que está entre 9.000 e 12.000 pessoas, segun-

do dados dos órgãos governamentais, sem contar os povos desaldeados ou sem contato. 

           Os números oficiais da população indígena do estado diferem de um órgão para outro devido a 

uma série de fatores. Para exemplificar, citamos o Censo da FUNAI que contabilizou nove mil, cento 

e trinta e quatro, indivíduos (FUNAI, 2003). Já de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) a população indígena no Estado é de dez mil, seiscentos e oitenta e três indivíduos 

(IBGE, 2000).  

           Para efeito de dados quantitativos as informações sobre povos indígenas são bastante desen-

contradas. As informações heterogêneas, os métodos censitários contraditórios dificultam um concei-

to mais adequado de identidade étnica. Nesse caso, ressalte-se que muitas vezes não se encontram 

informações sobre os milhares de índios que vivem nas áreas urbanas, como também aqueles chama-

dos de isolados. 

 Atualmente, dentre os povos mais conhecidos estão os Uru-Eu-Wau-Wau, os Karitiana e 

os Cinta Larga. O povo Uru-Eu-Wau-Wau da família Tupi-Guarani, grupo Tupi-Kawahib, foi 

contatado inicialmente na década de 40, só cedeu ao contato amigável na década de 1980. A po-

pulação está  reduzida hoje a pouco mais de 60 pessoas, pois antes do contato estima-se que con-

tava com cerca de 800 membros. Os Uru-Eu-Wau-Wau usam como vestes um cinturão largo de 

cipó. Da sua cultura chamam a atenção as pinturas corporais e faciais, a dança, as manifestações 

musicais, o artesanato e os elaborados adereços usados por toda a gente da cidade. Os Karitiana, 

contatados no final do século XIX e início do século XX, é povo de língua Tupi/Arikém, sendo 

os único remanescentes da família lingüística Arikém, perdeu território e dissolveu costumes a 

partir do início do século XX, com o avanço dos seringueiros na região. Da cultura dos Karitiana 

chamam a atenção as elaboradas pinturas corporais e faciais, a dança, o artesanato, as manifesta-

ções musicais.  Os Cinta Larga, foram contatados somente no século XX,  falam a língua perten-

cente ao tronco Tupi, da família linguística Mondé. Sua população atual é de aproximadamente 

1.200 indígenas. Após o contato foram vítimas de sucessivos conflitos e invasões de seu territó-

rio, inicialmente com os seringueiros e posteriormente com os garimpeiros fato gerado pelo des-

cobrimento de diamantes na T. I. Cinta Larga. O Massacre do Paralelo 11, ocorrido na década de 
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1960, foi um crime que quase extinguiu esse povo e foi gerado pela ganância de garimpeiros que 

queriam a todo custo invadí-la. 

            Há também os Jabuti, os Suruí e os Tupari, cujas narrativas e mitos foram registrados por 

Betty Mindlin no livro “Tuparis e Tarupás : narrativas dos índios Tuparis de Rondônia”, publica-

do em 1993.  Há que se destacar, também, o trabalho realizado pela antropóloga Betty Mindlin, 

que dedicou muitos anos de sua vida em estudos, convivência e registros de narrativas e descri-

ções dos modos de vida Paíter, que na língua significa “o povo verdadeiro, nós mesmos". Essas 

narrativas foram reunidas e publicadas em 1985 em livro, sob o nome de “Nós Paiter: os Suruí de 

Rondônia. 

           No Estado de Rondônia existe uma população indígena constituída por mais de 33 grupos 

étnicos e 23 línguas distintas, cujas classificações lingüísticas em tronco, família, línguas e diale-

tos são apresentados no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Diversidade lingüística em Rondônia  
 

Tronco  Família  Línguas  Dialetos  

Tupi  Tupi-Arikem  Karitiana   

Tupi  Tupi-Guarani  Kawahib  Amondawa, RO  
Uru-Eu-Wau-Wau, RO  
Juma, AM/RO  
Karipuna, RO  
Borboleta, RO  

Tupi  Tupi-Mondé  Zoró (MT), Gavião, Suruí, 
Cinta Larga, Aruá. 

 

Tupi  Tupi-Ramarama  Arara   

Tupi  Tupi-Tupari  Tupari, Makurapi, Sakyra-
biat, Akunsu.  

 

Tupi  Tupi-Puroborá  Puruborá   

Famílias Isoladas  Línguas  

Txpakura  Oro Wari (Pakaa Nova)  
Oro Win  
Cujubim  
Miguelem  
Cabixi  

Jaboti  Jaboti (Djeoromitxi)  
Arikapu  

Pano  Kaxarari  

Línguas Isoladas  Dialetos  

                                   Canoé    

Aikanã(Massaká e Kassupá)  

Kwaza  

Nambikwara  Latundê, Sabanê  

Fonte: Governo do Estado de Rondônia/SEDUC, 2004. 
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1.2. Ocupação e conflitos 

 

            Como para toda amazônia a história da ocupação recente de Rondônia, sua colonização e 

intenso ciclo migratório também retrata um quadro de conflitos e violência a partir de diferentes 

matizes e envolvendo uma diversidade de atores. 

            O auge do ciclo da borracha na amazônia, a partir de meados do Século XIX, ocasionou a 

redução dos territórios e a diminuição das populações indígenas. Mais recentemente foi utilizado 

o conceito de Povos da Floresta numa tentativa de se criar uma unidade de luta entre seringueiros, 

indígenas, ribeirinhos e pequenos colonos. O apogeu desta luta se deu ao entorno do trabalho 

pioneiro de Chico Mendes, o líder seringueiro assassinado em 1992, no Estado do Acre. 

          A história das relações entre índios e  brancos em Rondônia, se intensificou a partir da a-

bertura da BR 364 na década de 1960. Essa nova estrada acelerou o processo de colonização, 

resultando num violento ciclo migratório e de ocupação das terras do estado Desde então, criou-

se uma cadeia de violência, sobrepondo pequenos produtores contra latifundiários e atingindo as 

chamadas populações tradicionais, ou seja, os seringueiros, coletores, ribeirinhos e as populações 

indígenas, sendo que várias desses segmentos, invariavelmente enfrentaram processos violentos 

pela posse da terra ou pela exploração de mão de obra. 

          As formas de contato interétnico são diversificadas, uma das formas mais comuns são as 

praticada por fazendeiros que invadem as terras indígenas, derrubam suas casas, procurando não 

deixar vestígios para poder se apoderar de suas terras, como foi no caso das etnias Omerê, Akun-

su, Kanoé, que pressionadas pelos latifúndios que avançaram em direção as suas terras tiveram 

como recursos de sobrevivência, se embrenham pelas matas procurando ocupar as localidades de 

difícil acesso (PANEWA, 2002). Nas décadas de 1970 e 1980 os índios Uru- Eu-Wau-Wau sofre-

ram inúmeros ataques, invasões de suas terras por madeireiros, posseiros e garimpeiros. Muitos 

foram dizimados por doenças transmitidas a partir do contato interétnico.  

          Essa expansão indiscriminada do capitalismo que avança na Região Amazônica, especifi-

camente em Rondônia, proporcionou o extermínio, quase total dos grupos indígenas, Dentre os 

principais conflitos entre colonizadores e populações indígenas, destaca-se o ocorrido em 1963 

onde índios da etnia Cinta Larga foram mortos com requintes de crueldade, no episódio conheci-

do como Massacre do Paralelo 11, que tiveram seu território invadido por grandes empresas mi-

neradoras e agropecuárias que pretendiam exterminá-los para apoderarem-se de suas terras. Min-
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dlin (1985), narra o massacre do Paralelo 11, em que os Cinta Larga quase foram exterminados. 

Pelo relato sabe-se que os invasores chegaram a jogar dinamites e alimentos envenenados sobre 

os índios que foram surpreendidos pelo ar e por via terrestre. 

           Considerando ainda a questão das terras é importante enfatizar que muitos povos indígenas 

perderam boa parte, ou a totalidade de suas áreas de ocupação tradicional. Muitos deles foram 

transferidos pelo Serviço Nacional de Proteção aos Índios (SPI) e a FUNAI para outras localida-

des onde convivem com outros povos, causando a perda de características culturais, mas por ve-

zes mesclando suas culturas, no processo de casamentos e de suas políticas. Em Rondônia, algu-

mas etnias foram obrigadas a abandonarem seu habitat para se unirem a outras, muitas vezes até 

inimigas outrora. Há caso de Terras Indígenas ocupadas por oito ou nove etnias, como é o caso da 

Terra Indígena Rio Guaporé, onde coabitam os povos Tupari, Makurap, Wayoró, Sakyrabiat, 

Aruá, Jaboti (Djeoromitxi) e Arikapu (PANEWA, 2002, p. 72). Por outro lado, constatamos que 

nos últimos anos, vários povos de Rondônia estão reivindicando junto à FUNAI a demarcação e a 

ampliação de seus territórios, mas ainda restam terras indígenas por serem identificadas e regula-

rizadas e salienta-se que, grande parte dos territórios, são palcos de conflitos, invasões por diver-

sos segmentos da sociedade, tais como o conflito recente dos Cinta-Larga, na Reserva Roosevelt, 

em 2004.   

          Nas últimas décadas, tem-se gestado o fenômeno antropológico chamado de “Etnogênese”, 

isto é, alguns grupos que reeditam seus critérios de pertencimento e reivindicam a identidade ét-

nica. No caso de Rondônia, podemos citar a etnia Cassupá. Existem informações de cinqüenta e 

cinco possíveis grupos diferentes de índios isolados, a maioria com localização na região da A-

mazônia Legal (FUNAI, 2004). 

         Os conflitos pela posse da terra em Rondônia, cada vez mais se alastram, com invasões de 

TI e Unidades de Conservação (UC) e há um processo de desmatamento incontrolável. Várias 

áreas da região sul do Estado foram totalmente devastadas, para a formação de pastos e agricultu-

ra. Hoje, com a valorização da soja no mercado internacional, são vários os produtores no Estado 

que não medem as conseqüências no desmatamento de áreas sobreviventes de floresta. Para a 

população indígena o processo de colonização recente resultou num grande desafio de sobrevi-

vência, mediante o fenômeno da depopulação, invasões territoriais, doenças, desaldeamento e, 

sobretudo, um intenso desafio de adequação e mudança cultural diante da presença dos não ín-

dios. Mesmo com intervenção dos órgãos oficiais, ONGs, FUNAI que denunciam constantemen-
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te a existência de povos indígenas não contactados, das invasões das reservas dos demais povos, 

pouco ou quase nada é feito para evitar tal processo por parte do poder do Estado de Ronônia. 

          Considerando que a constituição estadual de 1989 dedica exclusivamente ao índio a seção 

VI do capítulo II, reconhece aos povos indígenas do Estado o direito à educação, saúde e suas 

terras tradicionais. Como consta no artigo 233: 

 
O Estado cooperará com a União na proteção dos bens indígenas, no reconheci-
mento de seus direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam e no 
respeito a sua organização social, usos, costumes, línguas e tradições. (Constitu-
ição Estadual, 1989, p. 61). 
 

             Atualmente, existem várias situações conflituosas em que se nota o governo do Estado apoi-

ando os interesses dos grupos econômicos, em detrimento dos interesses indígenas. Além dos fato-

res já mencionados, outros são observados, como no caso em que a pressão dos projetos de colo-

nização e as vias interurbanas adentram os territórios indígenas, com destaque para a área dos 

Tubarão – Latundê sobreposta ao projeto de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), Uru Eu/Parque Nacional dos Pacaas Novos e Reserva Lourdes/Rebio 

Jaru. Outro caso não resolvidoé o da área do Projeto de assentamento denominado Burareiro so-

bre a Terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 

    

1.3. Educação 

 

            Após um longo período de atuação quase exclusiva das missões, surgiu no século XX, 

para fortalecer o processo de aculturação das populações indígenas, a intervenção governamental, 

através do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, que pouco atuou na área de educação junto às so-

ciedades indígenas do país. No Noroeste (Mato Grosso/Rondônia), não houve praticamente ne-

nhum trabalho desenvolvido na área de educação, a não ser algumas poucas ações junto a certos 

povos do Mato Grosso no período de 1923 a 1955. Predominou na política do SPI, até a primeira 

metade da década de 1950, uma tendência laica, sendo que, a partir da segunda metade da década 

de 1950 houve uma maior interferência das ordens religiosas e do Summer Institute of Linguis-

tics (SIL).  

          Várias missões religiosas, tanto católicas e evangélicas, durante o período que Rondon es-

tava a frente do SPI, tentaram aproximação com o governo sem obterem sucesso, após a sua mor-

te, em 1957, o SIL consegue firmar o primeiro convênio no Brasil junto ao Museu Nacional com 
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o objetivo de documentar as línguas indígenas. Em face dessa "aliança" ideológica entre o gover-

no e a igreja, a educação exercida sobre essa população indígena representava um instrumento de 

reforço da dominação pelos órgãos governamentais e pelo sistema de produção e consumo da 

sociedade nacional. 

 A educação oferecida às populações indígenas no período de transição e substituição do 

SPI pela FUNAI procurou adaptar-se ao estágio de aculturação e assimilação dos grupos. Estra-

tegicamente, se objetivava integrar as referidas populações à sociedade nacional como produtoras 

de bens de interesse comercial. Nesse sentido, buscavam-se melhores condições de funcionamen-

to das instalações escolares. Entretanto, não se priorizava nem se acreditava na viabilidade da 

adoção de um ensino bilíngüe, que respeitasse a cultura tradicional, os aspectos lingüísticos e as 

peculiaridades de cada sociedade. 

 O modelo educacional então desenvolvido foi repassado e, ainda, se reflete até os dias de 

hoje no aspecto operacional da referida instituição. São heranças mantidas pelo quadro de pessoal 

existente e atuante na FUNAI. 

            A partir da década de 1970 a FUNAI adotou um novo discurso, fundamentado nos refe-

renciais teórico-metodológicos de instituições como o Instituto Indigenista Internacional  (I I I)  e 

principalmente o SIL, hoje Sociedade Internacional de Lingüística.  

 A aproximação com o Instituto Indigenista Internacional, vinculado à Organização dos 

Estados Americanos (OEA), proporcionou a realização de diversos congressos indigenistas, cujo 

propósito, por parte do governo brasileiro, era obter credibilidade internacional para seu projeto 

de integração das populações indígenas. Historicamente, a política indigenista oficial sempre es-

teve voltada para os interesses da política econômica nacional, traduzindo-se em pressões inte-

gracionistas  em detrimento dos interesses das sociedades indígenas.  

...As escolas indígenas, em geral organizadas pelos órgãos governamentais 
SPI/FUNAI ou missões religiosas, atuavam principalmente com o objetivo de 
integrar os indivíduos à sociedade nacional, exercendo, assim, o papel de domi-
nação de uma sociedade sobre a outra. (Capacla,1995:19.) 
 

             Entre os anos de 1980 e 1990, no cenário político-educacional relativo às populações 

indígenas iniciava um processo de revisão e rediscussão ampla e participativa de princípios e 

metas escolares. As organizações indígenas brasileiras aproximam-se das organizações da Amé-

rica Latina, através da participação em congressos em diversos países. Essas trocas de experiên-

cias contribuíram para que os povos indígenas de diversas regiões do Brasil começassem a perce-
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ber que o modelo de escola implantado em suas comunidades pelo Governo Federal, através da 

FUNAI, Governos Estaduais e Municipais, bem como pelas Missões Evangélicas proselitistas, 

não condizia com a realidade de suas comunidades, ou seja, não correspondia aos interesses dos 

alunos e professores indígenas. Surgiram questões quanto à falta de autenticidade da escola, cujo 

fim era a imposição de valores estranhos à cultura indígena. Isso gerou um descontentamento 

generalizado entre as etnias, culminando na realização de diversas reuniões e debates por todo o 

Brasil. 

  Assim, nesse período, sucederam-se vários encontros e cursos de professores indígenas, 

com o apoio de instituições da sociedade civil organizada. 

 Em maio de 1988, aconteceu, em Manaus, o I Encontro dos Professores Indígenas do 

Amazonas e Roraima. Evento de grande importância para a história da organização dos professo-

res indígenas, o qual desencadeou uma série de outros encontros na própria região e em outros 

Estados do Brasil. 

 Em Rondônia, o I Encontro de Professores Indígenas ocorreu na cidade de Vilhena, em 

novembro de 1990, dentre os temas abordados inseriu-se a discussão da possibilidade de existir 

escolas também para os adultos" se é o adulto que faz as coisas, por que a gente faz escolas só 

para as crianças?" (Pereira, Isidoro e De Paula, 2009, p.6). 

 A realização destes encontros contribuiu para a capacitação política dos professores e li-

deranças indígenas, possibilitando-os a assumirem a condução do processo de regularização de 

suas escolas. A partir daí, grandes avanços foram conquistados, tais como o reconhecimento dos 

professores indígenas enquanto categoria profissional, uma vez que em Rondônia, eram diferen-

ciados dos professores não indígenas, sendo considerados como "monitores de educação", por 

não possuírem a formação mínima em nível de Magistério, exceto alguns poucos professores que 

haviam cursado o Magistério na escola regular . A escola nas comunidades indígenas ganharam, 

então, um novo significado e um novo sentido, tornando-se um lugar em que se assegura o acesso 

a conhecimentos gerais sem precisar negar suas especificidades culturais e suas identidades étni-

cas. 

           Nesse cenário de grande mobilização social e acúmulo de conquistas significativas, tais 

como a incorporação, por parte de parlamentares, das sugestões e reflexões provenientes desta 

avalanche de encontros, foi e vem sendo relevante e definitiva a participação do movimento indí-

gena, bem como a participação das entidades representativas que muito contribuiu para um diálo-
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go democrático, ou seja, uma nova fase do relacionamento entre a sociedade nacional e as popu-

lações indígenas. Passa-se a repensar as relações com as sociedades indígenas sob um ponto de 

vista antropológico, reconhecendo que os grupos étnicos são possuidores de um sistema tradicio-

nal de educação, que se manifesta sutil e subjetivamente no cotidiano de suas vidas, no contexto 

familiar e individual.   

 Desta forma, a década de 1990, marcada pela abertura democrática, ampliou os debates 

sobre as populações indígenas, suscitando o direito à diferença, direito à interlocução com as co-

munidades indígenas e grupos de apoio. Foram experiências que potencializaram a força do mo-

vimento de educação indígena, consolidando o amadurecimento e comprometimento político de 

ambas as partes: índios e sociedade nacional. 

 Assim, observava-se a consolidação dos princípios estabelecidos em 1988, em que os ín-

dios tinham direito ao uso de suas línguas maternas e de seus processos próprios de aprendiza-

gem, instituindo a possibilidade de criação de uma escola verdadeiramente indígena. 

  Grupos organizados da sociedade civil passaram a trabalhar juntos com comunidades 

indígenas, buscando alternativas à submissão desses grupos, como a garantia de seus territórios e 

o relacionamento entre essas comunidades e outros segmentos da sociedade nacional. A escola 

entre os grupos indígenas passa a assegurar o acesso a conhecimentos gerais sem negar as especi-

ficidades culturais e a identidade dos mesmos. 

            Mário Venere (2005) nos informa que neste contexto, em Rondônia foi criado, em 1992, o 

Núcleo de Educação Escolar Indígena (NEIRO), que tem como função coordenar enquanto FÓ-

RUM de Entidades governamentais e não governamentais, as políticas de Educação Escolar Indí-

gena no Estado de Rondônia. Compõem o Núcleo de Educação: Secretaria de Estado da Educa-

ção de Rondônia (SEDUC), juntamente com o CIMI, CUNPIR, FUNAI, SEDAM, SEMED, U-

NIR e mais recentemente a Organização de Professores Indígenas de Rondônia e Noroeste do 

Mato Grosso (OPIRON). 

           Com o decreto Presidencial 26/91, a coordenação das ações educacionais em terras Indí-

genas foi transferida da FUNAI para o Ministério da Educação e Cultura e a execução das ações 

ficou sob a responsabilidade dos Estados e dos Municípios. A partir do início de 1990, em Ron-

dônia, ocorreu a municipalização da maioria das escolas indígenas e em alguns casos a estaduali-

zação sem, no entanto, a criação de mecanismos que assegurassem as especificidades dessas es-

colas. Poucas eram as escolas reconhecidas como indígenas: em sua maioria eram consideradas 
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como escolas rurais ou classes de extensões dessas. Após esse período de municipalização, em 

cada município que oferecia esta modalidade de ensino a SEDUC foi, aos poucos, assumindo seu 

gerenciamento, sendo que ainda existem escolas municipalizadas.  Atualmente das 82 escolas 

indígenas existentes no Estado, com um total aproximado de 2.700 alunos matriculados (dados do 

Censo Escolar 2002) e distribuídas em 19 T I, oito estão sendo administradas pela esfera munici-

pal existindo dificuldades de implementação de uma política que assegure a especificidade  do 

modelo de educação intercultural e bilíngüe às comunidades indígenas de Rondônia, uma vez que 

estas secretarias não dispõem de setores específicos para educação escolar indígena, muitas vezes 

sob responsabilidade do setor da educação no campo. 

           No que diz respeito à formação de professores indígenas, as primeiras experiências em 

Rondônia foram desenvolvidas por organizações não-governamentais - ONGs, e não pelos órgãos 

oficiais do Estado. Esse processo inicia-se a partir da década de 1970, quando após intensifica-

ções dos contatos com a sociedade envolvente, percebeu-se a importância de que a escolarização 

formal dos alunos indígenas deveria ser conduzida pelos próprios indígenas. 

          A experiência de maior êxito foi desenvolvida pelo Instituto de Antropologia e Meio Am-

biente (IAMA), que desde 1987 desenvolve experiências educacionais junto aos povos indígenas 

de Rondônia, com a assessoria de linguistas e educadores matemáticos. No ano de 1992 foi insta-

lado pelo IAMA em Ji-Paraná, município localizado na região central do estado, o Projeto de 

Educação Bilingue e Documentação da Tradição Oral Indígena, inserido no Programa de Forma-

ção para o Autodesenvolvimento Sustentável de Populações Tradicionais desenvolvendo ativida-

des nas áreas de educação bilíngüe, saúde e alternativas econômicas, em apoio às organizações 

indígenas dos povos Arara e Gavião, moradores da terra indígena Igarapé Lourdes, e, também, 

aos povos Tupari, Makurap, Canoé, Campé, dentre outras etnias minoritárias habitantes da Terra 

Indígena Rio Branco e o povo Zoró, ocupante da Terra Indígena de mesmo nome, localizada no 

estado do Mato Grosso, divisa com o estado de Rondônia.( Mindlin, 1996).  

          Em 1992, o IAMA iniciou a formação de 30 professores indígenas dos seguintes povos: 

Tupari, Makurap, Arikapu, Canoé, Campé, Aruá e Jabuti(área indígena Rio Branco); Gavião e 

Arara( área indígena Igarapé Lourdes); Zoró(área indígena Zoró); Suruí (área indígena Sete de 

Setembro); Jabuti e Makurap (área indígena Rio Guaporé), com o apoio do SAJIPA ( Serviço de 

apoio da FUNAI em Jí-Paraná). Desses professores, 19 lecionavam, 17 deles contratados como 

professores leigos pelas Secretarias de Educação (Estadual e Municipais). Entre 1992 e 1995 fo-
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ram realizados 6 cursos de formação, com a duração de 21 dias na cidade, reunindo todos os pro-

fessores, seguidos de acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nas aldeias e de seis cur-

sos de 15 dias, realizados nas áreas. 

        O IAMA, também, prestou consultoria educacional e antropológica interinstitucional em 

convênio estabelecido com a FUNAI, iniciado em 1992. Nessa ocasião, a coordenadora do setor 

de educação da FUNAI de Ji-Paraná, Lígia Neiva, trabalhou em conjunto, participando dos cur-

sos, da assessoria pedagógica às aldeias e no encaminhamento das contratações dos professores 

indígenas, conjuntamente com a educadora e lingüista do IAMA, Sandra Machado. 

       Betty Mindlin (1996) nos informa que a equipe do IAMA trabalhou em setembro, outubro e 

novembro de 1995 na elaboração de um projeto de educação diferenciada e bilingüe, Formação 

de Professores e Assessoria às Escolas Indígenas, para todo o estado de Rondônia, contratada 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), num trabalho integrado com 

o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), FUNAI, ONGs,  Núcleo de 

Educação Indígena de Rondônia (NEIRO) e SEDUC. 

       O projeto, elaborado pela equipe do IAMA foi concluído e entregue ao PLANAFLORO e 

PNUD no dia 30 de novembro de 1995. Este projeto tinha como referência, além da experiência 

de formação de 30 professores indígenas executada pelo IAMA, outros trabalhos de formação de 

professores indígenas desenvolvidos em outros estados do Brasil e na América Latina. 

        Uma das atividades do IAMA era a oferta de cursos para formação de professores indígenas 

bilíngües. A partir dessa experiência, depois de muitas reivindicações das organizações indíge-

nas, indigenistas e não-governamentais, o governo de Rondônia implantou um programa de for-

mação de professores indígenas, o Projeto Açaí. Aliás, foi justamente a partir de experiências 

fragmentadas e localizadas que se gestou um novo modelo para a introdução da escola em comu-

nidades indígenas. Este modelo, pautado fundamentalmente pelos princípios de respeito à organi-

zação social indígena e à valorização de suas línguas maternas e dos saberes e conhecimentos 

tradicionais desses povos, foi, em anos recentes, incorporado pelo Estado brasileiro. No caso de 

Rondônia não foi diferente, uma vez que o projeto elaborado pelo IAMA serviu de base para a 

elaboração do Projeto Açaí. 
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 1.4.  Projeto Açaí   

 

            Em decorrência das pressões dos movimentos indígenas e dos grupos de indigenistas que 

atuavam em Rondônia, o Governo de Valdir Raupp, do Partido do Movimento Democrático Bra-

sileiro (PMDB), que num ato contraditório, uma vez que sempre apoiou os grupos econômicos do 

Estado, através do Decreto Estadual nº 8.516, de 15 de outubro de 1998 instituiu o Curso de 

Formação de Professores Indígenas – Habilitação em Magistério em Nível Médio, denominado 

Projeto Açaí, exclusivo para habilitar docentes leigos em efetivo exercício de regência em sala 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, das escolas localizadas em T Is de Rondônia.   

           O projeto se desenvolveu ao longo de seis anos (1998–2004), executado em onze etapas 

sendo que uma destas realizou-se nas comunidades - “Açaí nas Aldeias”. Uma das principais ca-

racterísticas do projeto foi atender uma grande diversidade linguística e cultural; participaram 

128 professores, pertencentes a aproximadamente 30 etnias e falantes de cerca de 23 línguas. Em 

2004, formou-se a turma única composta de 120 professores indígenas. Atualmente, o projeto 

encontra-se na formação dos professores da segunda turma, que teve início no final de 2009 e em 

2012 formará mais 160. 

          O Projeto Açaí foi executado em etapas. Foram realizadas nos seguintes períodos: 

 

I ETAPA – PERÍODO 23/11/98 a 22/12/1998 (Simultâneo) 

Pólo – Guajará Mirim 

Pólo – Ji-Paraná 

 

II ETAPA – PERÍODO 20/03/2000 a 28/04/2000 

Pólo Único – ASBERON/Porto Velho 

 

III ETAPA – PERIODO 06/11/2000 a 16/12/2000 

Pólo Único – Local Hotel Rondon / Porto Velho 

 

IV ETAPA – PERÍODO 25/06/2001 a 28/07/2001 

Pólo Único – CENTRER – Centro de Treinamento da EMATER/Ouro Preto do Oeste 
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V ETAPA – PERÍODO 03/11/2001 a 08/12/2001 

Pólo Único – Hotel Rondon Palace/Porto Velho 

 

VI ETAPA – PERÍODO 01/06/2002 a 06/07/2002 

Pólo – Guajará-Mirim (01/06/2002 a 06/07/2002) 

Pólo – Cacoal (15/06/2002 a 20/07/2002) 

 

VII ETAPA – PERÍODO 25/11/2002 a 14/12/2002 

Pólo Único – Rondon Palace Hotel/Porto Velho 

 

VIII ETAPA – PERÍODO 23/062003 a 26/07/2003 

Pólo Único – CENTRER – Centro de Treinamento da Emater – Ouro Preto do Oeste 

 

IX ETAPA – PERÍODO 10/11/2003 a 06/12/2003 

Pólo Único – CENTRER – Centro de Treinamento da Emater – Ouro Preto do Oeste 

 

X ETAPA – PERÍODO 15/11/2004 a 18/12/2004 

Pólo Único – CENTRER – Centro de Treinamento da Emater – Ouro Preto do Oeste 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO PERÍODO 31/05/2004 a 24/07/2004 

 

 Ao todo, o projeto atendeu 128 alunos oriundos de 30 etnias, alguns desses professores 

foram remanescentes das formações ofertadas pelo IAMÁ. Deste total de professores, no que se 

refere ao nível de escolarização: 65 haviam cursado apenas as séries iniciais, 25 tinham o ensino 

fundamental incompleto, 33 ensino fundamental completo, quatro ensino médio incompleto e 

hum possuía o ensino médio completo. O projeto Açaí, além dos professores do estado de Ron-

dônia, atendeu, também, os grupos Nambikuara e Zoró, pertencentes territorialmente ao estado 

do Mato Grosso, em função do maior contato com as cidades rondonienses de Vilhena e Ji-

Paraná, laços culturais e de parentesco com os povos vizinhos locais. 

         Tratava-se de uma proposta elaborada com a participação das comunidades indígenas, re-

presentadas por suas organizações, de técnicos e professores da Secretaria de Estado da Educação 
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– SEDUC, da FUNAI, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e de entidades não-

governamentais, CIMI, Conselho de Missão entre Índios (COMIN) e outras que compõem o 

NEIRO. Além do apoio do Ministério da Educação, o projeto contou, também, com assessores 

advindos de algumas universidades brasileiras (UFMG, UFG, UFRJ, UERJ, dentre outras). 

          Inicialmente o projeto foi concebido para ser desenvolvido no período de cinco anos. Pro-

moveu duas etapas intensivas anuais de aproximadamente 35 dias, correspondente a quatro/cinco 

semanas com carga horária em torno de 250 horas por etapa, totalizando, ao término do curso, 

2700 horas de ensino presencial, 1920 horas de ensino não presencial, com acompanhamento 

pedagógico (Pereira, Isidoro e De Paula, 2009, p.3). 

           O Projeto só foi concluído em 2004 e, somente em agosto de 2007, ocorreu a entrega da 

documentação de certificação do curso pela Secretaria da Educação, impedindo que, nesse perío-

do, os cursistas pleiteassem vagas em universidades de outras unidades da Federação que ofereci-

am cursos de formação em nível superior para professores indígenas. O motivo da demora foi a 

não aceitação do projeto inicial, por parte do CEE de Rondônia, que exigiu da SEDUC sua reela-

boração dentro de padrões da escola não indígena. O CEE, que dentro de uma visão eminente-

mente legalista e conservadora, foi incapaz de entender e, mesmo atender, as prerrogativas da 

legislação específica na qual é assegurada à educação escolar indígena um caráter intercultural, 

no momento em que dificultou a provação do projeto tal como ele era concebido.  O resultado do 

impasse foi o retrocesso e a estagnação de todo o processo de formação inicial e continuada dos 

professores indígenas de Rondônia. Este fato provocou nos professores cursistas um sentimento 

de descrédito e desvalorização de sua formação por parte da Secretaria. 

          Por se tratar de uma proposta para formação de professores em contextos tão distintos 

quanto à língua, à cultura, ao tempo de contato e ao processo de escolarização, levando-se em 

consideração a necessidade de formação desses professores que já estavam atuando em suas co-

munidades, não se estabeleceu a necessidade de formação inicial. Este fator intensificou a hetero-

geneidade das turmas: o curso contou com professores em estágio inicial de alfabetização na lín-

gua portuguesa e com professores que possuíam ensino médio completo. 

          O corpo docente foi composto por especialistas qualificados, com experiência comprovada 

em trabalhos de formação com populações indígenas.  Foi dada preferência aos consultores que 

estavam cadastrados no livro intitulado Cadastro Nacional de Consultores da Educação Escolar 

Indígena publicado e organizado pelo MEC. 
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         Contou com a seguinte Estrutura Organizacional: Coordenação Geral; Coordenação de Pó-

lo; Coordenação Regional e Coordenação Local. 

          Segundo relatório da SEDUC, o Projeto Açaí avançou no objetivo de formar professores 

indígenas para o magistério, além de atuarem como docentes nas escolas das comunidades indí-

genas, oferecendo subsídios teóricos necessários para promoção de uma educação escolar voltada 

para os interesses de cada povo. O principal eixo orientador do curso foi a reflexão crítica sobre a 

realidade cultural e lingüística de cada povo, através da construção de projetos políticos pedagó-

gicos específicos e a produção de material didático (PROJETO AÇAÍ, 2001). 

         As etnias atendidas em Rondônia foram: Arara, Aikanã, Arikapu, Amondawa, Campé, Cão 

Oro At, Canoé, Gavião, Jaboti, Karitiana, Kaxarari, Nambikwara, Latundê, Makurap, Oro Waran, 

Oro Waran Xijein, Oro Waje, Oro Eo, Uru-Eu-Wau-Wau, Oro Nao, Oro Win (Towati), Suruí, 

Sakirabiat, Tupari, Oro At, Zoró, Cabixi, Cinta Larga, Karipuna, Kwazá, Oro Mon e Sabanê. 

 

Quadro 2 - Municípios Atendidos com a Educação Escolar Indígena em Rondônia  

MUNICÍPIO  Nº DE ESCOLAS  Nº DE ALUNOS  TERRA INDÍGENA  

Alta Floresta  07  207  Rio Branco  

Ariquemes  01  16  Uru-Eu-Wau-Wau  

Cacoal  08  302  Sete de Setembro  

Espigão do Oeste  08  215  Roosevelt/Parque do 

Aripuanã  

Gov. Jorge Teixeira 

(Jarú)  

02  35  Uru-Eu-Wau-Wau  

Guajara-Mirim  18  1.126  Pacaas Novos  

Rio Guaporé  

Iguarapé lage  

Sagarana  

Rio Negro Ocaia  

Jarú  01  22  Uru-Eu-Wau-Wau  

Ji-Paraná  08  341  Igarapé Loudes  

Mirante da Serra  01  17  Amondawa  

Pimenta Bueno  01  14  Kwaza  
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Porto Velho  06  204  Karipuna  

Kaxarari  

Karitiana  

Alto Alegre dos Parecis  01  09  Rio Mequens  

Chupinguaia  03  34  Tubarão Latundê  

Nova Mamoré  01  96  Iguarapé Ribeirão  

            

          Sob o ponto de vista antropológico, os grupos étnicos possuem um sistema tradicional de 

educação, que se manifesta sutil e subjetivamente no cotidiano de suas vidas, no contexto famili-

ar e individual. Assim, a proposta de estruturar a educação formal para as populações indígenas 

representa um desafio para os gestores da educação e deve constituir uma resposta concreta às 

expectativas das etnias indígenas. Formar professores para atuarem nas escolas indígenas tem 

representado um dos grandes desafios nesse processo, uma vez que envolve uma grande comple-

xidade cultural. 

          Analisando o projeto de implantação do Magistério Açaí, percebemos essa preocupação 

por parte da equipe gestora: 

 
O propósito deste projeto é consolidar uma educação escolar para as populações 
indígenas de Rondônia coerente com sua diversidade lingüística e cultural e com 
o contexto educacional dessas populações. Para isso, este projeto pretende for-
mar os professores indígenas em nível médio, com ênfase no desenvolvimento 
de suas habilidades para a pesquisa e produção de material didático específico, 
através das seguintes ações: curso de magistério; elaboração dos projetos políti-
cos pedagógicos das escolas, com a participação efetiva das comunidades indí-
genas; formulação de uma política lingüística adequada, considerando o proces-
so histórico de cada etnia e as relações interculturais vivenciadas por elas                 
(Projeto Açaí, 2004). 

 

            Desta forma, a equipe interinstitucional de discussão e elaboração do Programa de For-

mação de Professores Indígenas reconhecia a importância desse processo de formação, cujo obje-

tivo era a qualificação de professores indígenas e a viabilização de uma educação escolar que 

atendesse às especificidades dos povos do Estado. Resta saber se por parte dos professores indí-

genas foi entendido da mesma forma, uma vez que os documentos oficiais mostram apenas o 

ponto de vista de um dos dois lados envolvidos no processo. 
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        Ainda no que se refere ao ponto de vista do governo, analisando o relatório de trabalho da 

professora formadora, Maria do Socorro Pimentel da Silva, constatamos a seguinte avaliação 

sobre o Projeto Açaí:  

Apesar dos obstáculos, principalmente, no que diz respeito às dificuldades en-
contradas nas instituições responsáveis pelo processo educacional do Estado em 
conceberem a educação escolar indígena como processo intercultural em cons-
trução, o Projeto Açaí pode ser considerado um marco divisório para esta cate-
goria de educação em Rondônia (Silva, 2003, p. 29). 
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CAPITULO II – FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS: PROJETOS 

SOBRE INTERCULTURALIDADE 

 

        O objetivo deste capítulo é situar o projeto Açaí nas propostas oficiais considerando a for-

mação dos professores indígenas segundo os princípios da interculturalidade. A interculturalidade 

tem sido um dos pontos centrais para a realização desta formação, segundo os próprios Referen-

ciais para a Formação de Professores Indígenas “a formação de professores indígenas passou a 

ser uma condição da educação intercultural de qualidade. É o professor indígena quem, em mui-

tas situações, responde perante outros representantes políticos, pela mediação e interlocução de 

sua comunidade com o mundo de fora da aldeia” (Br, 2002, p.10). Nesta perspectiva apresenta-

mos um panorama da trajetória dos cursos de formação de professores no Brasil, incluindo os 

debates que envolvem estes cursos, com destaque ao bilingüismo, que tem se constituído em um 

dos aspectos mais polêmicos e portador de vários sentidos. 

 

2.1. A formação dos professores indígenas: das ONGs às SEs 

         

            As primeiras experiências de formação de professores indígenas, no Brasil, foram desen-

volvidas por iniciativas de ONGs. Esse processo inicia-se a partir do final da década de 1970 e 

início de 1980, após as intensificações dos contatos dos povos indígenas com a sociedade envol-

vente, percebendo-se a importância da escolarização formal dos alunos, mas que esta deveria ser 

conduzida pelos próprios indígenas.  

          Grupos da sociedade civil organizada passaram a assessorar alguns povos indígenas em 

suas demandas pela construção de um modelo de escola que respeitasse sua diversidade cultural e 

lingüística, para isso se fazia necessário uma formação básica dos professores indígenas. A partir 

daí surgiram projetos alternativos, desenvolvidos pelo indigenismo não-oficial. Vale ressaltar que 

esses programas de formação eram mantidos por organizações não-governamentais em colabora-

ção com universidades e com apoio de agências humanitárias internacionais e, sendo que apenas 

pontualmente, de órgãos do governo federal e estadual. 

              Dentre as experiências de maior êxito podemos citar a Comissão Pró-Índio do Acre 

(CPI/AC) que marcou uma nova fase em relação à discussão de temas que tratam da formação de 

professores indígenas, sendo considerada como uma das instituições pioneiras na formação inici-
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al de docentes indígenas a nível médio4. A partir de 1983 a equipe pedagógica da CPI/AC, sob a 

coordenação de Nietta Monte, começou a desenvolver o projeto “Uma experiência de Autoria”, 

trabalho pedagógico de longo prazo com professores de dez etnias indígenas, que a cada ano re-

cebiam apoio de docentes e professores de diversas universidades brasileiras com o objetivo de 

dinamizar as atividades. Monte (2010) relata que em 1993 a CPI/AC iniciou o trabalho pioneiro 

de construção curricular dos cursos de formação de professores indígenas, sob sua coordenação. 

Caracterizou-se como um trabalho multidisciplinar com foco na sala de aula e na formação dos 

professores em serviço com equivalência a um Magistério Indígena Bilíngüe Intercultural em 

nível médio. Este documento curricular também foi importante em nível nacional por se formar 

em um novo paradigma no tratamento das questões educacionais, em especial quanto à formação 

de professores indígenas. Nietta Monte afirmou que o documento: 

 
...constituiu em primeiro texto curricular apresentado no país, aprovado por um 
Conselho Estadual de Educação. Ele serviu de base teórica, jurídica e adminis-
trativa para muitas outras experiências educativas de formação profissional de 
professores indígenas ocorridas em vários estados, sobretudo de responsabilida-
de da sociedade civil, indígenas e indigenistas (Monte, 2010, p.20).    

 
             Segundo Matos e Monte (2006) outra entidade não governamental que realizou esforços 

pioneiros desde os anos de 1980 no campo da educação escolar indígena foi o Centro do Traba-

lho Indigenista (CTI) que atuava entre os Guarani no sul do país, os Terena no estado do Mato 

Grosso do Sul e sociedades Timbira em Tocantins e Maranhão. Nas experiências do CTI são im-

portantes as relações entre a educação escolar e as estratégias de gestão territorial e os projetos de 

etnodesenvolvimento dos territórios indígenas. Os autores nos informam ainda que no Estado do 

Mato Grosso, há trinta anos, o CIMI desenvolveu junto ao povo Tapirapé um trabalho com o ob-

jetivo de apoiar e incentivar suas estratégias de sobrevivência sociocultural. Nesse processo, a 

educação escolar teve papel de destaque no fortalecimento da língua materna e da identidade ét-

nica.  

               Merecem destaque, também, as propostas de educação do Instituto Socioambiental (I-

SA) desenvolvidas em cooperação com associações indígenas, como a Associação da Terra Indí-

gena do Xingu (ATIX), junto a 16 sociedades, assim como o projeto desenvolvido na região do 

Alto Rio Negro, no Amazonas, um território indígena que abrange 22 sociedades, sendo que em 
                                                 
4 No ano de 2001, teve início o primeiro curso universitário no Brasil voltado à Educação Intercultural, sediado na 
Universidade Estadual de Mato Grosso, destinado a 180 professores indígenas do próprio estado de Mato Grosso e 
com 20 vagas para professores indígenas de outras regiões do país (Matos e Monte 2006). 
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ambos os programas foram incluídos cursos de formação de professores indígenas. O trabalho 

desenvolvido pela Comissão Pro-Yanomami (CCPY), que atua nos estados de Roraima e norte 

do Amazonas resultou em uma ampla produção de diversificados materiais nas quatro línguas 

faladas pelos Yanomami, além de oferecer cursos de formação de professores indígenas que se 

tornaram o destaque do projeto. Matos e Monte (2006) afirmam que após estas experiências pio-

neiras, passou a ser usual em outros projetos que surgiram no país ter como objetivo realizar uma 

formação aliada à produção de matériais didáticos nas línguas indígenas e em português. Isso 

possibilitou uma articulação interinstitucional para a execução dos cursos de formação de profes-

sores indígenas, reunindo sociedade civil e universidades.  

  Atualmente, esse modelo alternativo foi encampado pelo Estado e, assim, tornou-se ofi-

cial. Passou de local a nacional, de informal a formal, de algo a ser reivindicado a algo a ser ofe-

recido pelo Estado. Grupioni (1995) afirma que, ao ser oficial, a educação escolar indígena tor-

nou-se política pública desenvolvida por técnicos governamentais e pode contar com recursos 

oficiais. Segundo o próprio autor, políticas públicas são, por definição, homogeneizadoras e faz 

um alerta ao levantar o seguinte questionamento: será possível pensar em uma política de educa-

ção escolar indígena capaz de atender a extrema diversidade sociocultural e histórica das mais de 

duzentas etnias indígenas do Brasil de hoje? A partir desse questionamento o autor formula desa-

fiadoras indagações que surgiram nesse cenário ampliado: Que conceitos, práticas e ações gera-

dos em contextos etnográficos particulares podem ser estendidos para arenas multiétnicas e regi-

onais geridas como parte do sistema educacional do País? É possível formular paradigmas que 

possam balizar experiências governamentais de norte a sul do País? Há consensos pedagógicos e 

curriculares e procedimentos operacionais que podem ser sistematizados e largamente emprega-

dos? A formação dos professores tornou-se, assim um tema muito importante a ser levado em 

consideração na elaboração e execução de projetos comprometidos com uma educação diferenci-

ada 

Esses cursos de formação executados em diferentes regiões do país, inicialmente criados 

fora do aparelho do Estado, aos poucos ganharam reconhecimento dos órgãos oficiais e fornece-

ram elementos para a regulamentação do processo de qualificação profissional dos professores 

indígenas, ajudando a desvelar e entender melhor suas especificidades. Oficialmente, a partir da 

década de 1990 passou a ser uma política oficial do Estado com respaldo da constituição brasilei-

ra de 1988 que assegurou a formação diferenciada dos professores para a escola indígena. Dife-
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rentemente da Constituição anterior cujo intuito era promover a “incorporação dos silvícolas à 

comunhão nacional” (Br, 1967, artigo 8, inciso XVII, alínea o). A C F de 1988, respondendo às 

pressões de movimentos indígenas e indigenistas, assegurou-lhes direitos como o usufruto das 

terras tradicionalmente por elas ocupadas, a manutenção de seus modos particulares de vida e a 

educação em seus processos próprios de aprendizagem (Br, 1988, artigo 231). 

Com as conquistas asseguradas pela C F de 1988 e a conseqüente assunção do ofereci-

mento de educação pelo MEC, antes a cargo do Ministério da Justiça, transferência essa determi-

nada através do Decreto Presidencial nº 26/91, coube ao MEC a coordenação das ações da educa-

ção escolar indígena em todos os níveis e modalidades de ensino. Também ficou estabelecido 

que, em âmbito regional, as secretarias estaduais de educação em possível cooperação com os 

sistemas municipais de ensino ficariam responsáveis pela coordenação da Educação Escolar Indí-

gena, abrangendo também a capacitação dos professores.  

Nos últimos anos, com a implantação de inúmeros cursos promovidos por secretarias es-

taduais de educação tem ocorrido um deslocamento na gestão dos projetos do campo de organi-

zações não-governamentais indígenas e indigenistas para órgãos executivos governamentais. Tais 

cursos são destinados a uma grande variedade de etnias, preferencialmente as que estão em conta-

to mais permanente. Apesar de o Estado ter assumido os cursos de formação, houve a manuten-

ção de ofertas de cursos pelas ONGs em convênio com o Estado e as Secretarias de Educação 

(SE). Devido a uma enorme heterogeneidade na composição das agências executoras, constatam-

se também diversos formatos curriculares dos cursos de formação de professores indígenas. Em 

geral os cursos são denominados Magistério Indígena em nível médio, com duração mínima de 

quatro anos, com maior ou menor equilíbrio entre as etapas presenciais e não presenciais. 

De modo geral, a organização curricular contempla o estudo das línguas indígenas, a lín-

gua portuguesa, matemática, e todo o conjunto de disciplinas que compõe a estrutura curricular 

das escolas de ensino fundamental no Brasil: História, Geografia, Biologia, Física, Química e 

Artes. Também os currículos apresentam disciplinas específicas da formação de magistério como 

metodologia da pesquisa, pedagogia, didática, antropologia, legislação educacional, etc. Em qua-

se todos os cursos, os professores indígenas se dedicam à produção de textos e ilustrações con-

comitantemente ao aprendizado de novos conhecimentos à pesquisa dos chamados “conhecimen-

tos tradicionais”, que posteriormente são organizados como livros e outros materiais didáticos. 

Durante o Projeto Açaí, também houve a produção de material didático, segundo a resposta da 
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questão cinco do questionário (em anexo) aplicado a 26 professores indígenas egressos do Projeto 

Açaí, sendo que pela análise do questionário 61,5% responderam que foram incentivados no de-

correr do curso pelos professores formadores a produzirem material didático. Inicialmente esse 

material foi sistematizado em cartilhas e encaminhado à SEDUC para impressão. Tendo sido 

publicada em 2002, ainda no decorrer do curso do Projeto Açaí, a cartilha intitulada “Garimpo na 

Terra Indígena” (em anexo). A cartilha possui 11 textos de diferentes etnias, alguns escritos ape-

nas em Língua Portuguesa e outros em Língua Portuguesa e em Língua Materna. 

Os docentes, em sua maioria, que trabalharam nestes cursos de formação compuseram um 

quadro também diversificado em suas competências e vínculos institucionais. Os projetos pionei-

ros de formação de professores indígenas, especialmente os projetos das organizações não-

governamentais, recrutavam seus docentes nos quadros das universidades do centro-sul do país. 

 Os formadores de professores indígenas, no entanto, persistem como um problema con-

forme afirma Gruppioni (2006): 

 
Todavia, é preciso registrar que ao lado de avanços significativos no processo de 
qualificação profissional dos professores indígenas verificados nos últimos anos, 
persistem muitos obstáculos para a generalização dessas práticas. Muitas Secre-
tarias de Educação ainda não se estruturaram para o trabalho com a Educação 
Indígena, não contando nem com recursos financeiros, nem com equipe técnica 
qualificada para ações de formação de seus professores. Ações de capacitação e 
cursos rápidos sobre temáticas específicas continuam ocupando as programações 
anuais de muitas secretarias de educação, incapazes de deslanchar processos que 
garantam a qualificação profissional dos professores indígenas(Grupioni, 2006, 
p. 54). 

 

Somando-se a esses problemas apontados pelo autor, podemos citar outras situações: a 

ausência de pessoal com perfil adequado ao assessoramento pedagógico junto às escolas e aos 

professores indígenas leva a alta rotatividade de técnicos no setor, engessando o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem. Tal situação é um dos principais problemas na qualidade atual 

da política de formação de professores. Outro obstáculo encontrado é a interiorização de algumas 

dessas escolas, não permitindo que as equipes de assessoramento pedagógico consigam visitá-las 

mais do que uma única vez durante todo o ano letivo.  

Matos e Monte (2006) ao identificarem alguns dos principais desafios para a Educação In-

tercultural Bilíngüe (IEB) no Brasil, afirmam que: 
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Entre alguns itens da agenda de ações necessárias e urgentes, está a continuação 
de um trabalho de formação e capacitação em serviço não apenas de professores 
indígenas em todos os níveis de ensino, mas das instituições e seus profissionais, 
a partir do confronto crítico entre suas antigas práticas com as novas realidades, 
incentivando-se a qualificação dos novos atores para a enorme tarefa pública que 
se apresenta (Matos e Monte, 2006, p. 106). 

 
Atualmente, importante meta dos Estados e de muitos movimentos indígenas é a univer-

salização do ensino fundamental e médio diferenciado nas escolas e o reconhecimento oficial 

dessas e de seus currículos a partir das propostas político-pedagógicas em construção, sob a re-

gência dos professores, seus assessores e de sua comunidade escolar. O número de professores 

contratados pelo Estado, em formação inicial e continuada, é crescente. E há demanda reprimi-

da pela profissão, reconhecida como um direito: professores índios nas escolas indígenas (Ma-

tos e Monte, 2006, p. 86). 

Perante essa realidade tem sido feito alguns esforços no sentido de orientar os agentes 

envolvidos nos cursos de formação de professores indígenas nos sistemas de ensino estadual. 

Focalizando especialmente a formação de professores indígenas, citamos o livro Referenciais 

para a formação de professores indígenas, publicado pelo MEC em 2002 que, segundo Mindlin 

(2003, p.149) é uma espécie de guia para construir e disseminar um modo de pensar e um siste-

ma para escolas indígenas, influenciando os muitos agentes envolvidos na questão educacional 

indígena, como educadores das redes estadual e municipal, que em sua maioria não tinha familia-

ridade com a educação intercultural. Os Referenciais têm marcado caminhos inovadores para 

pensar quem são os professores indígenas, qual deve ser a sua formação, o que devem aprender 

em curto espaço de tempo, diretrizes inexistentes até alguns anos atrás, indispensáveis para con-

solidar um sistema de ensino-aprendizagem conduzido pelos povos indígenas, e que agora é rei-

vindicação deles, não uma imposição da sociedade brasileira. Os referenciais apresentam “capa-

cidades políticas, éticas, lingüísticas e culturais” que devem servir de “guia para sua atuação na 

escola e nos demais espaços educacionais da comunidade”. É importante destacar que das 21 

“capacidades” postas nos Referenciais, 04 estão voltadas para práticas pedagógicas restritas à 

sala de aula ou ao espaço escolar. 

Wilmar da Rocha D’Angelis em “Propostas para a Formação de Professores Indígenas no 

Brasil” (2003), apresenta e justifica dez tópicos que deveriam compor a formação de um profes-

sor indígena para atuar na escola de sua comunidade. Aponta diferenças entre a figura do profes-

sor e a do educador, e situa a formação de professores indígenas num contexto de conflito entre 
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as sociedades indígenas e a sociedade nacional, contexto este que deveria impelir, segundo sua 

proposta, professores e assessores a construir “uma relação pedagógica (e dialética)” que possibi-

litasse uma reflexão “existencial, filosófica e política profunda”. A partir de sua experiência, 

D’Angelis apresenta os dez componentes que julga essenciais nos cursos de formação dos pro-

fessores indígenas distribuindo-as da seguinte maneira: núcleo comum da formação para educa-

ção básica: 1 pedagogia, 2 ensino; especificidade da situação de conflito de culturas: 3 perspecti-

va antropológica; especificidade da situação de bilingüismo: 4 língua materna, 5 língua portu-

guesa, ensino de línguas, 7 bilingüismo e ensino bilíngüe; especificidade das outras áreas de co-

nhecimento: 8 abordagem indígena de outros conhecimentos; especificidade do estado atual da 

educação escolar indígena: 9 currículo, 10 material didático.   

 Hoje no Brasil contamos com uma produção bibliográfica considerável sobre a formação 

de professores indígenas, norteada pelos princípios da interculturalidade e do bilingüismo. Tal 

produção caracteriza-se como fruto do esforço de pesquisadores e técnicos de entidades não-

governamentais e mais recentemente de agentes governamentais. Esses autores, provenientes de 

várias áreas do conhecimento, têm contribuído com suas pesquisas no campo da educação esco-

lar indígena, em especial na formação de professores, ajudando a cada vez mais desvelar e en-

tender suas especificidades. Os resultados dessas pesquisas tem sido apresentados em forma de 

dissertações, teses, apresentações e textos em congressos, artigos em periódicos e livros, sendo 

que encontramos parcialmente, parte desta produção, nas referências bibliográficas deste traba-

lho. 

No que se refere à produção pelos próprios indígenas, Matos e Monte (2006) nos infor-

mam que os livros de autorias indígenas, em co-autoria com assessores, geralmente escritos em 

português, mas também em línguas indígenas, tornaram-se parte integrante das propostas peda-

gógicas e curriculares dos programas de formação no país. Alguns projetos de organizações não-

governamentais foram pioneiros na elaboração de cartilhas de alfabetização em línguas indígenas 

e livros de texto sobre temas culturalmente ou interculturalmente relevantes, elaborados coleti-

vamente durante os cursos de formação pelos próprios estudantes. Autores indígenas produziram 

obras registrando seus conhecimentos tradicionais ou a apropriação que fazem de conteúdos es-

colares não especificamente indígenas. 

É importante ressaltar que muitos dos professores indígenas, em formação ou já formados 

por projetos e programas brasileiros, são autores de uma significativa literatura didática e para-
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didática. Nos últimos anos, o MEC apoiou a edição de 52 livros com textos de autoria de 83 so-

ciedades indígenas. Desta maneira, está se consolidando a criação e difusão de um novo gênero 

de literatura escrita nas línguas indígenas e em português, bem como de outras e novas obras 

culturais, como vídeo, pinturas, esculturas, cdroms, etc., em que também se explora a pesquisa 

de novos e milenares conhecimentos, seu registro e difusão. 

 

 2.2 A interculturalidade nos cursos de formação 

 

        Vários autores e autoras, nos últimos anos, vêm discutindo os significados, possibilidades e 

impasses do que vem se denominando educação intercultural, apontando semelhanças e distin-

ções com relação às propostas que se apresentam com os prefixos multi, pluri ou trans. Segundo 

Azibeiro (2006), uma das primeiras formulações da concepção de educação intercultural está 

vinculada a declaração sobre a raça e sobre preconceitos raciais, documento da  UNESCO de 

1978, que propõe “uma educação para a paz e prevenção do racismo”. Esse documento entende a 

educação intercultural como condição estrutural da educação para sociedades multiculturais. A 

autora entende intercultura como os espaços e processos de encontro/confronto dialógico entre as 

várias culturas que podem produzir transformações e desconstruir hierarquias.  Lugar no qual 

todas as vozes podem emergir, manifestar-se, (in)fluir. 

         Como nos lembra Souza Santos (2003): 

 
No diálogo intercultural, a troca não é apenas entre diferentes saberes, mas tam-
bém entre diferentes culturas, ou seja, entre universos de sentido diferentes e, em 
grande medida, incomensuráveis (Souza Santos, 2003, p.443). 

 

         Nessa perspectiva, Mignolo (2003) em entrevista à professora Catherine Walsh, acredita que 

a interculturalidade constitui-se num projeto epistêmico, ético e político cujas características de-

pendem de cada história local e de cada particular articulação da colonialidade do poder, do saber 

e do ser. O bilinguajamento – ou plurilinguajamento – proposto por Mignolo a partir do pensa-

mento liminar, “não é uma questão gramatical, mas política” (Walsh, 2003, p.315-340.). Refere-

se aos jogos de poder e à diferença colonial. Não se operacionaliza como uma simples tradução – 

ou versão – literal, mas como uma co-tradução, uma con-versão; como co-presença: ambígua e 

ambivalente. 
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        Os marcos em que vêm surgindo essas várias propostas tem delineando as múltiplas formas 

de encaminhamento, assim como deixando emergir seus limites e as possibilidades de avanço. 

Acreditamos que, dependendo do contexto onde se realizam estes projetos há relações de poder e 

escolhas epistemológicas, éticas, geopolíticas e metodológicas, a interculturalidade pode tomar 

dimensões de “educação para a paz”, tal como verificado nas propostas iniciais, no âmbito da 

Europa pós II Guerra. Na América Latina as propostas de educação intercultural vem sendo de-

senvolvidas juntamente com o ensino bilíngüe.   

               O conceito de interculturalidade é um dos princípios básicos tanto dos Referenciais para 

a formação de professores indígenas (BR, 2002), como de diversos projetos de Educação Escolar 

Indígena existentes no Brasil. A educação intercultural passou a ganhar cada vez mais espaço nos 

discursos e nas políticas públicas, principalmente a partir da década de 1970, quando a diversida-

de étnica e cultural se tornou foco de maior preocupação nos Estados Unidos e alguns países eu-

ropeus. A escola passou a ser vista como uma instituição fundamental nas políticas voltadas para 

as minorias. Assim, os governos passaram à proposta de educação intercultural como parte de 

suas políticas com relação aos grupos étnicos e nacionais presentes nos diversos países. No Brasil 

houve um crescimento, nas duas últimas décadas, nos meios oficiais em relação à educação inter-

cultural, principalmente no que se refere à formação de professores indígenas; os Referenciais foi 

um exemplo dessa política.  

      Segundo os Referenciais (2002):  

 
Este documento é um subsídio para a discussão e para a implantação de progra-
mas de formação inicial de professores indígenas, visando a sua habilitação no 
magistério intercultural ]...] Pretende-se que o presente documento sistematize as 
principais idéias e práticas implementadas nos últimos anos por diferentes proje-
tos e programas de formação desenvolvidos no país, bem como apresente orien-
tações a serem observadas pelos sistemas de ensino na implantação de progra-
mas específicos de formação de professores indígenas. O objetivo é, assim, 
construir referenciais e orientações que possam nortear a tarefa de implantação 
permanente de programas de formação de professores indígenas, de modo que 
atendam às demandas das comunidades indígenas e às exigências legais de titu-
lação do professorado em atuação nas escolas indígenas do país (Br, 2002,                  
p. 9). 

 
           O conceito de interculturalidade difundido nos cursos de formação é o que enfatiza o con-

tato, o diálogo entre as culturas, a interação e a interlocução, a reciprocidade e o confronto entre 

identidade e diferença. Referindo-se, principalmente, à dimensão da interculturalidade, ao ler o 
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projeto de implantação do Projeto Açaí, encontramos  indícios sobre o conceito de interculturali-

dade: 

 

O propósito deste projeto é consolidar uma educação escolar para as populações 
indígenas de Rondônia coerente com sua diversidade lingüística e cultural e com 
o contexto educacional dessas populações. Para isso, este projeto pretende for-
mar os professores indígenas em nível médio, com ênfase no desenvolvimento 
de suas habilidades para a pesquisa e produção de material didático específico, 
através das seguintes ações: curso de magistério; elaboração dos projetos políti-
cos pedagógicos das escolas, com a participação efetiva das comunidades indí-
genas; formulação de uma política lingüística adequada, considerando o proces-
so histórico de cada etnia e as relações interculturais vivenciadas por elas (Proje-
to Açaí, 2004). 

 

          A educação intercultural é vista como instrumento de inclusão das minorias e de atribuição 

de poder às populações que estão às margens da cultura dominante. A idéia subjacente a essa 

visão é a de que, através do domínio tanto dos seus códigos específicos como dos códigos “oci-

dentais” ou nacionais, as minorias poderiam reivindicar um espaço na sociedade e na economia 

nacionais e globais. 

          Entretanto, como nos alerta Collet (2003) temos que ter cuidado ao utilizar este conceito 

para não cometermos equívocos, porque essa mesma idéia de diversidade pode ser utilizada para 

excluir e para manter os “pobres” à parte das oportunidades econômicas e políticas. Essa educa-

ção, que parece voltada para a tolerância e o respeito, na verdade, pode encobrir os profundos 

conflitos e as estruturas de poder. Por essa razão precisa-se documentar e avaliar como as idéias 

ou a retórica da interculturalidade são traduzidas na prática nos cursos de formação de professo-

res como no dia-a-dia da experiência escolar indígena. 

         Hoje o termo educação intercultural está muito na moda no Brasil. Em muitos cursos de 

Magistério Indígena o termo é usado indiscriminadamente, conforme Silva (2008, p. 108) “É 

importante fazer uma distinção entre interculturalismo funcional e interculturalismo crítico”. Ou 

seja, a autora faz uma distinção entre esses dois tipos de interculturalismos, sendo que o primeiro 

busca o diálogo sem considerar as causas da assimetria cultural. Postula o diálogo intercultural 

sem dar o devido peso à situação subalterna em que vivem as sociedades chamadas minoritárias, 

onde o discurso sobre a pobreza é substituído pelo discurso sobre a cultura; já o interculturalismo 

crítico busca discutir as causas da assimetria cultural. Baseia-se no direito a uma cidadania inter-
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cultural, a uma cidadania indígena. Busca desconstruir o diálogo da descolonização do poder, do 

saber, ou seja, da imposição cultural.    

         Segundo Pereira (2010, p. 20), 

 

É no contexto das diversidades culturais e das diferenças culturais que a inter-
culturalidade tanto se estabelece como um aposta na produção molecular e coti-
diana de espaços, de tempos e de subjetividades plurais quanto atua no espaço 
deslizante do inter, no qual se torna possível a dissolução de preconceitos, este-
reótipos, a substituição das verdades absolutas e dogmáticas, a percepção de 
que existem outras modulações para os significados enrijecidos e cristalizados. 

            

           Dessa forma acreditamos que a educação intercultural possa se constituir como um dos 

instrumentos pedagógicos sociais para construir as relações entre os indígenas e as autoridades 

governamentais. O nosso objetivo, neste trabalho, é entender e compartilhar o que tem sido cha-

mado “educação intercultural” nas práticas concretas desenvolvidas pelo programa de formação 

do Projeto Açaí. Que sentidos, intencionalidades e jogos de poder têm informado essas práticas, e 

no que elas podem nos ajudar a trazer outras questões para a formação de professores tendo em 

vista a desconstrução de subalternidades ou a emergência de outros efeitos de sujeito e outros 

regimes de verdade. 

 

2.3. Bilingüismo nos cursos de formação  

        

Um aspecto central do projeto de Educação Intercultural está fundamentado no ensino bi-

língüe. Isso pôde ser verificado, também, por parte dos professores indígenas que através da apli-

cação de questionário, constatou-se uma forte relação do bilingüismo com a interculturalidade, na 

questão 2 do referido questionário o bilingüismo teve 80,8 % como sentido atribuído ao conceito 

de interculturalidade. A partir disso, surge o questionamento de qual deve ser o tipo de bilingüis-

mo concebido nos cursos de formação de professores indígenas. 

            Na América Latina a concepção de lingüística como ciência aplicada à Educação Indígena 

e da fonologia como uma forma de escrita para a população indígena surge do estreito contato 

entre o SIL e o indigenismo mexicano na década de 1930. A formulação desse projeto educacio-

nal se deu no México, na década de 1930, a partir da aliança entro os indigenistas mexicanos e os 

missionários do SIL, além da participação de alguns membros da Linguistic Society of America 

(LSA), como Morris Swadesh e Norman McQuown, e se difundiu na América Latina a partir da 
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Segunda Guerra Mundial, através dos mesmos missionários. A alfabetização em Língua Indígena 

(L I) propagou-se na América Latina como parte do processo de evangelização.  

       "Lingüística americanista" era o ramo da disciplina dedicado ao estudo das línguas indígenas 

segundo o modelo de Franz Boas. Uma marca da lingüística americanista na LSA foi considerar 

sem relevância, na definição de seu objeto de estudo, a diferenciação teórica entre língua literária 

e ágrafa. A teoria lingüística se apresentava como um método geral e as L Is estavam igualadas, 

em termos teóricos e metodológicos, às línguas indo-européias. 

       O postulado científico da igualdade entre as línguas, defendido pela lingüística americanista, 

teve importância para a formação de um discurso político-científico contrário às idéias evolucio-

nistas, que ordenavam as línguas entre primitivas (ágrafas) e civilizadas (literárias). As idéias 

evolucionistas no âmbito da linguagem passaram a ter o valor de preconceito anticientífico. Nem 

todas as correntes lingüísticas minimizaram a diferença entre línguas orais e literárias como a 

tradição americanista; apesar de todas reconhecerem a anterioridade da oralidade, elas variaram 

em relação ao grau de importância dado à escrita no âmbito do seu objeto de estudo.  

        Barros (1994) nos informa que a corrente lingüística que predominou no âmbito do estudo 

das línguas indígenas não foi o Círculo de Praga, mas sim o modelo da LSA. Isso fez com que 

prevalecesse nesse domínio a posição de não-caracterização das línguas indígenas pelo seu cará-

ter ágrafo e de tomar a oralidade e a escrita científica como uma relação de correspondência uní-

voca. Esse estilo de estudo das L Is iria favorecer, mais tarde, a transformação da lingüística ame-

ricanista em ciência aplicada. 

       No Brasil, o SIL usou como seu cartão de visita o programa de educação bilíngüe desenvol-

vido no Peru e, durante a reunião de 1954 do Instituto Interamericano Indigenista, ofereceu seus 

serviços ao SPI . A oferta foi recusada e a proposta considerada inconstitucional (Oliveira, 1981), 

por representar o controle de grupos particulares e estrangeiros sobre a assistência à população 

indígena. O ideário positivista do General Cândido Rondon, criador do SPI, defendia a formação 

de um indigenismo estatal e laico, e não via com bons olhos a atuação de missões religiosas.  

      A aproximação do SIL aos antropólogos e indigenistas brasileiros teve mais êxito quando os 

missionários, ao invés de programas de educação bilíngüe, se ofereceram para realizar estudos 

sobre as línguas indígenas. Essa última proposta permitiu ao SIL assinar, em 1957, o primeiro 

convênio no país, junto ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. O prestígio que os membros de 

SIL tiveram entre a comunidade acadêmica no Brasil se deu pela identificação como discípulos 
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de Franz Boas, na tradição da lingüística americanista. O convênio entre o SIL e o Museu Nacio-

nal estava voltado essencialmente para a documentação das L Is, e a "escrita", que se procurava 

estabelecer para todas elas, era para uso da comunidade acadêmica. 

      Em 1977, por ocasião da avaliação pelo Museu Nacional das atividades do SIL, se constatou 

que o plano de estudo apresentado em 1957 não havia sido respeitado. Havia casos de línguas 

pouco analisadas lingüisticamente, mas com uma grande quantidade de material didático. A iden-

tidade do lingüista americanista como alfabetizador em língua indígena se fortaleceu quando já 

não existia o SPI e, em seu lugar, tinha sido criada a FUNAI. Com a FUNAI, o SIL conseguiu em 

69 seu primeiro convênio com o órgão indigenista, passando a controlar oficialmente a Educação 

Indígena através da formação de centros de treinamento de professores indígenas. O acesso da 

missão às atividades de Educação Indígena não se deu apenas através do convênio de 69, mas 

sobretudo por uma Portaria da FUNAI, de 1972, que torna obrigatória a educação bilíngüe no 

país. Com isso, o principal instrumento de integração da população indígena passou a ser a alfa-

betização em L I e não em Língua Portuguesa (L P). O modelo de escrita indígena proposto é a 

sua definição lingüística: "para cada fonema um único símbolo" (FUNAI, Portaria nº 75/72). 

           A lei de 1972 oficializou o modelo de escola do SIL, tornando um direito o que era uma 

necessidade da estratégia de conversão pela tradução. O SIL acabou não sendo apenas a única 

instituição com experiência nessa área, mas, principalmente, o próprio modelo de educação bilín-

güe oficializado. 

           Segundo Matos e Monte (2006) em algumas regiões, havia uma escrita feita por missioná-

rios do Summer Institute of Linguistics (SIL) ou pela New Tribes Mission. Em Rondônia, os Su-

ruí, com auxílio de lingüistas brasileiros, adaptaram a ortografia do SIL, passando a escrever con-

teúdos próprios inventivos, inteiramente diversos dos que produziam com os missionários. Os 

Arara de Rondônia, que ao longo de muitos anos de projeto educacional não logravam escrever 

em L I, ao final conseguiram expressar-se na escrita graças ao trabalho estimulante de lingüistas 

durante sua formação, ao discutirem a natureza da escrita, as possibilidades de expressão e cria-

ção e seu caráter de convenção. Outras sociedades de Rondônia, como os Macurap ou Jabuti, 

vêm recentemente utilizando as recém criadas convenções de escrita em suas línguas em textos 

de autoria, com ou sem apoio de lingüistas. 

           É muito heterogênea a situação sociolingüística vivida pelas sociedades indígenas no Bra-

sil como também o número de línguas faladas pelos seus membros. Existem povos indígenas cu-
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jas primeiras línguas são aquelas de seus antepassados. Outros adotaram variantes regionais do 

português diante do desaparecimento de suas línguas originárias nos últimos cinco séculos. Matos 

e Monte (2006) afirmam que: 

 
Em geral, há uma tendência ao bilingüismo como parte dos processos de contato 
com a sociedade nacional. Entretanto, existem ainda casos de indivíduos mono-
língües em língua indígena, geralmente os velhos e as crianças e não são raros os 
indivíduos monolíngües em língua portuguesa, sobretudo entre as novas gera-
ções. Também se encontram casos de multilingüismos em algumas terras indí-
genas do país, onde se entendem e/ou falam fluentemente ou parcialmente duas 
ou mais línguas indígenas, junto a uma ou duas línguas dominantes como espa-
nhol e português, sobretudo em regiões de fronteira (p. 71). 

 

         D’Angelis (2003) afirma que, professores indígenas freqüentemente atuam em contextos de 

comunidades bilíngües, e mesmo em programas de ensino escolar bilíngüe. Propõe que a forma-

ção desses professores para atuar em uma situação de comunidade bilíngüe e em um programa de 

ensino  bilíngüe seja uma capacitação especifica com ênfase em quatro pontos: L I, L P, ensino 

de línguas, bilingüismo e ensino bilíngüe. A capacitação em L I, em L P e no ensino de línguas 

supõe instrumentos próprios da lingüística que devem ser incorporados na formação do professor 

(noções fundamentais de fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, lingüística textual 

e sociolingüística). A capacitação aqui sugerida é, antes de tudo, a construção de conhecimento 

lingüístico sobre sua própria língua, processo que garante, por um lado, o surgimento de conhe-

cimento lingüístico de qualidade muito superior àquele desenvolvido por lingüistas com base em 

dados colhidos em campo e, por outro, constrói a autonomia do professor como investigador e 

sujeito pensante de sua própria língua e de seu trabalho com ela. Finalmente, desenvolver habili-

dades de expressão oral e escrita em L I é um objetivo desejável para um programa de formação. 

           A capacitação em ensino de línguas é um terceiro aspecto indispensável para um professor 

atuar na maioria das situações de comunidades indígenas. Para ensinar línguas, não basta ser fa-

lante delas. Nessa área é fundamental levar o aluno/professor a reconhecer as diferenças entre 

ensino de primeira língua e ensino de segunda língua e as diferentes metodologias empregadas 

nesses casos. No caso da primeira língua, dada a necessidade fundamental de desenvolver-se e 

aplicar-se programas de ensino escolar realmente bilíngües e valorizadores da L I, é da maior 

importância que se dê atenção privilegiada à metodologia da alfabetização. 

           A capacitação em bilingüismo e ensino bilíngüe é o quarto aspecto indispensável na for-

mação de professores que atuam em realidades bilíngües ou plurilíngües. Para uma capacitação 
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em bilingüismo requer-se ampla compreensão dos contextos sociais bilíngües e, em particular, a 

compreensão das causas históricas e sociais da realidade bilíngüe das comunidades envolvidas e 

das particularidades das situações bilíngües em que uma língua de prestígio social de longa tradi-

ção de escrita defronta-se com uma língua minoritária de longa tradição oral e prática escrita mui-

to recente. Acreditamos que os cursos de formação devem ser ministrados em LP e LI, apesar de 

haver uma dificuldade por parte dos formadores em dominar a LI e, também, muitas vezes as 

turmas serem compostas por professores indígenas de diferentes línguas. No do Projeto Açaí, 

predominou a alternância entre LP e LI como meio de comunicação na sala de aula, segundo a-

ponta a resposta da questão 1 do questionário (em anexo), após análise constatamos 61,5% de 

freqüência para a alternância entre LP e LI como meio de comunicação no curso de formação.  

  D’ANGELIS (2003) postula que se faz necessário uma tematização sobre as noções de política 

e planejamento lingüístico, para tanto, requer-se uma capacitação em ensino bilíngüe que apro-

funde as questões relacionadas com ensino de primeira e segunda língua para o contexto específi-

co da realidade bilíngüe das comunidades indígenas. Para isto, a referida tematização deve abor-

dar os seguintes tópicos: 

1) questões relativas a interferências entre as línguas em contato (na oralidade e na escrita) e o 

tratamento didático dos problemas previsíveis nesse campo; 2) diferentes modelos de ensino bi-

língüe, seus fundamentos filosóficos e seus usos políticos; 3) a compreensão dos requisitos ne-

cessários à implantação de um adequado ensino bilíngüe; 4) o tipo específico de planejamento 

escolar necessário para essa abordagem. 

         Entendemos que uma capacitação em bilingüismo e no ensino bilíngüe pautados nos princí-

pios acima citados, ajuda a combater programas a serviço dos interesses integracionistas que des-

valorizam as L Is. No Brasil, no ensino bilíngüe, o SIL (ex-Summer) instaurou e difundiu sua 

metodologia. Ela não é a única, e o método que o Summer adotou e adota é o que os lingüistas 

chamam de “programa transicional” ou “bilingüismo de transição”. Nesse tipo de programa, a L I 

é empregada na escola apenas até o momento que a criança tenha dominado a segunda língua, a 

língua da maioria étnica ( do Estado nacional). É um grande erro ou uma grande ingenuidade (ou 

uma grande mentira, quando é uma alegação do SIL) pensar que esse tipo de programa valoriza a 

L I só porque ela é usada na escola, nas séries iniciais, inclusive para a alfabetização. De verdade, 

esses programas desvalorizam as L I s, porque a criança compreende claramente que sua língua 
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só serve para falar em casa, mas não serve para aprender nada. Tudo o que é interessante, e tudo 

o que existe para se ler, está em Português.  

         Existem métodos diferentes, que empregam de outra forma a L I e a segunda língua no en-

sino. Qualquer povo indígena que queira manter sua língua e vitalizá-la precisa, entre outras coi-

sas, conhecer e empregar uma metodologia de ensino diferente dos programas transicionais. 

         Baseada em sua experiência com participação e acompanhamento de algumas propostas de 

educação escolar indígena em vários estados brasileiros e cursos de formação de professores in-

dígenas, Silva (2008) constatou que há uma confusão entre ensino de línguas e educação bilín-

güe. A pesquisadora e lingüista faz uma diferenciação da seguinte forma: 

 
Ensino de línguas, pelo menos como é tratado na escola, independente-
mente da concepção que o fundamenta, refere-se às línguas que, na me-
lhor das hipóteses, consideram suas riquezas, suas especificidades, sua 
pluralidade, seus contextos de produção. Tem por objetivo ensinar a ler, 
escrever, produzir e interpretar textos etc. Já educação bilíngüe é um pro-
jeto muito mais amplo, do qual fazem parte as línguas, como área de co-
nhecimento específico, e também outros saberes – ciências, arte, cosmo-
logia, visão de mundo – veiculados, evidentemente, por meio das línguas. 
A educação bilíngüe, portanto não se limita apenas ao estudo de duas lín-
guas. Ultrapassa essa fronteira também na medida em que se reconhece 
não só o valor intrínseco das línguas, mas se propõe a construir contextos 
e processos de aproximação, de conhecimento recíproco e de interação 
entre povos distintos e a trabalhar conflitos, possibilitando a dissolução da 
subalternidade (Silva, 2008, p. 111-112).   

                                 

               Córdova apud  Silva (2006) afirma que confunde-se o desenvolvimento da intercultura-

lidade com a aprendizagem da lectoescritura das línguas indígenas, que se dá por meio de tradu-

ção de textos em português para as línguas indígenas, o que segundo o autor é ideologicamente 

doutrinário. Porém, mediante essa realidade, surgem modelos alternativos de ensino bilíngüe, por 

parte dos professores indígenas, iniciativas que tentam romper com a tradição colonialista, se-

gundo Silva (2006, p. 114) “umas, ainda herdeiras dessa tradição, mas que apresentam diferen-

ças; outras, mais libertadoras”, entre as práticas libertadoras de ensino bilíngüe desenvolvidas por 

alguns professores indígenas no Brrasil, a lingüista cita: o uso de L P como um recurso didático 

para o ensino de L I, quando as crianças são bilíngües receptivas, ou seja, entendem LI, mas não 

a falam: nesse caso: nesse caso a alternância de língua é um recurso interessante como política de 

revitalização de LI e estratégia facilitadora na aquisição de LI; Bilíngüe pluralista e de manuten-
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ção de LI: caso em que LI e LP são ensinadas em toda a escolarização. Conforme a pesquisadora 

aponta, há um movimento de resistência por parte dos professores indígenas para combater as 

práticas lingüistas colonizadoras que há muito tempo se instalaram no ensino das línguas indíge-

nas. 

             A situação que se encontra hoje o ensino bilíngüe no país se deve, em grande parte, a 

falta de interesse por parte do Estado em realizar estudos sobre a situação sociolingüística dos 

povos indígenas, assim comprometendo a qualidade do ensino bilíngüe. Na maioria das vezes, 

projetos educacionais “interculturais” são implantados sem visar uma política de vitalidade das 

línguas nativas, mas baseando-se na imposição lingüística. De modo geral segundo Silva (2006, 

p. 112), “ignoram a existência das práticas culturais dos povos indígenas que têm assegurado a 

sobrevivência e o dinamismo da cultura e da língua étnica”. 
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CAPÍTULO III - O PROJETO AÇAÍ NA VISÃO DOS PROFESSORES              

INDÍGENAS 

 

            Nos capítulos anteriores foram apresentados os aspectos políticos do Projeto Açaí e os 

aspectos culturais ligados aos problemas da formação de professores indígenas. Neste último ca-

pítulo o objetivo é apresentar o significado do Projeto Açaí para os professores indígenas, consi-

derando que o projeto se fundamenta nos princípios da interculturalidade. 

 

3.1.   Quem são os Professores Indígenas 

 

           Trata-se de um grupo de professores indígenas entre 18 e 30 anos, em sua maioria com-

posto por homens de etnias diferentes. Formaram um grupo diversificado pertencentes a várias 

etnias, falantes de línguas próprias nativas. O grupo era representado por uma maioria de profes-

sores bilíngües, um número menor constituído pelos multilíngües e uma quantidade de monolín-

gües formado pelos grupos que perderam suas línguas nativas através do contato com a sociedade 

nacional. Portanto, por ser comum a todos, a língua de comunicação entre os professores partici-

pantes do curso de formação foi a língua portuguesa. 

            Esses professores dão substância ao atendimento das escolas de áreas indígenas, benefici-

ando cerca de três mil alunos. Na época, o número de professores indígenas no Estado era de cen-

to e cinqüenta e nove, sendo que a maior parte deles tinha contrato emergencial (SEDUC, 2004). 

Tais escolas indígenas atendem comunidades que vão desde agrupamentos humanos fragmenta-

dos de menos de uma dezena de indivíduos, como os Karipuna, até comunidades de mais de mil 

indivíduos como as do Oro Wari. 

  Nesse sentido, o projeto visou atender a clientela das escolas das aldeias, representada 

especialmente, pelos professores indígenas. Estes, por sua vez, formaram um grupo heterogêneo 

no que tange ao nível de escolarização convencional. Os candidatos ao curso de formação foram 

escolhidos pelas suas respectivas comunidades. Foi dada preferência aos que estavam trabalhan-

do com educação escolar em alguma escola de aldeia.  

             A aceitação do trabalho do professor pela comunidade também foi fundamental para que 

ele continuasse participando do Curso de formação. O professor deveria participar de todas as 
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etapas intensivas e do acompanhamento pedagógico, sua ausência era justificada somente em 

caso de problemas de saúde e por questões culturais ( rituais/reclusão ). 

             Os encontros das etapas presenciais do projeto, entre as Etnias Indígenas do estado de 

Rondônia, facilitou a articulação entre eles e resultou na criação da OPIRON, com intuito de as-

segurar seus direitos enquanto categoria de trabalho e atuando como movimento indígena organi-

zado. As assembléias dos professores aconteciam em todas as etapas do curso de formação, sem-

pre nos dois ou três dias que antecediam ao inicio da etapa. 

           Uma das características comuns encontradas no âmbito da educação escolar indígena de 

Rondônia é a alta rotatividade de professores indígenas e não indígenas contratados pela SEDUC 

em regime emergencial. Tais contratos eram e ainda continuam sendo feitos por tempo determi-

nado, necessitando, geralmente, serem renovados a cada ano.  

           Em 2006, a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei 

Complementar N° 349 de 13 junho de 2006, que criou 270 cargos em comissão, visando atender 

única e exclusivamente as necessidades das escolas indígenas do Estado de Rondônia, com ven-

cimentos mensais correspondentes ao de Professor em efetivo exercício da docência na rede Pú-

blica Estadual de Ensino. Consta ainda na Lei que, na ausência de professores indígenas portado-

res de diploma de curso de magistério indígena ou professor indígena com experiência compro-

vada em contrato de trabalho com no mínimo ensino fundamental, fica autorizada a contratação 

de professor não indígena, desde quando seja habilitado no magistério em nível médio e tenha 

ampla aceitabilidade perante a comunidade.  

            Em 2010, é apresentado o Projeto de Lei Complementar N°578 pelo Governo do Estado e 

aprovado no dia 01 de junho do mesmo ano pela Assembléia Legislativa que beneficia povos 

nativos com quadro fixo de professores que vão lecionar nas 74 escolas estaduais espalhadas pe-

los territórios indígenas no intuito de atender e possibilitar ao Estado a estruturação por meio de 

carreira específica da Educação Indígena. Com a aprovação ficaram regulamentadas as funções 

de professor indígena e técnico administrativo educacional. No Projeto de Lei aprovado consta 

que deve ser realizado processo seletivo simplificado para atender a educação indígena, até que 

seja realizado concurso público para preencher os cargos. Consta ainda que, no processo seletivo 

a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental será restrito aos indígenas, exceto 

decisão em contrário da maioria da comunidade beneficiada. Já o processo para atender do sexto 

ao nono e ensino médio será aberto a não-indígenas. Na hipótese de inexistência de indígena qua-
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lificado para atender às necessidades indígenas fica o Estado Autorizado a contratar por prazo 

determinado, indígenas que não detenha a qualificação mínima exigida. 

            Ainda há necessidade da presença de professores não indígenas nas escolas das aldeias, o 

que representa mais custos para o Estado e Municípios. Sendo este um dos grandes problemas 

enfrentados, a designação do professor não indígena para o trabalho nas escolas dentro das aldei-

as, via de regra, se dá através da seleção entre aqueles que não obtiveram classificação suficiente 

para conseguir lotação numa escola não indígena (urbana ou rural). Conseqüentemente, sua per-

manência nas T Is é sempre temporária e imprevisível, gerando um estado de profunda insegu-

rança para os estudantes indígenas e suas comunidades.  

 A adaptação do professor não indígena ao ambiente não é fácil, o acesso às aldeias é de-

morado e difícil, principalmente na época das chuvas. Devido ao caráter temporário de estadia no 

local, os professores não indígenas não se envolvem com o contexto aldear. Não há identificação, 

bem como não se estabelece um compromisso com a comunidade indígena, geralmente, vivem à 

margem da comunidade, não convivem com ela. 

 Todos estes problemas somados à falta de qualificação pedagógica, de material didático 

adequado e estruturas físicas apropriadas, agravam ainda mais a situação da educação escolar 

indígena de Rondônia. 

            Por enquanto ainda não tem previsão para possíveis processos seletivos e concurso para as 

vagas de professor indígena e técnico administrativo. Hoje o estado disponibiliza 259 professores 

(indígenas e não indígenas) para educação infantil e ensino fundamental, com a medida e contra-

tação por concurso público o número chegará a 561 profissionais trabalhando da educação infan-

til ao ensino médio nas aldeias. 

           Apesar de haver ocorrido alguns avanços, nos últimos anos, em relação à Educação Esco-

lar Indígena em Rondônia, ainda há muito a ser feito, em especial no que se refere ao estatuto 

profissional dos professores indígenas. Muito se tem prometido por parte do Governo Estadual 

com aprovações de Leis, e tem-se feito pouco para garantir na prática o que está assegurado na 

Lei. Um exemplo disso, pode ser verificado na Resolução N. 765/10– CEE-RO, de 12 de agosto 

aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, que estabelece normas para o organização e ofer-

ta da Educação Escolar Indígena no sistema Estadual de Ensino. No artigo 8, inciso 2 estabelece 

que o ingresso dos professores na carreira do magistério indígena se dará por meio de concurso 
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público. Mas até o momento não há previsão de realização de concurso público específico para 

estes profissionais da educação, que continuam sendo contratados como cargos comissionados.  

 

3.2. Procedimentos para ouvir os professores 

 

              Para obter as vozes dos professores indígenas sobre o Projeto Açaí foram utilizados co-

mo instrumentos de pesquisa um questionário e entrevistas.                

              Para realizar a pesquisa junto à população indígena, defrontei-me com vários problemas, 

uma vez que do ponto de vista dos procedimentos metodológicos as fontes para se apropriar da 

visão dos professores indígenas foi baseada, principalmente, na oralidade e, também, como recur-

so auxiliar um questionário. Como eram muitos professores e estavam espalhados pelas 19 T Is 

de Rondônia resolvi realizar as entrevistas em dois momentos em agosto de 2010: o primeiro se 

deu durante um dos módulos do curso da Licenciatura Intercultural que os professores indígenas 

estão freqüentando no campus da UNIR, localizado na cidade de Jí-Paraná; o segundo foi na sede 

da FUNAI em Porto Velho. Devido a questões logísticas as entrevistas não puderam ser realiza-

das nas aldeias, onde as escolas estão localizadas, uma vez que financeiramente era impossível ir 

até cada um deles em suas respectivas escolas. 

             O questionário (em anexo) era composto de seis questões com perguntas semi-abertas. 

Foram aplicados 40 questionários para professores egressos do Projeto Açaí, já que nem todos os 

alunos do curso da Licenciatura Intercultural foram formados pelo Magistério Indígena. Dos 40 

questionários apenas 26 foram devolvidos devidamente respondidos. Os dados obtidos através da 

tabulação em gráficos foram de grande importância na pesquisa. De antemão já sabia que o ques-

tionário seria insuficiente, mas de qualquer forma o objetivo dele era ter uma visão de um número 

maior de professores já que era impossível fazer entrevistas com todos.  Perante essa situação, 

optei pelas entrevistas. Para a realização das entrevistas tive por base uma fundamentação nos 

referenciais da História Oral, sobretudo Portelli (2010) que toma a memória como campo social 

de reflexão e diálogo permeado pelas lutas sociais engendradas cotidianamente. Busca estabele-

cer diálogo aberto com as pessoas e incorporar seus pontos de vista, lidando com as narrativas 

orais.  

             Muitas vezes o fato de detectar fatos relevantes através da memória, significa delinear 

aspectos relevantes que de outra forma ficam à margem da História oficial. A história oral prima 
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em registrar a memória viva, as emoções, as paixões, o olhar, a perspectiva peculiar e os senti-

mentos de indivíduos das mais diversas origens socioculturais. Muitos dos relatos obtidos por 

fontes orais dizem respeito a fatos não registrados por outros tipos de documentos, a fatos cuja 

documentação se deseja completar ou abordar por ângulos diversos. Nesse sentido, empregamos 

nesta pesquisa a metodologia da História Oral para análise das fontes orais, que segundo Portelli 

(2010) toma a memória como campo social de reflexão e dialogo permeado pelas lutas sociais 

engendradas cotidianamente. Busca estabelecer diálogo aberto com as pessoas e incorporar seus 

pontos de vista, lidando com as narrativas orais.  

           A seleção dos entrevistados se deu com base na perspectiva de memória apontada por 

Maurice Halbwachs (1968), que concebe a memória como um fenômeno coletivo e social, no 

qual são visíveis marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis de certos acontecimentos, 

personagens e lugares, que compartilham direta ou indiretamente desses mesmos fatos. O autor, 

nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 

como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. A esse respeito, Pollak (1992) nos 

recorda que apesar da memória estar sujeita a um fenômeno de projeção ou identificação com 

determinado passado herdado, isso não significa que ela seja a essência imutável de uma pessoa 

ou de um grupo social. Ela, “assim como a identidade são valores disputados em conflitos sociais 

e intergrupais, e particularmente em conflitos, cujo objetivo é o reconhecimento de dada interpre-

tação do passado de cada um e, logo a sua memória específica” (Pollak, 1992, p.205). Conside-

rando essa perspectiva de memória foram realizadas sete entrevistas com professores indígenas, 

que foram selecionados de um total de 120 professores que se formaram pelo Projeto Açaí. Os 

critérios de seleção foram: entrevistar professores de diferentes gêneros, etnias e faixas etárias, 

professores que ocupam diferentes cargos, com a finalidade de perceber como está relacionado o 

lugar que eles ocupam na atualidade com essa percepção, memória, que eles têm desse passado.  

          Freitas (2008) afirma que a História Oral nos possibilita reflexões sobre o registro dos fatos 

na voz dos próprios protagonistas. Sua abrangência, além de pedagógica e interdisciplinar, está 

relacionada ao seu importante papel na interpretação do imaginário e análise das representações 

sociais. Ainda, segundo a autora, a História Oral pode ser dividida em três gêneros distintos: tra-

dição Oral, história de vida, história temática. Nesta perspectiva, adotamos para esta pesquisa a 
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história temática, onde a entrevista tem caráter temático e é realizada com um grupo de pessoas, 

sobre um assunto específico. 

 
Essa entrevista – que tem característica de depoimento – não abrange necessari-
amente a totalidade da existência do informante. Dessa maneira, os depoimentos 
podem ser mais numerosos, resultando em maiores quantidades de informações, 
o que permite uma comparação entre eles, apontando divergências, convergên-
cias e evidências de uma memória coletiva, por exemplo ( Freitas, 2008, p. 21                 
e 22).  

         
            Um roteiro básico de entrevista foi elaborado (em anexo), visando delimitar alguns aspec-

tos, mas que foram enriquecidos a partir dos próprios relatos, já que essas entrevistas foram reali-

zadas de forma descontraída. Considerando que reconstruir histórias, situações, acontecimentos, 

subsidiado pela voz do outro, deve tornar o pesquisador responsável e comprometido com o valor 

de sua investigação e a difusão de seus resultados para o público leitor, acreditamos que caracte-

rísticas éticas acompanham esta investigação, uma vez que ao se dar a conhecer através da narra-

tiva ao pesquisador, o outro desvela seu universo íntimo e torna-se co-autor do conhecimento. Os 

sete professores entrevistados permitiram o uso das suas entrevistas através de Cartas de Cessão 

(em anexo) assinadas pelos mesmos.  

              Sabemos que se constitui em um desafio a tarefa de tratar os depoimentos para propor-

cionar um fecho, uma análise, mesmo que provisórios, a um assunto que reuniu uma série de rela-

tos sob o mesmo tema. De forma mais pontual: como proceder numa análise de relatos orais de 

forma a fornecer subsídios ao trabalho docente sem ferir princípios éticos que o pesquisador não 

pode perder de vista?  Portelli (1977) também se sente angustiado quando o assunto é código de 

comportamento profissional e propõe como saída situar a investigação no contexto da luta e do 

trabalho de forma a criar igualdade entre o investigador e suas fontes no objetivo comum de criar 

condições políticas para a preservação do trabalho cultural. 

             Para a análise dos depoimentos foram levados em consideração os seguintes aspectos: o 

primeiro aspecto que procurei identificar foi se todos eram unânimes em relação aos questiona-

mentos, se o atual momento que eles vivem influenciou na interpretação desse curso, os aspectos 

que eles consideram positivos e os aspectos que consideraram insuficientes e a relação desse cur-

so com o processo de profissionalização desses professores. 

            As entrevistas, que aqui fazemos referência, foram realizadas tendo como objeto de inves-

tigação e análise o ponto de vista dos professores indígenas formados pelo projeto Açaí em rela-
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ção ao seu processo de formação durante o referido curso. Considerando que, segundo os órgãos 

oficiais do Estado, o projeto foi executado respeitando os princípios da interculturalidade. Isso 

está registrado nos documentos oficiais produzidos pelos técnicos da SEDUC, conforme citado 

nos capítulos anteriores. Tal afirmação, também, pode ser verificada ao ler o projeto de implanta-

ção do Projeto açaí II, no qual encontramos referências ao Projeto Açaí I. Esses indícios constam 

na justificativa do projeto: 

 
No entanto, o número de professores indígenas que concluíram a primeira turma 
em 2004 não atende as novas demandas da Educação Escolar nas aldeias haven-
do a necessidade de continuidade de políticas públicas para a formação de novos 
professores para atuar em prática docente, voltada para as séries iniciais do En-
sino fundamental. Portanto, fica evidenciada a necessidade de uma nova turma 
de professores indígenas de modo a receberem formação em magistério para a-
tender as demandas desta categoria educacional, contudo, baseado na experiên-
cia anterior, será imprescindível a construção de matrizes curriculares próprias e 
calendário escolar adequado às especificidades do cotidiano das comunidades 
nas aldeias, de forma a preservar a cultura tradicional (PROJETO AÇAÍ, 2008). 

 
             Trazemos aqui as falas dos professores indígenas que são importantes para a construção 

do entendimento sobre o significado que eles atribuíram à sua formação durante o Projeto Açaí. 

 

3.3.  Vozes indígenas 

 

          Com a finalidade de melhor compreender as vozes dos entrevistados, apresentamos um 

breve perfil sobre cada um dos sete professores indígenas: 

  

Entrevista 1 - Professora indígena Arirã Cao Ro Waje, 42 anos, professora desde 1990 na 

Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Paulo Saldanha Sobrinho, da aldeia terra indí-

gena sagarana, distrito de Surpresa rio Guaporé, município de Guajará-mirim. Contratada em 

caráter emergencial pelo governo municipal. 

 

Entrevista 2 – Professor Joaton Pagater Suruí, 31 anos, leciona as disciplinas de Língua 

Materna, Identidade Étnica e Histórica na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Ser-

tanista José do Carmo Santana. Aldeia Gabgir. 
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Entrevista 3 – Professor Batiti Karipuna, 45 anos, leciona desde 1999 na Escola Pin Ka-

ripuna. Contratado em caráter emergencial pelo governo estadual. 

Entrevista 4 - Professor Zacarias Gavião, trabalhou 12 anos em sala de aula na escola in-

dígena Zavidaj Tikobipohv, aldeia Ikolen. Atualmente é Executor Indigenista da Representação 

de Ensino/ SEDUC e Coordenador da OPIRON. 

 

Entrevista 5 – Professor Sebastião Arara, leciona há 12 anos na escola Indígena Iterapi 

Yamoraxû, aldeia Iterapi. Falante da língua Arara. Terra indígena Garapé Lourdes. Contratado 

em caráter emergencial pelo governo estadual. 

 

Entrevista 6 – Professora Rosana Makurap, 33 anos, leciona há 15 anos na aldeia Baia do 

Coca, Terra Indígena rio Guaporé. Falante da Língua Makurap. Contratada em caráter emergen-

cial pelo governo estadual. 

 

Entrevista 7 – Professor Arão Ororam Xijein, 36 anos, falante da língua Wao Hara, le-

ciona há 12 anos na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Tenente Lira, aldeia Laje 

Novo, Terra Indígena Igarapé Laje, município Guajará-Mirim. Ministra as disciplinas de Língua 

Materna, Língua Portuguesa, Geografia, Matemática, Ciências e História. Contratado em caráter 

emergencial pelo governo estadual. 

 

Conforme explicitados neste capítulo, escolhi alguns temas que julguei relevantes para e-

feito de análise no que diz respeito à avaliação que os professores indígenas fizeram sobre o Pro-

jeto Açaí. As respostas às dez perguntas possibilitaram que eu agrupasse em três tópicos funda-

mentais: 

 

As vozes sobre a profissionalização: 

 

 Os professores já possuíam experiência nas escolas das aldeias, eram contratados em ca-

ráter provisório tanto pelo estado quanto pelas prefeituras. Alguns tiveram experiências formati-

vas anteriores em cursos de curta duração. A maioria dos entrevistados ocupam ou ocuparam 
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algum cargo de liderança, tanto em órgãos oficias como não oficiais. Do ponto de vista da forma-

ção, a partir dos depoimentos percebe-se que o Projeto Açaí foi marcante na vida deles. 

 

O significado do Projeto Açaí: 

 

Professor 2- “Acho que o projeto Açaí foi uma das melhores coisas que me aconteceu 

porque me ajudou a entender melhor o mundo e a sociedade, me formar como professor para 

trabalhar na escola da minha aldeia. Comecei a trabalhar minha língua, identidade, cultura e 

resultado disso foi o prêmio Educador nota dez que ganhei em 2008. Gostei do reconhecimento 

do meu trabalho nacionalmente em São Paulo, graças ao projeto Açaí”. 

 

Professor 3- “Aprendi um pouco, não estou bem formado porque no início não me inte-

ressei como a maioria dos professores. Como aprendi que meu papel é resgatar a língua, tradi-

ções, artesanato, uma vez que os mais velhos não ensinam”. 

 

Professor 4- “Me permitiu ter uma visão mais ampla, fui trabalhar na coordenação da 

educação indígena em Porto Velho. Politicamente amadureci ao entrar em contato com o mundo 

dos brancos”. 

 

Professor 7- “Contribuiu para a gente melhor a educação escolar indígena no estado de 

Rondônia”. 

 

As vozes sobre o curso 

 

       Ao fazer uma avaliação do Projeto Açaí, de modo geral o consideraram como bom, mas per-

cebe-se que os professores indígenas não ficaram muito satisfeitos com a qualidade das aulas de 

boa parte do corpo docente do curso, sugerem que alguns pontos podem ser melhorados, dentre 

eles a qualidade dos professores formadores que devem ser melhor preparados e demonstrar mais 

conhecimento acerca das etnias que vão trabalhar, trazer novos conteúdos e não ensinar o que os 

professores indígenas já sabem. Isso nos remete aos questionamentos levantados por Grupioni, 

citados no capítulo II, ao se referir aos cursos de formação de professores indígenas no país. Para 
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o autor não está claro se é viável conseguir estabelecer consensos pedagógicos, curriculares e 

procedimentos operacionais que possam ser sistematizados e largamente empregados de norte a 

sul do país que seja capaz da atender a extrema diversidade sociocultural e histórica das mais de 

duzentas etnias indígenas do Brasil. Perante essa constatação, concluímos que o problema da ca-

pacitação específica dos professores formadores para ministrar esses cursos não é apenas algo 

enfrentado pelo Projeto Açaí, mas uma realidade para a maioria dos cursos no país 

 

Avaliação dos professores sobre o curso 

 

Professor 2- “Para mim o projeto Açaí é um resultado do movimento e o grande executor é a 

SEDUC”. 

 

Professor 3- ”Na minha avaliação gostaria que a Seduc colocasse professores que realmente nos 

ensinasse coisas que realmente não sabemos. Os professores das disciplinas mudavam muito, 

cada ano era um professor diferente para a mesma disciplina”. 

 

Professor 5- “O Projeto foi bom, porém queremos mais, pois temos uma grande necessidade de 

buscar mais conhecimento. Os professores formadores precisam trabalhar mais conteúdos que 

possamos desenvolver as formas de planejar”. 

 

Professor 7- ” É uma questão muito difícil de ser analisada, até porque o curso que nós tivemos 

os professores formadores não tinham conhecimento profundo de cada língua e cultura dos po-

vos que participaram, isso dificultou muito. No meu ponto de vista a Seduc ofereceu um curso de 

baixa qualidade no Projeto Açaí I. Espero que os professores formados pelo Projeto Açaí II sai-

am melhor preparados, mesmo porque eu tive a oportunidade de acompanhar duas etapas e pu-

de perceber que esta segunda versão tem mais qualidade que a primeira”. 

 

As vozes sobre a interculturalidade   

 

             Um ponto que chama a atenção nas entrevistas é em relação ao significado atribuído ao 

conceito de interculturalidade pelos professores indígenas. Quando questionados acerca das dis-
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cussões sobre interculturalidade no decorrer das disciplinas do Projeto Açaí, a maioria não con-

seguiu precisar exatamente se houve e quais pontos , mas nas questões subseqüentes aparecem 

alguns aspectos da Educação Intercultural Bilíngüe como a produção de materiais didáticos e 

ensino das línguas maternas, verificamos nas falas deles a realização de atividades e discussões 

relacionadas à interculturalidade, que graças ao trabalho da memória recuperam esses aconteci-

mentos que vivenciaram coletivamente. 

            No que se refere ao ensino de línguas, os professores indígenas relatam que poderiam ter 

avançado mais no decorrer do curso se os professores formadores tivessem mais conhecimentos 

das línguas indígenas, eles nos informam que alguns professores ficavam apenas no plano das 

traduções da Língua Materna para a Língua Portuguesa, enquanto outros faziam um debate mais 

profundo tratando de ensino de segundas línguas, trazendo elementos lingüísticos que davam um 

suporte consistente para o debate. 

 

Professor 1 – “Sim, produzimos. Sim, a gente produziu muito material, muito texto. Tex-

tos voltados para nossa realidade. Até hoje a gente não recebeu esse material, que a gente espe-

ra. O que a gente produzia, eles recolhiam. Eles colocavam pra gente que esse material retorna-

ria para nós”. 

  

Professor 2 – “Não tenho muito conhecimento. No início houve algumas discussões, de-

pois aconteceram reuniões para discutir melhor o assunto, só que nós Suruí não participamos. 

Por isso não posso dar maiores detalhes, acho que com o curso da Licenciatura Intercultural na 

Unir vamos entender melhor esse assunto da interculturalidade”. 

 

Professora 6- “Várias discussões. Teve muita interdisciplinaridade, envolvia várias dis-

ciplinas e culturas das diversas etnias que participaram do curso”. 

 

Professor 7- “As discussões ocorreram durante todo o curso. Um problema que temos 

que suprir é a capacitação de professores indígenas para ministrar aulas do sexto ao nono ano 

que por enquanto são ministradas por professores brancos. Acreditamos que a licenciatura in-

tercultural vai ajudar a resolver este problema”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho propôs uma reflexão sobre a formação dos professores indígenas no Projeto 

Açaí I estabelecendo as relações entre a proposta oficial e o ponto de vista dos indígenas, no que 

se refere à Interculturalidade. 

            Buscou-se apreender a interculturalidade que fundamenta a Educação Escolar Indígena, 

em sua vertente de valorização dos etnoconhecimentos, das formas próprias de constituição e 

transmissão desses saberes e de contextualização às realidades sociolingüísticas de cada povo 

indígena, que devem ter como formas de expressão a produção de materiais didáticos que apóiem 

as práticas pedagógicas e curriculares dos professores indígenas, produções textuais manifestas 

em variadas linguagens e suportes comunicativos. No que se refere aos programas de formação 

de professores indígenas, trabalhamos com a concepção de que esses cursos devem capacitar os 

professores índios para a elaboração de currículos e programas específicos para as escolas indí-

genas, para o ensino bilíngüe, no que se refere à metodologia e ensino de segundas línguas, para a 

condução de pesquisas de caráter antropológico, visando à sistematização e incorporação dos 

conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades indígenas e a elaboração de materiais didáti-

co-pedagógicos, bilíngües ou não, para uso nas escolas instaladas em suas comunidades. A partir 

dessa perspectiva, concluímos que o Projeto Açaí atendeu alguns aspectos e particularmente ele 

se insere na proposta oficial que se limita ao entendimento que interculturalidade se resume ao 

bilingüismo. E mesmo dentro desse aspecto o Projeto Açaí apresentou alguns problemas: dentre 

eles é aquilo que já foi apontado por Grupioni e outros autores de que os cursos de formação de 

professores tem problemas com os próprios formadores, uma vez que os mesmos, na sua maioria, 

não possuem conhecimentos lingüísticos suficientes acerca das línguas indígenas que vão traba-

lhar . 

              Em relação ao bilingüismo pudemos verificar que o curso de formação de professores 

indígenas, apesar de todos os aspectos não terem sido contemplados, se constituiu em um impor-

tante espaço de reflexão e busca de estratégias pedagógicas e didáticas para tratamento valorativo 

da língua indígena, os professores indígenas passaram a cada vez mais usar suas línguas como 

meio de instrução e objeto de estudo, propiciando a dinamização, revitalização e continuidade de 

seu uso pelas gerações mais jovens. Isso pôde ser constatado na fala de alguns professores indí-

genas que participaram do Projeto Açaí, verificamos que algumas etnias conseguiram iniciar um 
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processo de revitalização de suas línguas que estavam em fase de desaparecimento, outros rela-

tam que conseguiram resgatar suas festas tradicionais que haviam sido deixadas de lado, como no 

caso dos Arara que no dia do índio tinham que se deslocar para outras aldeias para comemorar a 

data, uma vez que eles já não praticavam suas festas. 

                 No que se refere à produção de material didático, apesar das respostas dos professores 

não terem sido muito animadoras, houve uma considerável produção. Os professores indígenas 

relatam que todo esse material não foi publicado pela SEDUC, até hoje eles reivindicam a publi-

cação na íntegra de todo o material que está arquivado no Núcleo de Educação Indígena. Já em 

relação a qualidade dos matérias, pudemos verificar na cartilha publicada pela SEDUC uma con-

cepção de tradução, ou seja, da Língua Indígena para a Língua Portuguesa. 

              A pesquisa contribuiu para o entendimento que esse curso de formação de professores só 

foi realizado devido à demanda do próprio movimento indígena e indigenista de Rondônia e que 

de certa forma as políticas públicas de Rondônia estão sendo pressionadas pelo MEC, uma vez 

que é o Governo Federal que repassa as verbas para os governos estaduais executarem os cursos 

de formação. Outro aspecto que ficou claro foi o da profissionalização desses professores, apesar 

de terem recebido essa formação e um número considerável estar cursando a licenciatura intercul-

tural, ainda continuam sendo contratados pelos governos estadual e municipal em caráter tempo-

rário, até o momento o concurso público para o cargo de professor indígena efetivo está engave-

tado. 

              A pesquisa foi significativa ao colocar as vozes dos professores indígenas porque eles 

que nos forneceram os elementos para identificação dos reais problemas do Projeto Açaí.  Caso 

contrário não poderíamos ter tido essa dimensão sobre o curso, principalmente no que ser refere à 

interculturalidade, que na prática não conseguiu superar o interculturalismo funcional, apesar de 

constar na proposta oficial do Projeto Açaí  uma concepção de interculturalismo crítico. Percebe-

se na análise das entrevistas dos Professores Indígenas quão grande é a vontade que esses educa-

dores indígenas demonstram em fazer de suas escolas e de seus atos educacionais processos for-

madores que expressem a afirmação de suas culturas, bem como em discernir, em cada momento 

histórico, o porquê e o para quê de suas ações pedagógicas. Afirmam que o curso e a convivência 

com outros povos permitiu-lhes valorizar mais suas culturas, fornecendo elementos pedagógicos 

para atuar melhor em sala de aula.   



72 
 

              Muitos autores, dentre eles podemos citar Grupioni, Betty Mindlin e Nieta Lindenberg, 

em suas análises sobre a formação dos professores indígenas afirmam que é importante ressaltar 

que a formação inicial de docentes indígenas, em nível médio, não pode ser feita deslocada da 

discussão da escola indígena e de seu currículo. Tem que ser feita segundo as realidades e neces-

sidades da comunidade escolar local, de forma que estejam preparados para oferecer aos seus 

parentes, dentro das terras indígenas, a educação básica completa, ou seja, até o Ensino Médio. 

Hoje na maioria das aldeias, no estado de Rondônia, é ofertado apenas o Ensino Fundamental, 

causando a interrupção dos estudos ou o deslocamento dos estudantes indígenas para as escolas 

urbanas mais próximas das aldeias sem a mínima estrutura e especificidades para recebê-los. 

             Os agentes envolvidos na elaboração e execução destes cursos de formação devem ter 

bem claro de que esse processo formativo, conforme Cavalcante (2003) aponta, se constitui num 

processo inesgotável que se constrói e reconstrói a cada dia, na interlocução com a categoria mais 

ampla – de professores – num diálogo que deve ter como marca, o compromisso, rigorosamente 

ético, de defesa de uma vida digna e, como projeto e utopia, a construção de um mundo melhor, 

onde os seres humanos possam expressar e aprimorar a humanidade que os constitui, numa vi-

vência solidária e fraterna. 

.             Considerando que a oferta de programas de formação de professores indígenas no Brasil é 

ainda incipiente, caracterizada por experiências fragmentadas e descontínuas e pela atuação de dife-

rentes órgãos e instituições, seguindo orientações diversas e implementando ações particulares. Po-

demos afirmar que de modo geral, esses processos de formação, almejam possibilitar que os pro-

fessores indígenas desenvolvam um conjunto de competências profissionais que lhes permitam 

atuar, de forma responsável e crítica, nos contextos interculturais e sociolingüísticos nos quais as 

escolas indígenas estão inseridas. Mas, muitas vezes esbarram nos entraves burocráticos dos ór-

gãos oficiais do Estado, dificultando a execução desses programas. Perante esse quadro, cada vez 

mais burocratizado de práticas de formação de professores indígenas, Grupioni (2006) diz que, 

talvez seja oportuno a retomada das discussões há alguns anos proposta por alguns setores envol-

vidos diretamente com a educação escolar indígena, sobre a criação de um sistema próprio para a 

educação indígena. Talvez a criação de uma Secretaria Nacional de Educação Indígena no MEC, 

possibilite colocar a Educação Indígena num novo patamar, ampliando as ações para além do 

ensino fundamental, com a inclusão do ensino médio, e aproximando essa modalidade de outras. 
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Acreditamos que a criação dessa instância gestora central funcionaria como um pólo aglutinador 

de esforços, composta por técnicos governamentais especializados. 

             De modo geral, não há uma formação adequada para os professores em atuação nas escolas 

indígenas, sejam eles índios ou não-índios, que possibilite aos mesmos a aquisição de conhecimentos 

para o exercício do magistério dentro de uma proposta escolar que tem por princípios a especificida-

de, a diferença, a interculturalidade e o bilingüismo. 

            No entanto, temos que destacar que já não faltam propostas ou discursos sobre "como de-

ve ser", mas precisa-se levar isso para a prática e combater um certo senso-comum que se insta-

lou nesse campo. Nele não faltam "brilhantes" proposições do tipo: a formação desses professo-

res indígenas deve ser "específica e diferenciada"; a escola indígena deve resgatar a cultura; a 

escola indígena deve valorizar a língua indígena. Não é incomum que sejam essas e mais meia 

dúzia de afirmações do mesmo gênero que constituam toda a bagagem "diferenciada" de muitos 

consultores, assessores e formadores de professores indígenas pelo país afora. Assim como os 

programas que assessoram não vão além disso. Acreditamos que é o caso de insistir em se ampli-

ar os espaços e oportunidades de manifestação e discussão de educadores e intelectuais indígenas, 

preferencialmente sem o monitoramento ou controle da agenda pelo Estado. 

         Neste trabalho procuramos nos aproximar das questões que envolvem os cursos para o Ma-

gistério Indígena, ora buscando respostas, ora reformulando questões. Mais do que certezas sobre 

um campo em plena constituição, esperamos que esta pesquisa contribua para o debate da forma-

ção de professores indígenas no país que passa por um momento de expansão quantitativa e pela 

diversificação das experiências desses cursos. 
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ANEXO I 

Entrevistas e questionário aplicados com os professores indígenas  
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Roteiro elaborado para entrevista – agosto de 2010. 

 
1) Gostaria de começar nossa conversa pedindo que você contasse quando e como tornou-se pro-
fessor indígena. 
2) Você queria ser professor/a naquela época? 
 
3) Só você era professor/a lá na sua aldeia ou havia outros professores? 
 
4) Você era contratado/a pelo Estado? 
 
5) Toda sua formação foi realizada no curso do projeto Açaí? Fale sobre isso. 
 
6) Quais as discussões sobre interculturalidade que ocorreram durante o curso? 
 
7) Vocês produziram algum tipo de material durante o curso? Você considera o material produzi-
do ter alguma característica intercultural? 
 
8)Como você avalia a convivência com os outros professores que faziam parte do curso do proje-
to Açaí? Facilitava ou atrapalhava o fato de serem de povos diferentes? 
 
9) Você participou da primeira experiência de um curso de magistério voltado especialmente para 
professores indígenas no estado de Rondônia. Em que contribuiu para sua formação essa experi-
ência?  
 
10) Qual a sua avaliação sobre o curso oferecido pelo projeto Açaí promovido pela SEDUC?  
 

Entrevista 1 - Professora indígena Arirã Cao Ro Waje, 42 anos, professora desde 1990 na Escola 

Estadual Indígena de Ensino Fundamental Paulo Saldanha Sobrinho, da aldeia terra indígena sa-

garana, distrito de Surpresa rio Guaporé, município de Guajará-mirim. 

 1- Não fui escolhida pela comunidade, fui escolhida pelos missionários católicos, as freiras pau-

linas, porque naquela comunidade não tinha nenhuma professora indígena, então duas pessoas 

foram escolhidas, eu e a Maria Eva Kanoé. 

2- Não, não tinha nem noção do que era ser professora, a gente foi convidada para participar das 

aulas tendo que juntamente com elas na sala dar as leituras, ver os exercícios dos alunos durante 

3 anos. A partir de 1990 teve concurso no município e a gente foi prestar. Pessoas de todas as 

aldeias participaram, uma coisa que ninguém esperava aconteceu, uma surpresa a gente conse-

guiu passar, quatro indígenas de nosso município Guajará-mirim, a partir daquela data a gente foi 

contratada para trabalhar nessa área. 
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3- Eram quatro, eu, Maria Eva Kanoé, Joel Planau e Agnaldo Maturales. 

4- Pelo município, nós somos concursados pelo município de Guajará-Mirim. 

5- Desde aquela época tinha curso também do município. A partir de 1998 iniciou o projeto Açaí. 

 6- A partir desta formação, desde lá no início a gente já vem falando sobre essa sobre formação 

intercultural, foi muito interessante esse projeto açaí, para mim abriu um novo caminho, foi uma 

descoberta porque nunca valorizei a minha cultura. Sempre valorizei as culturas não indígenas 

sabe, sempre tendo aquela visão. A partir desta formação percebi que minha cultura era muito 

mais rica também. 

7- Sim, produzimos. Sim, a gente produziu muito material, muito texto. Textos voltados para 

nossa realidade. Até hoje a gente não recebeu esse material, que a gente espera.  O que a gente 

produzia, eles recolhiam. Eles colocavam pra gente que esse material retornaria para nós. 

8- Eu acho que ficou sim, porque cada povo tem sua cultura diferente. Aprendi muito com eles, 

tantas experiências, muitas vezes a gente fazía uma troca , isso é importante. 

9- Essa formação contribuiu muito. Ajudou a valorizar mais a minha cultura e a dos outros. Isso é 

uma riqueza pra mim. 

10 -Achei como positivo o oferecimento deste curso. 

  

Entrevista 2 - Joaton Pagater Suruí, 31 anos, leciona as disciplinas de Língua Materna, Identida-

de Étnica e Histórica na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Sertanista José do 

Carmo Santana. Aldeia Gabgir. 

1- Iniciei meus estudos no curso de formação do projeto Açaí em 2001 que capacita os indígenas 

para serem professores nas suas aldeias, mas o curso começou em 1999. A partir desse ano comei 

participando até me formar no ano de 2006. 

2- Na verdade não queria, não tinha idéia do era ser professor naquela época. Ajudou a terminar 

meus estudos que tinha parado no ensino fundamental, ajudou a me capacitar como professor. 

Durante minha formação comecei a gostar de ser professor, esse curso me ajudou a entender a 

importância de ser professor nas escolas indígenas para os alunos indígenas. A partir daí passei a 

valorizar mais minha língua, até hoje eu trabalho com meus alunos a língua materna e a identida-

de étnica. 

3- Antes de mim tinha outro professor indígena, Alexandre Suruí, atualmente temos 4 professores 

indígenas na aldeia que freqüentam o projeto Açaí II. 
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4- Desde o início fui contratado pelo Estado para lecionar na escola indígena. 

5- Grande parte foi no projeto Açaí. Fora isso a gente participou de outros encontros e formação 

que também nos ajudou no nosso trabalho. 

6- Não tenho muito conhecimento. No início houve algumas discussões, depois aconteceram reu-

niões para discutir melhor o assunto, só que nós Suruí não participamos. Por isso não posso dar 

maiores detalhes, acho que com o curso da Licenciatura Intercultural na Unir vamos entender 

melhor esse assunto da interculturalidade. 

7- Sim, durante toda nossa formação os professores indígenas produziram material didático, pro-

duziram textos para servir ns escolas indígenas.  

Com certeza, porque os materiais tinham participação de várias etnias com suas histórias e carac-

terísticas. 

8- Acho que o curso ficou mais rico com a participação de vários povos, com suas culturas dife-

rentes, mas com o mesmo objetivo de formar os professores para trabalhar nas suas escolas. A 

partir daí ficamos mais unidos e fortalecidos para conseguir atingir nossos objetivos. 

9- Acho que o projeto Açaí foi uma das melhores coisas que me aconteceu porque me ajudou a 

entender melhor o mundo e a sociedade, me formar como professor para trabalhar na escola da 

minha aldeia. Comecei a trabalhar minha língua, identidade, cultura e resultado disso foi o prê-

mio Educador nota dez que ganhei em 2008. Gostei do reconhecimento do meu trabalho nacio-

nalmente em São Paulo, graças ao projeto Açaí. 

10- Para mim o projeto Açaí é um resultado do movimento e o grande executor é a SEDUC. 

 

Entrevista 3 – Professor Batiti Karipuna, 45 anos, leciona desde 1999 na Escola Pin Karipuna. 

1- Comecei minha formação no projeto Açaí no ano de 1999. Quando comecei estava na 2ª série, 

aceitei quando fui chamado para freqüentar o magistério indígena que duraria 5 anos, no início 

não tinha muito interesse, depois fui me interessando. 

2- Não, nem sabia o que era ser professor, não pensava na possibilidade de me tornar professor. 

3- Tinha professor não indígena, branco. Depois foram embora e ficamos muito tempo parados. 

4- Sim, contrato temporário até hoje. 

5- Toda a formação durante 5 anos. 

6- Foram muitas, cada semana era um professor diferente. Não tenho muita lembrança, no início 

não tinha muito interesse, faltando 3 anos para terminar comecei a me dedicar. 
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7- Produzíamos histórias, desenhos, pinturas. Esse material nunca voltou para nós, a Seduc ape-

nas recolhia. 

8- Tornou-se mais rico, só que alguns professores não se interessavam por certos assuntos porque 

já sabiam. Todo ano era a mesma coisa, cantar musicas, contar histórias, desenhar. A gente acha-

va que nós estávamos ensinando os formadores no lugar deles nos ensinarem. 

9- Aprendi um pouco, não estou bem formado porque no início não me interessei como a maioria 

dos professores. Como aprendi que meu papel é resgatar a língua, tradições, artesanato, uma vez 

que os mais velhos não ensinam. 

10- Na minha avaliação gostaria que a Seduc colocasse professores que realmente nos ensinasse 

coisas que realmente não sabemos. Os professores das disciplinas mudavam muito, cada ano era 

um professor diferente para a mesma disciplina. 

 

Entrevista 4 - Professor Zacarias Gavião, trabalhou 12 anos em sala de aula na escola indígena 

Zavidaj Tikobipohv, aldeia Ikolen. Atualmente é Executor Indigenista da Representação de Ensi-

no/ SEDUC e Coordenador da OPIRON. 

1- Me tornei professor a partir do curso de monitores indígenas para a sala de aula no curso ofe-

recido pelo IAMA, coordenado pela antropóloga Betty Mindlin. 

2- Sim, sempre quis ser professor, apesar das dificuldades enfrentadas no início. 

3- Antes só tinha professor branco. Começamos em número de 5 professores indígenas. Quando 

formamos, não precisou mais de professor branco e nós indígenas assumimos definitivamente. 

4- Inicialmente era contratado pelo município de Jí-Paraná e depois pelo Estado. 

5- O início da minha trajetória como professor se iniciou no projeto Açaí, posteriormente com-

plementei essa formação na experiência da sala de aula. Foi um ponto de referência para troca de 

experiêncais. 

6-  Dentro do projeto Açaí já pensava a interculturalidade. Algumas lideranças dos povos indíge-

nas já pensavam no oferecimento da licenciatura intercultural. 

7- Sim, porque esse material tinha a participação de várias etnias com modos de vidas e pensar 

diferentes. Foi enviado pela Seduc para publicação, só agora que vai ser publicado. 

8- Não atrapalhou, mas enriqueceu Não conhecíamos as culturas dos outros povos, começamos a 

respeitar os outros parentes, que em muitos casos também estavam em um processo de resgate de 

seus costumes. Essas trocamos de experiências foram boas. 
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9- Me permitiu ter uma visão mais ampla, fui trabalhar na coordenação da educação indígena em 

Porto Velho. Politicamente amadureci ao entrar em contato com o mundo dos brancos. 

10- Primeiramente o projeto foi discutido com as lideranças indígenas, não foi cosntruído de cima 

para baixo. Tem que melhorar mais a qualidade da educação indígena, o Estado tem que disponi-

lizar recursos humanos bem qualificados para formar os prefessores. 

 Entrevista 5 – Professor Sebastião Arara, leciona há 12 anos na escola Indígena Iterapi 

Yamoraxû, aldeia Iterapi. Falante da língua Arara. Terra indígena Garapé Lourdes. 

1- Inicialmente comecei como diretor da Associação de Pais e Professores, dois meses depois fui 

convidado para ser professor. 

2- Não sabia o que era ser professor, depois fui gostando. Comecei a fazer algumas pequenas 

capacitações. 

3- Antes minha irmã Marli era a professora, ficou um tempo afastada e eu assumi só as aulas. 

Depois de algumas etapas do projeto Açaí 4 professores indígenas foram contratados. 

4- Na época do projeto Açaí era contratado pela prefeitura de Ji-Paraná. 

5- Quase toda nossa formação foi no Projeto Açaí, curso de maior duração. Tivemos outras pe-

quenas capacitações ministradas por organizações não governamentais. 

6- Durante as discussões ficou claro que nós tínhamos que ter um reconhecimento por parte dos 

não indígenas. 

7- Produzimos e ficou com a coordenação de Porto Velho. Acredito que sim, porque dentro desse 

material há a participação de vários povos de Rondônia com suas características culturais. 

8- Nesse ponto foi positivo, pois passei a ter noção da grande diversidade de povos do estado de 

Rondônia. Antes achava que só existiam os povos estavam próximos de nossas terras. Em 2008 

sentamos para avaliar o Projeto Açaí I, uma professora que não participou do curso disse que 

nossa formação não foi válida porque tinha sido feita da maneira tradicional para escola não indí-

gena. Eu discordei dela dizendo que antes do Projeto Açaí nosso povo não acreditava nele mes-

mo. O curso nos ajudou a recuperar nossas festas tradicionais que haviam sido esquecidas, nos 

demonstrou que cada povo poderia valorizar sua identidade étnica.  

9- Contribuiu porque passei a valorizar mais minhas tradições, resgatar histórias, fazer pesquisas 

e conscientizar mais minha comunidade sobre o valor de sua identidade. 
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10- O Projeto foi bom, porém queremos mais, pois temos uma grande necessidade de buscar mais 

conhecimento. Os professores formadores precisam trabalhar mais conteúdos que possamos de-

senvolver as formas de planejar.  

 

Entrevista 6 – Professora Rosana Makurap, 33 anos, leciona há 15 anos na aldeia Baia do Coca, 

Terra Indígena rio Guaporé. Falante da Língua Makurap.  

1- Fui escolhida pelas lideranças da aldeia, foi uma maneira de me levarem de volta para a aldeia 

já que eu queria concluir meus estudos na cidade. 

2- No começo só queria terminar o ensino médio na cidade e depois voltar para minha aldeia, já 

que só possuía o ensino fundamental. 

3- Não, antes de mim havia 3 professores indígenas. 

4- Já era contratada pelo Estado. 

5- Não, primeiro eu era contratada pela Funai, depois como professora emergencial municipal e 

depois estadual. Antes do Projeto Açaí tive outras capacitações de formação. 

6- Várias discussões. Teve muita interdisciplinaridade, envolvia várias disciplinas e culturas das 

diversas etnias que participaram do curso. 

7- Para escola sim. A interculturalidade aconteceu quando fizemos nosso material didático e nos-

so calendário escolar para trabalhar na escola indígena, por exemplo: trabalhamos na Língua Ma-

terna e Língua Portuguesa envolvendo várias etnias. 

8- O curso ficou mais rico porque foi uma experiência compartilhada por vários povos, você con-

tribuía e aprendia a cultura do outro e outro a sua, então isso foi muito enriquecedor.  

9- Contribuiu em muitos aspectos. Quando eu entrei em sala de aula não tinha nenhuma forma-

ção, me deparei com um quadro e uma turma, não sabia o que fazer. No Projeto Açaí adquiri 

muita experiência de como trabalhar na escola com essa formação específica diferenciada, tive 

mais autonomia de como construir minha própria metodologia de ensino voltada para a realidade 

do meu povo e não ficar preso ao livro didático, considero este ponto a melhor parte do curso. 

10- Avalio como bom, apesar de no decorrer do curso ter havido algumas falhas e dificuldades. A 

questão do deslocamento das aldeias até a cidade foi muito complicado. A SEDUC não deu a 

devida assistência, deveriam ter dado mais apoio para desenvolver as atividades não presenciais 

do curso nas aldeias, não tínhamos suportes para produzir os materiais didáticos.  Os professores 
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formadores foram bons professores, demonstraram vontade de mudar a visão dos professores 

indígenas em relação à educação escolar indígena, conseguiram apontar o caminho a ser seguido.  

 

Entrevista 7 – Professor Arão Ororam Xijein, 36 anos, falante da língua Wao Hara, leciona há 

12 anos na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Tenente Lira, aldeia Laje Novo, 

Terra Indígena Igarapé Laje, município Guajará-Mirim. Ministra as disciplinas de Língua Mater-

na, Língua Portuguesa, Geografia, Matemática, Ciências e História. 

1- Foi por uma necessidade da nossa comunidade, uma vez que muitas vezes os professores não 

indígenas que lecionavam na escola da nossa aldeia vinham por 15 dias e ficavam de um mês a 

dois meses na cidade. Perante essa situação resolvemos que os professores deveriam ser indíge-

nas de nossa comunidade, o que, também, facilitou o aprendizado dos alunos porque trabalhava-

se na nossa língua e a língua portuguesa. 

2- Fui indicado pela comunidade. Aceitei ser professor da minha aldeia porque não havia muitas 

pessoas preparadas. 

3- Na época eram 5 professores, agora somos 10. Temos 5 professores cursando o Projeto Açaí II 

que futuramente nos substituirão. 

4- No início era contratado pela prefeitura, depois de 4 anos fui contratado em caráter emergenci-

al pelo Estado. Infelizmente não somos concursados. Graças à luta da OPIRON junto ao Ministé-

rio Público Federal conseguimos que a Assembléia Legislativa aprovasse o Projeto de Lei que 

autoriza a realização de concurso público específico para professores indígenas. Esperamos que 

esse concurso público seja realizado no próximo ano. 

5- Sim, desde o início minha formação foi feita no Projeto Açaí que começou em 1998 com o 

nome de Projeto Mani. 

6- As discussões ocorreram durante todo o curso. Um problema que temos que suprir é a capaci-

tação de professores indígenas para ministrar aulas do sexto ao nono ano que por enquanto são 

ministradas por professores brancos. Acreditamos que a licenciatura intercultural vai ajudar a 

resolver este problema. 

7- Produzimos muitos materiais nas línguas de cada etnia, apesar do governo não ter dado um 

retorno para nós. Esperamos que esses matérias sejam publicados.  

8- Antes do curso, nós achávamos que só existiam os povos indígenas do município de Guajará-

Mirim, o Projeto Açaí nos permitiu conhecer outras etnias de Rondônia: os Cinta Larga, Os Suru-
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í, os Karitiana e outros parentes pertencentes a outras etnias com suas tradições. Isso fortalece a 

educação do nosso povo. 

9- Contribuiu para a gente melhor a educação escolar indígena no estado de Rondônia. 

10- É uma questão muito difícil de ser analisada, até porque o curso que nós tivemos os professo-

res formadores não tinham conhecimento profundo de cada língua e cultura dos povos que parti-

ciparam, isso dificultou muito. No meu ponto de vista a Seduc ofereceu um curso de baixa quali-

dade no Projeto Açaí I. Espero que os professores formados pelo Projeto Açaí II saiam melhor 

preparados, mesmo porque eu tive a oportunidade de acompanhar duas etapas e pude perceber 

que esta segunda versão tem mais qualidade que a primeira.  

 

Roteiro elaborado para questionário – agosto de 2010. 
 

Idade.................... Sexo..................  
Formação........................................ 
Trabalha desde quando como professor............................... qual nível de ensino leciona............... 
Onde é o local da escola........................................................ 

 
1)Durante o curso de Formação do Projeto Açaí de 1998 a 2004, qual a língua usada como meio 
de comunicação? Marque com um X a opção mais adequada. 
 
- Apenas Língua Materna (     ) 
- Apenas língua Portuguesa (     ) 
- Alternância entre Língua Portuguesa e Língua Materna (     ) 
- Predominância da Língua Portuguesa (     ) 
- Predominância da Língua Materna (     ) 
 
2) Sublinhe de três a cinco palavras ou expressões que lembrem o conceito de INTERCULTU-
RALIDADE. 
 
diálogo                        especificidade                     etnocentrismo                          bilinguísmo   
 
 
etnicidade                   superioridade                       relativismo cultural                  respeito 
 
 
relação interétnica      etnoconhecimento 
 
3) Dessas palavras acima citadas escreva três que mais foram utilizadas pelos formadores do cur-
so. 
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4)  Sublinhe pelo menos três palavras que na sua opinião caracterizam um curso de formação de 
professores indígenas. 
 
- estudo da cultura indígena 
- estudo da cultura nacional 
- elaboração de material didático 
- formação pedagógica  
- formação política 
- capacitação lingüística 
- realização de pesquisas culturais 
 
5) Marque com um X a(s) alternativa(s) mais adequada(s). No decorrer do curso quanto ao traba-
lho dos professores formadores: 
 
- demonstraram bom domínio sobre os conhecimentos da cultura indígena. (     ) 
- demonstraram  pouco domínio sobre os conhecimentos da cultura indígena. (      ) 
- incentivaram a produção de material didático. (     ) 
- incentivaram a pesquisa em varias áreas do conhecimento. (     ) 
- solicitaram sugestões de temas para serem trabalhados em sala de aula. (     ) 
 
6) O curso de formação contribuiu no aprimoramento da sua prática didática em sala de aula?  
Sim (     )                         Não (     ) 
 
Em caso da resposta ser SIM, qual/quais o(s) ponto(s) que melhorou? 
Marque com um X a(s) alternativa(s) mais adequada(s). 
 
- na elaboração de currículos e programas de ensino para a escola indígena. (     ) 
- na produção de material didático. (     ) 
- na aquisição de conhecimentos em relação aos princípios de metodologia de ensino de segundas 
línguas, seja a Língua Portuguesa ou a Língua Materna. (     ) 
- na realização de pesquisas sobre os conhecimentos das sociedades, lidando com os seus acervos 
históricos. (     ) 
- na sua prática cotidiana em sala de aula.  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas obtidas a partir da análise do questionário 
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* O percentual atribuído a cada categoria refere-se ao número de vezes em que cada uma 
dessas alternativas foi assinalada como opção de resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,5%

(16)

30,8%

(8)

7,7%

(2)

0 0

Altern. entre L. 

Portug. e L. Materna

Portuguesa Materna Predom. L. Portug. Predom. L. Materna

Tabela - 1. Descrição percentual da língua mais utilizada durante o 
Projeto Açai, Ji-Paraná, Rondônia, 2010.

Bilinguismo; 

80,8% (21)

Relativismo 

cultural; 
73,1% (19)

Etnocentrismo; 

69,2% (18)

Diálogo; 

46,1% (12)

Especificidade; 

46,1% (12)

Tabela - 2. Descrição do sentido atribuído ao conceito de 
interculturalidade pelos professores indígenas, Ji-Paraná, Rondônia, 

2010.*
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57,7%

(15)

53,8

(14)
53,8

(14)

Etnocentrismo Bilinguismo relativismo cultural

Tabela - 3. Descrição percentual do sentido atribuído ao conceito de 

"interculturalidade" pelos professores formadores, Ji-Paraná, 

Rondônia, 2010.

61,5%

(16) 57,7%

(15) 50%

(13)

11,5

(3) 7,7%

(2)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Realização de 

pesquisas culturais

Elaboração de 

material didático

Formacão pedagógica Formação política Capacitação linguística

Tabela - 4. Descrição percentual das categorias que caracterizam um curso de 
formação de professores indígenas na visão de professores indígenas do Projeto 

Açai, Ji-Paraná, Rondônia, 2010.*
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42,3%

(11)

80,1%

(21)

38,4%

(10)

50,0%

(13)

61,6%
(16)

57,7%

(15)

19,2%

(5)

61,5%

(16)

50,0%
(13)

38,5%
(10)

0

5

10

15

20

25

30

A B C D E

A - demonstraram bom domínio sobre os conhecimentos da cultura indígena; B - demonstraram  

pouco domínio sobre os conhecimentos da cultura indígena; C - incentivaram a produção de 

material didático; D - incentivaram a pesquisa em varias áreas do conhecime

Tabela -5. Descrição da percepção dos  professores indígenas em relação 
ao trabalho dos formadores do Projeto Açai, Ji-Paraná, Rondônia, 2010.*

Sim

Não

13
17 15

23

14

13
9 11

3

12

0

5

10

15

20

25

30

A B C D E

A - Na elaboração de curríc. e prog. de ensino para a escola indíg; B - Na prod. de 
mat. didático; C - Na aquisição de conhec.em relação aos princ. de metod. de 
ensino de segundas línguas; D - Na realização de pesq. sobre os conhec. das 
sociedades; E - na

Tabela - 6. Descrição da contribuição do Projeto Açaí(1998-2004), 
segundo os professores indíegenas.

SIM

NÃO
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ANEXO II 

Cartilha  
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ANEXO II 

Carta de cessão das entrevistas 
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