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RESUMO

Este trabalho de pesquisa analisa o papel da escola indígena no contexto dos impactos
socioambientais provocados pela construção de hidrelétricas na Terra Indígena Karitiana,
Rondônia, Amazônia brasileira. A pesquisa priorizou a compreensão de como a escola
participou do processo de resistência e consulta e como tem contribuído para o enfretamento
dos problemas decorrentes dessas mudanças. Aborda a concepção atual de educação escolar
indígena como diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, a partir da compreensão desse
espaço como lugar de reflexão crítica, de exercício para cidadania e autonomia indígena. O
estudo aponta para o fato de que, embora a educação escolar indígena tem sido imposta como
mais um demarcador territorial sobre os povos originários, através de reivindicação e lutas,
ela se transformou em uma ferramenta para promover o empoderamento político e técnico dos
povos indígenas. O desenho metodológico apoiou-se em estudo de caso com abordagem
qualitativa, além da pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas com professores
indígenas e pessoas da comunidade. Quanto ao referencial teórico, optou-se pelos estudos
realizados sobre a temática de impactos socioambientais e educação indígena que
fundamentam as Políticas Públicas e os documentos oficiais. Os resultados da investigação
apontam que a educação indígena ainda não consegue romper com a cartilha dos conteúdos
pré-estabelecidos pelo sistema de ensino e ignora as questões latentes na comunidade e não
consegue estruturar-se como uma escola diferenciada e específica que dialogue com a
comunidade para promover a sua autonomia e identidade.

Palavras chaves: educação escolar indígena, karitiana, impactos. Amazônia.

ABSTRACT

This study analyzes the role of indigenous schools in the context of the social and
environmental impacts caused by the construction of hydroelectric plants in the Karitiana
Indigenous Land, Rondonia, Brazilian Amazon. The research focused on understanding if and
how the school participated in the process of resistance and consultation, and whether it has
contributed to the problems faced by these changes. It addresses the current conception of
indigenous school education as differentiated, specific, intercultural and bilingual, viewing the
school space as a place of critical reflection, exercise for citizenship and indigenous
autonomy. The study points to the fact that, although indigenous school education was
imposed as another territorial delimitator on indigenous peoples, through claims and
struggles, it has become a tool to promote the political and technical empowerment of
indigenous peoples. The methodological design adopted a qualitative approach to analyze a
case study, included bibliographic and archive research, and also the conduction of semistructured interviews with indigenous teachers and community members. Regarding the
theoretical framework, we opted for studies addressing the theme of social-environmental
impacts and indigenous education, which inform public policies and official documents. The
results indicate that the Karitiana school still cannot break with the pre-established limitations
of the education system and ignores latent issues in the community. The indigenous school
still cannot structure itself as an institution that dialogues with the community to promote
their autonomy and identity.
Key words: indigenous school education, Karitiana, impacts, hydroelectric dams, Amazon.
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PRÓLOGO

A você leitor....
Ninguém nasce feito: é experimentando-nos no Mundo que nós nos fazemos1. Foram
inúmeras transformações até aqui. Muitos caminhos e veredas trilhados e outros desviados.
Em 2002, formei-me em pedagogia pela UFRN, em seguida fiz três especializações e
um mestrado todos na área educacional. Trabalhei em escolas da zona rural e urbana, na
educação infantil e por dez anos em salas de alfabetização. Ministrei aulas no setor público e
privado, em favelas e escolas de elite. O que me proporcionou uma visão de diferentes
realidades.
Depois dessa travessia, surgiu a oportunidade de ser professora da Universidade
Federal do Amazonas. Em julho de 2010, fui efetivada no quadro de docentes do Instituto de
Educação, Agricultura e Ambiente – UFAM – Humaitá – AM, no Colegiado de Pedagogia.
Em 2011, ministrei a disciplina de Fundamentos da Alfabetização, na oportunidade,
uma aluna me convidou para orientar um trabalho na área da educação indígena, sua pesquisa
objetivava identificar como as crianças se alfabetizavam na língua portuguesa. Solicitei o
projeto e aceitei o desafio. A etnia estudada era os Parintintin e aldeia era de fácil acesso,
assim, foi possível acompanhar algumas idas da estudante a campo. Essa experiência foi uma
das mais gratificantes na minha vida como professora, haja vista, desconhecer totalmente o
universo dos povos indígenas e ter oportunidade de vivenciá-la.
Comecei a ler livros relacionados à temática indígena e acompanhar as discussões do
grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiras e Indígenas -NEABI, do
Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas –
UFAM.
No segundo semestre de 2013, tive conhecimento da seleção de doutorado para o
Programa de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Ao ler o edital, vi que
contemplava a linha de políticas públicas e meio ambiente, e que uma das vagas dessa linha
era ofertada pelo Professor Dr. Adnilson de Almeida Silva, que conduz investigação na
temática indígena.

1

Título de um capítulo do livro Política e educação de Paulo Freire

Candidatei-me a uma das vagas e fui aprovada no processo seletivo. Na época não
consegui licença da universidade que trabalho para cursar as disciplinas. Então, durante dois
anos, dividi meu tempo entre estudos e trabalho. Foram tempos difíceis.
A princípio o projeto de pesquisa era com o povo Suruí, pretendia fazer uma análise
no plano de gestão etnoambiental da citada etnia. Por diversos motivos, precisei mudar o
projeto.
No ano de 2015, consegui a liberação para dedicar-me à pesquisa, porém, ainda não
tinha refeito o projeto, foi quando conheci o grupo de pesquisa de Redes de Barragens
Amazônicas, através da professora Simone Athayde que me convidou a fazer parte das
pesquisas em desenvolvimento sobre os impactos das hidrelétricas em terras indígenas.
Reelaborei o projeto e depois de inúmeras conversas com o orientador e com a coorientação da professora Simone Athayde, decidi realizar a pesquisa com o povo Karitiana,
para investigar aspectos relacionados à educação e aos impactos do empreendimento
hidrelétrico.
Através do grupo de pesquisa Rede de Barragens Amazônicas, tive a oportunidade de
conviver com inúmeros povos indígenas impactados com as grandes obras na Amazônia,
como os Kayabi, Apinajé, Krahô, Xerente, Munduruku, Apiakás, conhecendo suas histórias
nas oportunidades que foram proporcionadas a partir das oficinas promovidas pela Rede.
Em 2016, concorri a um processo de seleção para bolsista de doutorado sanduíche,
como pesquisadora visitante especial na Universidade da Flórida em parceria com a
Universidade do Tocantins. O período de estudos foi de seis meses de muito aprendizado e
com a especial oportunidade de participar da oficina "Gerenciando Rios Barrados: A
experiência do Programa de Gestão Adaptativa da Barragem de Glen Canyon no Rio
Colorado", realizado de 14 a 20 de maio de 2017 no Arizona – EUA, o encontro permitiu o
diálogo entre indígenas brasileiros e americanos que tiveram seus territórios impactados por
grandes empreendimentos.
Por esta experiência, agradeço a Universidade Federal do Tocantins, por meio da PósGraduação em Ciências do Ambiente (PPGCiamb) e ao Programa de Conservação e
Desenvolvimento Tropical (Tropical Conservation and Development Program, TCD)) da
Universidade da Flórida, como também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES, pela concessão da bolsa de seis meses.
Nos últimos dois anos do doutoramento assumi um grande desafio, debruçar-me sobre
os estudos de impactos ambientais, a partir das obras de Verdum,; Zhouri, Laschefski,;

Fearnside, entre outros, e mergulhar-me nas intermináveis leituras de estudos de impactos
ambientais e relatórios ambientais – IEA/RIMA.
Com relação aos Karitiana, as primeiras aproximações, depois de inúmeras idas e
vindas a FUNAI, foram feitas a partir da Associação Karitiana, pelas pessoas de Elivar
Karitiana e Orlando Karitiana, a quem eu agradeço muito, o acolhimento e a confiança a mim
depositada.
As primeiras idas a campo aconteceram nos meses de outubro e novembro de 2016, as
demais em julho, agosto e setembro de 2017, ao todo foram 49 dias de vivência entre os
Karitiana.
Sou grata também ao programa de Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do
Amazonas – FAPEAM, pela concessão da bolsa por 1 ano e 6 meses, que permitiu realizar a
pesquisa de campo.
Nas primeiras visitas, estive acompanhada de alguns indígenas que me apresentaram
ao povo da aldeia. Posteriormente, comecei a fazer entrevistas individuais, esses momentos
eram marcados por muitas conversas sobre o dia-a-dia da aldeia e, consequentemente, de
muito aprendizado. Na segunda etapa da pesquisa que se concentrou no âmbito escolar, nos
meses de julho, agosto e setembro de 2017. Me inseri nas vivências da escola, auxiliei-os na
limpeza e preparação da merenda, que por falta de funcionários, a supervisora da escola
assumia tal atividade, e eu a ajudava no que precisava. Acompanhei de perto as dificuldades
que enfrentam as escolas indígenas para permanecerem em atividades.
Diante de uma realidade tão complexa, fica a sensação de que estamos apenas no
começo. As constatações que nos foi possível fazer nos apontam que é preciso dar
continuidade às nossas pesquisas no campo da educação indígena, para que se possa
contribuir

para

assegurar

o

que

é

de

direito

aos

povos

originários.
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INTRODUÇÃO

Tema, objetivos da pesquisa, questão e hipótese
No Brasil, nos últimos 50 anos o campo da educação escolar indígena foi marcado
por intensas discussões pautadas no reconhecimento de um modelo educacional
diferenciado, promovidas sobretudo pelos movimentos indígenas e indigenista.
No entanto, é possível visualizar progressivas conquistas, a partir da aprovação da
Constituição Federal de 1988 que reconheceu oficialmente a multiplicidade cultural
brasileira e garantiu o direito a uma educação bilíngue e diferenciada.
A idéia de escola indígena diferenciada e intercultural no âmbito de políticas
públicas governamentais foi inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de
1996 que definiu a escola indígena como responsável por assegurar aos povos
indígenas uma educação “diferenciada”, onde o eixo seja o respeito intercultural e
a necessidade de adequar os conteúdos e práticas pedagógicas à realidade vivida
nas comunidades. (LUCIANO, 2011, p.172)

É também nessas últimas décadas que a Amazônia brasileira tem experimentado
diversas fases de expansão de povoamento, extensão agrícola, de polos petroleiros,
complexos siderúrgicos e recentemente barragens hidrelétricas, o que atraiu madeireiros,
mineradores, posseiros, agricultores e outros interessados na exploração e ocupação das
terras, o que implicou na expressão de um modelo de desenvolvimento impositivo e
desigual. Além de ocasionar conflitos e impactos sociais e ambientais.
O presente trabalho aborda esses dois debates importantes vivenciados nos dias
atuais pelo povo Karitiana: as mudanças ocorridas no seu território após a implantação das
hidrelétricas do Madeira e a construção da proposta de escola diferenciada aos moldes da
legislação vigente. Nesse contexto, são nítidos dois grandes desafios: como sobreviver aos
impactos e como construir uma escola que permita dialogar com as demandas da
comunidade.
Com intuito de aproximar e analisar esses processos, nossa pesquisa teve como
tema: O papel da educação escolar indígena do povo Karitiana no contexto dos impactos
provocados pelas hidrelétricas em Rondônia, Amazônia brasileira. Fomos guiados pelo
seguinte objetivo: Analisar o papel da escola indígena no contexto dos impactos
socioambientais provocados pela construção de hidrelétricas na Terra Indígena Karitiana,
Rondônia. Que se desdobrou nos seguintes objetivos específicos: 1) Mapear as políticas
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educacionais para educação indígena; 2) Identificar os impactos socioambientais provocados
pela construção das hidrelétricas e 3) analisar o papel da escola para o povo Karitiana e
participação da comunidade escolar no processo consulta, negociação, mitigação ou
compensação de impactos.
A questão que pretendíamos responder ao final da investigação era: se a escola, aos
moldes que sugere a legislação, diferenciada, intercultural e bilíngue tem contribuído para
tomada de decisões e enfrentamentos dos impactos provocados/decorrentes das instalações
das hidrelétricas no Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau.
Partimos da hipótese que a educação escolar diferenciada, específica, intercultural e
bilíngue, ainda não se encontra consolidada, e dessa forma não consegue dialogar com a
realidade da comunidade na qual está inserida.
A ideia que defendemos é que a escola de origem ocidental, portanto, demarcador
territorial, possa ser apropriada pelos povos indígenas, na construção de um novo papel, para
que se torne um demarcador territorial intercultural, a seu favor.

Procedimentos metodológicos e trabalho de campo
Nossa investigação assumiu os princípios da abordagem qualitativa de pesquisa que
segundo Bogdan e Biklen (1994) tanto na construção, como na análise dos dados leva-se em
consideração as perspectivas dos participantes das situações estudadas, a partir das quais o
pesquisador, partindo de um referencial teórico, faz suas interpretações sobre os fenômenos
estudados. Com características de um estudo de caso, que nas palavras de Ludke e André
(2013, p.20)
[...] o estudo de um caso, seja ele simples e específico [...] ou complexo e abstrato
[...] o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao
mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular.

Elegemos essas abordagens para o nosso trabalho investigativo, por considerar as
especificidades do lócus e, ao mesmo tempo, seu potencial representativo de outras
realidades com características semelhantes.
É importante esclarecer que a decisão prévia de realizar o estudo com os Karitiana no
município de Porto Velho - RO, deveu-se à necessidade de ampliar a investigação
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desenvolvida pelo grupo de Rede de Pesquisas sobre Barragens Amazônicas, do qual faço
parte.
As pesquisas desenvolvidas pela Rede de Barragens Amazônicas fazem parte em
uma iniciativa mais ampla de cooperação internacional para avançar a excelência acadêmica
brasileira em pesquisas integrativas (inter e transdisciplinares) sobre a dinâmica
socioambiental da implantação de barragens hidrelétricas na Amazônia brasileira.
A primeira etapa da pesquisa foi realizada no período de outubro e novembro de
2016, nesse momento, realizamos entrevista semiestruturada e aplicamos questionário com
17 moradores da Aldeia Central, 11 homens e 7 mulheres, com idade entre 26 e 60 anos,
para identificar sob a ótica dos mesmos, as mudanças ocorridas na Terra Indígena (TI) após
a instalação da hidrelétrica do Madeira.
Todos os entrevistados indígenas foram identificados com nomes de animais na
língua Tupi-Arikém2, para preservar a identidade dos entrevistados, exceto, os professores
João Karitiana e Ederlane Karitiana, que foram citados como fonte de referência a partir de
seus trabalhos de conclusão de curso.
Utilizamos a entrevista (apêndice 1 e 2) como procedimento por considerá-la, ao lado
do questionário, instrumentos básicos para a construção dos dados em trabalhos com
abordagem qualitativa. Optamos pela entrevista semiestruturada haja vista, possibilitar o
relato, ou seja, a descrição de fatos ou opiniões e, assim, a expressão de significações
próprias dos sujeitos.
Para Chizzotti (2000, p. 37) “a entrevista dirigida é um tipo de comunicação entre
um pesquisador que pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que
detenham essas informações e possam emiti-las”. Durante o momento da entrevista, o
pesquisador pode levantar algumas questões para melhor compreensão do objeto por parte
do entrevistado.
Na segunda etapa da pesquisa, realizada nos meses de julho, agosto e setembro de
2017, que ficou restrita ao âmbito escolar, realizamos entrevistas com nove professores, sete
homens e duas mulheres, e uma oficina com a comunidade escolar, participamos também de
uma reunião da supervisão escolar. Na oficina, apresentamos os dados coligidos a partir das
entrevistas e questionários aplicados com os moradores da aldeia, citamos os impactos
diagnosticados e questionamos se os mesmos concordavam com os resultados. Após alguns
2

Sosy – tatu; I‟p- peixe; Pat – arara; Boroty – paca; Obaky- onça; Pikom-macaco; Gy – papagaio; Pa‟yj – jacu;
JeoKon – tucano.

20

concordarem e reafirmarem as percepções apresentadas, solicitamos que se dividissem em
três grupos para registrarem através de desenho suas percepções do passado, do hoje e do
futuro da aldeia. Em seguida, cada um deles apresentou seu trabalho.
Em relação as entrevistas convidamos individualmente cada professor para responder
as seguintes questões (i) Qual o papel da escola para o povo Karitiana (ii) na escola vocês,
professores, trabalham conteúdos relacionados aos impactos socioambientais (iii) Se sim,
como? Se não, como deveriam trabalhar?
Essa fase da pesquisa foi a que levou mais tempo para ser concluída, porque
precisávamos aproveitar o tempo “livre” dos professores entre uma aula e outra para
solicitarmos a entrevista. Consideramos que na pesquisa qualitativa esse aspecto é um dos
mais difíceis de serem administrados, pois o tempo do outro não é nosso.
Em relação as reuniões, participamos de uma como convidada para redigirmos a ata,
o encontro contemplava uma pauta com inúmeras informações, mas também de
reivindicações por parte dos professores à supervisão da escola. Nesse momento, foi
possível encontrar nas falas dos professores o que já tinha sido evidenciado nas entrevistas.
Diante dos dados construídos a partir dos questionários, nos debruçamos nas
análises. Para nos orientarmos nesse procedimento, optamos pela técnica de Análise de
Conteúdo, que conforme Amado (2000, p. 02)
[...] em essência, trata-se de uma técnica que procura “arrumar” num conjunto de
categorias de significação, o conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de
comunicação (texto, imagem, filme); o primeiro objectivo é, pois, proceder à sua
descrição objectiva, sistemática e, até quantitativa (Berelson,1954). Mas, através
desta descrição procura-se ir mais além e atingir, por essas condições, as intenções,
representações, pressupostos e quadros de referência da fonte de comunicação
(Hogeraad,1984), bem como certas variáveis: sexo, idade, classe social, momento
histórico, etc. (Holsti,1996; Bardin,1977). Procurar-se-á, então, encontrar respostas
a questões como estas: o que leva a formular determinada proposição? Quais são
as causas ou antecedentes de uma mensagem? Quais os possíveis efeitos de uma
mensagem? (Richardson,1989). Sabemos quanto é crítico o processo
interpretativo; mas, sem a inferência, a investigação ficaria a meio caminho já que
registrar a quantidade de informações e fazer em torno delas os mais variados tipos
de cálculos, não é fazer, ainda, um trabalho interpretativo no quadro das
metodologias qualitativas.

Procuramos interpretar, organizar, inferir e dar sentido a tudo que foi construído, os
dados que não foram categorizados, foram analisados a luz do referencial teórico.
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Estrutura da tese
O relato reflexivo desse estudo, que consiste na presente tese, está estruturado da
seguinte forma:
A presente introdução, na qual apresentamos, nosso tema, questão e objetivo de
estudo, uma breve apresentação dos marcos teórico-metodológicos, a comunidade
pesquisada e a estrutura do texto.
O Capítulo 1, intitulado “A educação escolar indígena: um breve histórico”,
apresenta o contexto educacional indígena edificado por meio das relações entre os
diferentes atores e instituições por quase cinco séculos com as atuações religiosas, as ações
educativas desenvolvidas pelos órgãos indigenistas e posteriormente a organização dos
indígenas na busca de uma educação escolar diferenciada, os programas e políticas
educacionais atuais e por último um breve histórico da educação indígena no Estado de
Rondônia.
No Capítulo 2 - “A Escola indígena: em busca de uma identidade de projeto”,
sistematizamos os fundamentos teóricos acerca das concepções educacionais que amparam
esse estudo.
No Capítulo 3 “As hidrelétricas e os impactos socioambientais na TI karitiana” é o
título dessa seção que objetiva mapear, de forma concisa as obras que impactaram a TI
Karitiana, com ênfase na construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Dessa forma,
descrevemos brevemente o cenário local dos grandes empreendimentos e legislação vigente
que respalda as obras.
A escola Karitiana: desafios e perspectivas no contexto de impactos socioambientais
das usinas hidrelétricas é o título do capítulo 4 que buscou analisar o papel da escola
KYOWÃ na perspectiva de uma educação especifica e intercultural e a sua contribuição nas
decisões e enfrentamentos dos impactos decorrentes a instalação das hidrelétricas próximas
a TI Karitiana.
De acordo Freire (1996, p. 55), “Onde há vida, há inacabamento”. Dessa forma,
encerramos nossa tese com nossas “considerações finais”, por acreditarmos que nossas
sistematizações constituem apenas uma modesta contribuição no grande texto em que se
converte a discussão sobre educação indígena.
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Quem são os Karitiana e o lócus da pesquisa
Esta seção se fundamenta nos estudos que discutem vários aspectos dos Karitiana:
Moser (1997), Sampaio e Silva (1997) Vander Velden (2010, 2011 e 2016) e Sarde Neto
(2013). É importante enfatizar que não faremos uma descrição exaustiva da história o intuito
é aproximar o leitor no campo dessa pesquisa, para conhecer os aspectos mais gerais do
povo citado.
De acordo com os Karitiana, o nome designado para essa etnia, foi dado pelos
seringueiros, que conforme relatos, nos primeiros contatos, ao se aproximar dos não
indígenas eles falavam “ytakatari yn”, que significa na língua Arikém 3 “já vou embora”, esta
expressão foi interpretada pelo não indígena como Karitiana4.
O povo Karitiana, vive no Estado de Rondônia – Brasil, totaliza uma população de
aproximadamente 320 pessoas. Dentre estas, a maioria5 reside na aldeia Central,
denominada Kyõwã (“Sorriso de criança”), a 95 quilômetros ao sul de Porto Velho, no
Igarapé Garças, e os demais nas aldeias: Caracol, Candeias, Bom Samaritano e na cidade de
Porto Velho. (FUNAI, 2016)6
Os primeiros registros da existência do povo Karitiana, foram notificados por
Marechal Rondon, conforme (VANDER VELDEN, 2010, p. 56)
Os Karitiana – ou, melhor dizendo, povo(s) de língua tupi-arikém – são
considerados como habitando os vales dos rios Jaci-Paraná, Candeias e Jamari, na
região do alto rio Madeira, desde pelo menos o final do século XIX. Este é
considerado pelos Karitiana atuais como seu território tradicional, e é onde o
etnônimo Karititiana (“Caritianas”) é registrado na literatura pela primeira vez, por
Rondon, em 1907 (Rondon, 1907, p. 329), que informa já estarem os indígenas
trabalhando para caucheiros de origem boliviana que ocupam essa região a partir
de meados de 1860. (sic)

Pouco se sabe da história dos Karitiana antes do século XX. Observa-se um
movimento “descontínuo e de resistência”, por parte dos indígenas nesse processo de
aproximação. Depois desses apontamentos de Rondon, eles reaparecem documentalmente
nos registros da igreja de Porto Velho em 1957 por ocasião do batismo de Antônio Mores e
José Pereira (VANDER VELDEN, 2010).
3

A única língua sobrevivente da família Arikém, que por sua vez é uma das dez representantes do tronco
linguístico Tupi.
4
Informação colhida nas conversas informais com os professores indígenas.
5
210 pessoas
6
Informação da FUNAI de Porto Velho – RO.
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Em grande parte, essa fuga foi consequência das ameaças e violência que os
indígenas sofriam, como doenças, trabalho servil, maus tratos entre outros problemas, que
fizeram com que se mantivessem “isolados” até meados do século XX. De acordo com
Moser (1997, p. 65): “No caso dos Karitiana, deu-se a migração temporária. Cada vez que
contraiam uma doença desconhecida, se isolavam. Passada a crise repetia-se novamente o
processo do contato interétnico até aparecerem novos problemas”.
Um aspecto cultural que deve ser levado em consideração para entendermos o
movimento de migração daquele período é que os Karitiana costumavam abandonar o lugar
onde habitavam depois da morte de um de seus parentes, evento que deveria acontecer com
certa frequência após os indígenas contraírem as doenças dos não indígenas.
A respeito desse contato, Silva e Sampaio (1997, p. 29) descreve,
Os primeiros contatos com o não-índio foram feitos ainda no final do século XVII,
porém conseguiram se manter isolados até o começo do século XX, quando
caucheiros e seringueiros dizimaram uma grande parte do grupo e mantiveram os
restantes sob regime servil de exploração durante muitos anos. Sua „pacificação‟
foi feita em 1932, pelo Marechal Rondon.

Os citados contatos tiveram dois momentos marcantes e decisivos para a história dos
Karitiana. O primeiro foi com os seringueiros, que no início do século XX habitavam a
região do Candeias e do Vale do Jamari. No processo de desenvolvimento dessas regiões
estabeleceram-se confrontos interétnicos,7 devido o avanço da exploração da seringa fez-se
necessário a conquista da mão de obra indígena, a princípio em trocas de presentes e
posteriormente a exploração da mão de obra silvícola (MOSER, 1997).
O segundo corresponde à criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização
dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI). Que objetivava
amenizar os conflitos existentes entre exploradores e indígenas. Essa fase ficou caracterizada
por um intenso processo de escolarização que visava a “integração dos indígenas à
comunhão Nacional” que se estendeu pelas primeiras décadas do século passado, sob a
responsabilidade de religiosos. Em conformidade com Oliveira e Freire (2006) apud
Paladino e Almeida (2012, p.35),
O SPI orientava-se por um comportamento contraditório – o que chamam de o
„paradoxo da tutela‟ – pois, enquanto se propunha a respeitar as terras e a cultura
indígena, agia transferindo indígenas e liberando territórios para a colonização, ao
7

Esse contato também fez surgir muitas doenças desconhecidas que provocou a morte de muitos indígenas.
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mesmo tempo que reprimia práticas tradicionais e impunha uma pedagogia que
alterava o sistema produtivo indígena.

Nesse período, a educação escolar desempenhou papel importante para o Estado, não
apenas „amansar‟ os aborígenes, mas, principalmente, para integrar os originários a estrutura
econômica do país. Segundo Moser (1997, p. 42), “[...] O índio passava assim por um
processo de acelerada mudança na sua cultura, era obrigado a aprender a língua portuguesa,
a aceitar a cultura ocidental: vestir, pensar e agir igual ao „branco‟ e aceitar a sua religião.
Teve que esquecer sua forma de ser e viver [...]”.
O SPI começou a trabalhar com os Karitiana a partir de 1960, para atuar nas
necessidades relacionadas à saúde da comunidade, que sofria as consequências dos contatos
com os não indígenas, como também nas ações de catequização para ensinar a ler na língua
portuguesa. Esse período foi descrito por Sarde Neto (2013, p.81), através das falas do
próprio povo, “Segundo os indígenas na fase do SPI foi muito difícil e sofrível porque todos
eram obrigados a falar em português. Em tom de brincadeira mencionaram uma antiga
professora que batia nos alunos que insistiam em falar a língua materna nas aulas”.
Conjuntamente a esses trabalhos mencionados o SPI também foi o responsável pela
fixação dos Karitiana na terra no alto do Rio Garças, na década de 1960, que teve seu
processo de demarcação concluído na década de 1980, pelo Decreto nº 93.068, de 06 de
agosto de 1986 que deixou de fora as terras as margens do Rio Candeias, terra tradicional do
povo.
A demarcação ocasionou uma fixação dos indígenas no território e mudanças no
comportamento do povo: as andanças na busca de caça e pesca, como as frequentes
migrações de um lugar para outro, cessaram, principalmente pelo favorecimento de uma
estrutura física perene na aldeia, como posto indígena, escola e posto de saúde, e os
suprimentos de necessidades providenciada pelo Estado através dos órgãos da Fundação
Nacional do Índio - FUNAI e outras instituições. Em relação a esse período, descreve Moser
(1997, p. 21)
Nos anos 60 e 80, período militar, se verifica que a maioria das aldeias indígenas
de Rondônia tiveram a presença da FUNAI, cuja atuação atendia todas as
„necessidades‟ de sua vida na alimentação inserido produtos industrializados,
medicamentos e vestuário, criando uma dependência que ainda perduram até o
período atual.
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Verifica-se que no período citado, o “enclausuramento” dos povos indígenas em
terras demarcadas, foi uma estratégia do Estado brasileiro, no sentido de viabilizar a política
de ocupação territorial do governo Federal, fomentada pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão responsável em realizar a reforma agrária e
administrar as terras públicas da União.
Em Rondônia, o INCRA teve um papel importante na política de ocupação e
desenvolvimento do Estado, atraiu correntes migratórias de trabalhadores rurais do centro
sul e sudeste do país, “expulsos” dos seus postos de trabalho pela modernização do trabalho
do campo, que buscavam o sonho da terra própria e do trabalho digno, pela campanha
publicitária do governo Federal com o slogan “Rondônia, um novo Eldorado”.
Diferente de outros momentos migratórios em Rondônia, como os ciclos da
exploração da borracha, da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, da extração de minério
e do ouro, o movimento de ocupação de terras das décadas de 1970 e 1980, traz uma
peculiaridade - não eram apenas trabalhadores (homens) que vinham em busca de emprego
como os seringueiros, garimpeiros e trabalhadores braçais que na maioria das vezes
migravam para a região sozinhos, haja vista que muitos não tinha objetivo residirem na terra
definitivamente, a política instituída pelo Governo Federal de ocupar o vazio, convidava
famílias de outros lugares do país a se fixarem na terra e adquirissem bens .
Essa situação, ocasionou conflitos de várias ordens, principalmente o confronto
interétnico, decorrente das invasões de terras indígenas. Os originários passaram a ser vistos
como obstáculo para efetivação da política desenvolvimentista, já que estes foram
totalmente ignorados quando se planejou a ocupação do território de Rondônia.

Para

resolução destes problemas foram sendo aos poucos dominados através de estratégias de
pacificação e confinamento territorial.
Almeida Silva e Leandro (2010, p. 59), descrevem os problemas ocasionados pela
política adotada pelo INCRA no Estado de Rondônia,
As estratégias de ocupação e colonização adotadas para Rondônia, como se
constata não teve somente efeitos desastrosos à natureza, mas avançou sobre os
territórios indígenas, sob as mais variadas formas acarretando indubitavelmente
para o genocídio e o etnocídio ou a diminuição de outras tantas.

As demarcações, ao que parece, muitas vezes não utilizaram como critério a terra
ancestral das etnias indígenas. É o que pode ser observado com o povo de língua tupi -
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Arikém, a Aldeia Central, antes fora território do povo Juari, que em um determinado
momento da história se aliaram aos Karitiana para sobreviver a uma possível extinção. Os
Karitiana atuais representam a junção de duas etnias. A respeito desse processo (VANDER
VELDEN, 2010, p. 58) descreve,
[...] os Karitiana saíram em busca dos Juari – que estavam no limiar da extinção,
sendo o grupo composto por um reduzido número de homens (e mulheres velhas)
[...]; outros relatos falam em um grupo de caçadores Karitiana teria topado com os
Juari. Os dois grupos se encontraram no rio das Garças, próximo da atual aldeia
Kyowa, realizaram inter-casamentos, separaram-se novamente e, por fim,
completaram sua fusão, passando a habitar a terra que e considerada, ainda hoje,
território dos Juari, [...] (grifo do autor)

A aldeia Kyõwã, mais conhecida como aldeia Central, campo de nosso trabalho,
apresenta-se como um quadrilátero com uma área de 89.682 hectares, localiza-se ao oeste do
Estado de Rondônia, como é possível, visualizar na imagem 01, encontra-se inteiramente no
município de Porto Velho, capital de Rondônia.

Imagem 01 - Mapa da Localização da TI Karitiana no estado de Rondônia

Localização da TI karitiana no Estado de Rondônia – Brasil. Elaboração Elenice Duran da Silva (2018), a
partir de dados da SEDAM, UNIR, FUNAI.
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Nos dias atuais, o povo Karitiana está em busca do reconhecimento e demarcação do
território do Rio Candeias, afirmam serem estas suas terras tradicionais. Para efetivação
desse projeto um grupo de indígenas, em 2004, liderado pelo Pajé Cizino, ocupou as citadas
terras, construiu casas ao modo de “antigamente”, uma maloca onde todos habitavam o
mesmo espaço. O “povo do Pajé”, assim são denominados os Karitiana que migraram para o
Rio Candeias foram movidos também por um projeto de vida, de retorno as raízes de suas
culturas. A princípio pensavam em abolir todos os costumes adquiridos com o branco, como
usar roupas, eletrodomésticos, armas de fogo entre outros costumes não indígenas, porém,
isso precisou ser revisto. “O caminho em direção ao „tornar-se branco‟ já fora longamente
trilhado” (VANDER VELDEN, 2010).
Outro grupo do citado povo resolveu aderir ao movimento de retorno ao passado, em
2008, um líder indígena Karitiana/Juari migrou junto com seus parentes que se
identificavam como Juari, para ocupar a aldeia chamada Myniwin, no igarapé Preto, na
atualidade, lutam também pela demarcação dessa terra.
Esses dois momentos de reocupação dos territórios tradicionais, Vander Velden
(2010a; 2010b) tem denominado contraterriorialização, que de acordo com o mesmo é um
movimento ativo de reocupação de áreas consideradas pelo povo como seu território
ancestral – que ficaram fora da demarcação da Terra Indígena Karitiana.
Ainda de acordo com os estudos de Vander VELDEN, essa contraterrioriorialização
tem três diferentes motivos: a) um de natureza geográfica, o desejo de volta às terras
ancestrais; b) o segundo de natureza religiosa porque o pajé Cizino era contrário as
manifestações religiosas evangélicas instaladas na aldeia Central; c) e por último de natureza
étnica haja vista, que a retirada para o igarapé Preto, foi motivada pela separação entre Juari
e Karitiana.
A ocupação das terras do Candeias, como se esperava, não se deu de forma
harmoniosa. Após construírem uma grande maloca, como no "tempo de antigamente”, às
margens do Rio Candeias, fazendeiros vizinhos destruíram com fogo a edificação, mas, isso
não foi suficiente para expulsar os Karitiana do território ocupado. Porém, até o momento a
terra do Rio Candeias não foi demarcada. Esta tem sido uma das principais reivindicações
do povo ao Governo Federal.
A esse respeito, o povo Karitiana emitiu uma carta intitulada: “Os efeitos negativos
das barragens do Rio Madeira”, publicada no site do CIMI (Conselho Indigenista
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Missionário) em 30 de agosto de 2013. Os Karitiana, além de denunciarem alguns efeitos
das hidrelétricas sob sua terra, reivindicam a posse da mencionada terra:
Outro fator que nos deixa consternados é que desde 1995 estamos lutando para
anexar uma parte de nossa terra que ficou fora da demarcação atual, embora
nossos mais velhos já reivindicassem, mas os trabalhos não avançam e muita grana
das compensações foram aplicadas neste trabalho. A ofensiva contra a demarcação
desta nossa terra, onde fica a aldeia Byjyty osop aky em 2011 sofreu ataques de
políticos, como do atual presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio
deputado Moreira Mendes e de um ex-governador e atual senador Valdir Raupp,
conjuntamente com mais parlamentares e a prefeitura do município de Candeias do
Jamari (ambos de RO), que entraram com Mandato de Segurança (TRF 1ª. região
Processo Nº 53580-76.2011.4.01.3400), contrários à realização dos estudos pelo
grupo instituído pela Funai. Isso representa uma afronta aos nossos direitos
garantidos na Constituição.

A afirmação que o território do Candeias é terra tradicional do povo Karitiana,
encontra-se ratificada em alguns trabalhos científicos, entre eles, Moser (1997) Vander
Velden (2010) e Sarde Neto (2013).
A respeito da religiosidade do povo Karitiana, a conversão destes para igreja
evangélica foi promovida inicialmente na década de 1970 do século XX, ocasião que um
casal, David e Rachel Landin, missionários da Igreja Batista, fixou residência na aldeia até
1978. De acordo com Sampaio e Silva (1997, p. 29),
Os karitiana foram submetidos a processos de evangelização pelo SUMMMER
(SIL), cujos missionários formaram pastores indígenas e construíram um templo
na aldeia. Isto provocou uma divisão no grupo entre os indígenas crentes e nãocrentes, atingindo até as chefias tradicionais e, embora tais missionários tenham
saído da aldeia, o problema continua existindo até hoje.

A divisão entre evangélicos e não evangélicos permanece até hoje, e como vimos, foi
um dos motivos que levou o “povo do Pajé” migrar para o Rio Candeias. Porém, é
importante observar que uma minoria contrária à igreja, permaneceu na aldeia Central e nos
seus discursos é perceptível a insatisfação com os ritos evangélicos, reclamam que não tem
mais a festa da chicha e não tomam mais os chás, costumes da sua cultura. De acordo com
Moser (1997, p. 25)
Os aspectos que fazem parte de sua tradição os “suportes da sua memória, são: a
festa da chicha, a festa da jatuarana, a conservação da sua própria língua karitiana,
o nome indígena atribuído as crianças, a organização da própria aldeia e o
cemitério dos antepassados que parcialmente ficou incluído na última demarcação
de sua terra realizada pela FUNAI e a confecção de artesanatos.
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Na atualidade, é perceptível a incorporação de hábitos não indígenas resultantes de
quase um século de contato, porém, é importante enfatizar que todos que habitam a Aldeia
Central, falam a língua materna e a maioria falam e entendem o português, as crianças só
aprendem a língua portuguesa quando começam a frequentar a escola. Além da língua,
tentam reproduzir algumas de suas tradições como o artesanato (fonte de renda), os
cemitérios e rituais fúnebres, como também a manutenção da identidade e nome indígena
que é adquirida ainda na infância.
Com relação aos rituais, por exemplo: a festa da chicha, alguns “culpam” as igrejas
evangélicas por sobrepor sua doutrina aos costumes indígenas. Os evangélicos por sua vez,
falam que é a dificuldade inerente ao próprio ritual, segundos estes, as mulheres não podem
estar menstruadas, e os participantes não devem fazer sexo nos dias que antecedem a festa,
porque “o bicho do mato fica com raiva” diante dessas eventualidades.
Em relação à religião, outra observação importante é a “adaptação” presente na
arquitetura e nos rituais evangélicos. Uma das igrejas da aldeia foi construída aos moldes de
uma grande oca (imagem 02), outras que adquirem uma construção mais tradicional
apresentam nas suas fachadas uma tradução na língua Tupi- Arikém das suas denominações
(Imagem nº 03).

Imagem 02 - Igreja evangélica Batista

Foto: Igreja evangélica – Aldeia Central - Fonte: MEDEIROS, Adriana Francisca.

Nov/2016
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Imagem 03 - Igreja evangélica Assembleia de Deus

Foto: Igreja evangélica Assembleia de Deus – Aldeia Central - Fonte: MEDEIROS, Adriana F.

Nov/2016

Os cultos são celebrados na língua materna, a bíblia é traduzida para Tupi/Arikém.
Atualmente, os pastores – líderes das igrejas evangélicas são indígenas e residem na aldeia,
estão entre os homens mais velhos da aldeia, dois destes, parentes do cacique. A nosso ver e
na opinião de alguns indígenas não crentes a presença das igrejas cristãs inibe a celebração
de vários rituais o que contribui para o enfraquecimento da cultura do povo.
Outro aspecto observado no trabalho de campo, é que as atividades evangélicas
ocupam a comunidade nos fins de semana, poucas pessoas não participam dos ritos. Aos
sábados, as crianças e os responsáveis pelas principais atividades litúrgicas ocupam os
templos para ensaiar cantos e leituras a serem apresentadas no culto do domingo.
A aldeia está assim organizada geograficamente, na entrada da aldeia as instituições
do Estado (Escola, FUNAI, posto de saúde e casas de apoio aos profissionais dessas
instituições) e as casas dos indígenas e igrejas distribuídas aleatoriamente. No meio da aldeia
há uma ponte de madeira por onde passa o Rio Sapoti, como mostra a imagem 04.
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Imagem 04 - Ponte sob o Rio Sapoti

Foto: Ponte de madeira sob o Rio Sapoti – Aldeia Central. Fonte: MEDEIROS, Adriana F. Nov/2016.

Nos dias atuais a sobrevivência econômica dos moradores da aldeia, é mantida a
partir da venda do artesanato, atividade exercida pelas mulheres; pelo funcionalismo público
(Saúde, Educação e FUNAI); pelos programas do governo, como bolsa família; e
aposentadorias e atividades de caça e pesca para alimentação. Porém, a atividade mais
significativa na sua cultura, a agricultura, está em decadência. Conforme os relatos dos
próprios indígenas, as causas do declínio da atividade produtiva, são atribuídas à falta de
equipamentos como enxada, roçadeira, trator, entre outros, que eram fornecidos pela
FUNAI.
Ainda, em relação ao cotidiano da aldeia, é possível, observar, que os habitantes da
Aldeia Central possuem vários animais de “estimação” como araras, macacos, tamanduás,
cachorros e também galinhas para alimentação. Estes dois últimos foram “introduzidos” na
vida dos indígenas a partir do contato com o branco. Vander Velden (2010b, p.42), descreve
a esse respeito,
[...] desses animais de pequeno porte (cachorros, galinhas, patos, porcos), é
bastante plausível que os Karitiana tenham conhecido esses animais com os
seringueiros que ocuparam as franjas do seu território a partir do final do século
XIX e com maior intensidade depois de 1940: sabemos da importância, entre os
seringueiros isolados na mata do vale do Madeira, de cães treinados para a caça e
de pequenas criações que complementavam a dieta alimentar [...]
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Além dos animais adquiridos para alimentação, o açúcar, arroz, macarrão, doces e
refrigerantes fazem parte da dieta alimentar e são adquiridos nas idas à capital de Porto
Velho. A mudança na dieta alimentar ao nosso ver tem diversos motivos, um deles é a
restrição do território, que delimita o espaço para os mesmos caçarem e pescarem e a
decadência da atividade agrícola como relatada anteriormente.
É visível também inúmeras mudanças na paisagem geográfica da aldeia, as casas são
particulares, onde residem apenas uma família, ao contrário da grande maloca do “tempo de
antigamente”, é perceptível também a aquisição de artefatos domésticos e tecnológicos.
Quase todas as residências têm TV, algumas com antena parabólica, fogões a gás, rádio e
máquina de lavar roupa, esse último observamos apenas em uma residência.
A organização social dos Karitiana é composta de caciques e lideranças, conforme
descrito,
[...] a administração está dividida entre os caciques e as lideranças, sendo que estas
atuam principalmente em âmbito externo, devido à facilidade linguística no
estabelecimento das relações com a sociedade envolvente. O cacique tradicional
(byyj) cuida somente da administração cultural Karitiana, como a definição da
realização das festas tradicionais, os lugares de plantio, as indumentárias indígenas
e seus respectivos significados, a passagem da tradição oral e o direito
consuetudinário de substituição administrativo. (SARDE NETO et al., 2014, p.
138)

As lideranças indígenas, como presidente da Associação AKOT PYTIN ADNIPA –
APK (Associação do Povo Karitiana) e outros membros que se destacam na comunidade são
os mais jovens, atuam como uma espécie de “diplomata” entre o povo indígena e a
sociedade civil, e o cargo de cacique é ocupado por pessoas mais velhas, que “normatizam”
a vida na aldeia.
Em conversa os indígenas relataram que “o cacique agora tá fraquinho”, de acordo,
com os mesmos as funções que o cacique exercia na aldeia e fora dela, foram sendo
ocupadas por outros agentes políticos e religiosos que ofuscaram a figura do grande chefe.
“Essa nova forma de representação, em que os pastores tornaram-se lideranças religiosas,
confronta-se diretamente com os valores culturais e evidencia a diminuição do papel social e
político do cacique e dos pajés (tasosypo táignia) e sua medicina espiritual”. (SARDE
NETO et al. 2014, p. 137)
As modificações na vida e na cultura dos Karitiana vem de longa data desde o
momento que foram obrigados a marcharem para o oeste, deixaram para trás suas terras
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tradicionais mais produtivas e fixaram moradia em “chão alheio”. Umas das consequências
dessa imobilidade afetou um dos costumes do povo, quando um indígena morria em um
determinado lugar, este não devia ser mais habitado pelos demais, a demarcação
impossibilitou que os mesmos pudessem migrar para outros lugares após a morte dos
parentes, como era costume na sua cultura.
A demarcação da terra não trouxe proteção para os Karitiana, como relata o professor
João Karitiana:
Nos últimos anos temos constatado que os nossos direitos vêm sofrendo inúmeras
violações. Os problemas que nos afetam estão relacionados a aspectos importantes
como a terra, a saúde, a educação e a sustentabilidade do nosso território. Nos
últimos anos o quadro de violência praticado contra os nossos direitos tem se
agravado, causando sérios problemas ao nosso povo. As conquistas que tivemos
garantidas na Constituição de 1988 e em outras legislações complementares estão
ameaçadas. (KARITIANA, J. 2015, p. 28)

Além, dos problemas mencionados, a localização da Terra, na região quase central
do Estado e a pavimentação da BR 364, contribuíram para a vulnerabilidade do território,
alvo de inúmeras invasões de madeireiros, garimpeiros e fazendeiros como tem sido
noticiado nessa última década por alguns órgãos e jornais locais.
A luta e a resistência fazem parte da história do povo Karitiana, que assistiram os
impactos sobre suas terras desde a construção da linha telegráfica Cuiabá – Amazonas, pela
exploração da seringa e do minério, da construção da Ferrovia Madeira-Mamoré e dos
projetos de colonização do Estado de Rondônia. Nessa trajetória foram submetidos a um
processo de pacificação e de espoliação e atualmente vivenciam mudanças ocorridas no seu
território ocasionadas pela construção de duas hidrelétricas próximo a suas terras.
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1. A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: UM BREVE HISTÓRICO

O intuito do presente capítulo é apresentar o contexto educacional indígena edificado
por meio das relações entre os diferentes atores e instituições por quase cinco séculos.
Apresentamos as atuações religiosas, as ações educativas desenvolvidas pelos órgãos
indigenistas e posteriormente a organização dos indígenas na busca de uma educação escolar
diferenciada, os programas e políticas educacionais atuais e por último um breve histórico da
educação indígena no Estado de Rondônia.
No Brasil, as primeiras tentativas de educação escolar para os indígenas começaram
com a ocupação dos europeus e dos missionários jesuítas. Ao desembarcar da caravela, a
missão dos religiosos era instituir uma educação baseada na ação evangelizadora católica,
com princípios a conversão religiosa e o uso da mão de obra indígena.
Neste período, a educação ignorava totalmente os saberes dos povos originários
caracterizava-se pela transmissão de informações tidas como verdades absolutas e
inquestionáveis, o que se configurava em uma ação de aniquilamento dos saberes, e valores
dos donos da terra, ou seja, utilizava-se a educação como estratégia de dominação,
abdicação e submissão.
Alguns estudos na área da educação (TASSINARI, 2008; FUNARI e PINÕN,2011;
MUNDURUKU,2012) identificam períodos históricos para descreverem as principais
características de cada período. Ferreira (2001, p.72) por exemplo, descreve esse processo
em quatro fases:

A primeira situa-se a época do Brasil Colônia, quando a escolarização dos
indígenas esteve a cargo exclusivo de missionários católicos, notadamente os
jesuítas. O segundo momento é marcado pela criação do SPI, em 1910, e se
estende a política da FUNAI e a articulação com o Summer Institute of Linguistics
(SIL) e outras missões religiosas. O surgimento de organizações indigenistas não
governamentais e a formação do movimento indígena em fins da década de 60 e
nos anos 70, período da ditadura militar, marcam o início da terceira fase. A quarta
fase vem da iniciativa dos próprios povos indígenas, a partir da década de 80, que
decidem definir e autogerir os processos de educação formal.

Aqui, utilizaremos essa classificação, para organização da história educacional
indígena no Brasil. Porém, nos restringiremos a apresentar três fases, por entendermos que o
surgimento das organizações indígenas (terceiro tempo) pode estar descrita na segunda, haja
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vista, ocorrerem paralelamente na atuação da FUNAI e do SIL, que corresponde as décadas
de 1970 e 1980.
A educação escolar é recente na história desse povo de cultura ancestral, no entanto,
sabemos que antes do contato com o europeu, já existia uma educação indígena; os
conhecimentos eram transmitidos oralmente, através de histórias e rituais. Esse processo
educativo se perpetuou em muitas aldeias apesar das interferências externas e das políticas
adotadas do Estado. De acordo com Bergamaschi (2012, p.10) baseado nos estudos Meliá e
Temple (2004),
Cada povo indígena tem seu sistema próprio de educação fundamentado em três
aspectos principais que formam uma unidade: a economia da reciprocidade; a casa,
o pátio, como um espaço educativo doméstico da família e da rede de parentesco; a
religião, como concentração simbólica de todo sistema – rituais, mitos. (MELIÁ;
TEMPLE, 2004). Contudo, muitas aldeias adotam a escola como um meio de
aprender o sistema de vida fora dela e dialogar com as sociedades envolventes.

De um modo ou de outro, essa forma educacional que foi vilipendiada por muitas
décadas pelo Estado, sobreviveu em muitos territórios a partir de um processo de resistência
dos próprios indígenas às políticas impostas pelo Estado, e posteriormente foi firmado um
processo de resiliência, na busca de um novo projeto educacional, como veremos a seguir.
Para compreender esse processo, nos debruçarmos nos estudos sobre identidade de
Castells (1999). Para o sociólogo, a identidade é um processo de construção de significado
com base em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais interrelacionados. Assim, compreendemos que no processo de escolarização dos povos indígenas
no Brasil, houve/há um confronto de diferentes identidades, situado em lados opostos.
Foi sob a égide de três formas distintas de construção de identidades: legitimadora,
de resistência e de projeto (CASTELLS, 1999) que, podemos entender como as políticas
indigenistas se estruturaram. Conforme definições do autor estas são:

[...] Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições da sociedade no intuito
de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais;
Identidade de resistência: criado por atores que se encontram em
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação.
Identidade de projeto: quando os atores, utilizando-se de qualquer tipo de material
cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua
posição na sociedade[...] (CASTELLS, 1999, p.24)
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Encontramos na definição da Identidade legitimadora uma referência importante à
compreensão do poder do colonizador europeu, que com a ajuda de missionários educadores
buscou domesticar e cristianizar os indígenas, que impôs mudanças de ordens sociais e
espaciais. O poder legitimador, conforme Castells (1999), origina uma sociedade civil com
seus atores e suas instituições organizados de modo a reproduzirem "a identidade que
racionaliza as fontes de dominação estrutural".

1.1 PERÍODO COLONIAL – IDENTIDADE LEGITIMADORA
Antes da chegada dos europeus às terras brasileiras, aqui já existiam diversos povos
com culturas, organizações sociais, econômicas, políticas diversas construídas ao longo de
centenas de anos.
Estimativas apontam que no atual território brasileiro habitavam pelo menos 5
milhões de pessoas, por ocasião da chegada de Pedro Álvares Cabral, no ano de
1500. Se hoje esse contingente populacional está reduzido a pouco mais de
700.000 pessoas, muitos coisas ruins as atingiram. (LUCIANO, 2006, p. 49)

No período da colonização, objetivava-se catequizar e civilizar os povos originários.
A partir dessa premissa, a educação adotava o modelo tradicional, caracterizada pela
transmissão de informações tidas como verdades absolutas e inquestionáveis, que se
configurava em ação de aniquilamento dos saberes, das crenças e dos valores dos donos da
terra, ou seja, utilizava-se a educação como estratégia de dominação, abdicação e submissão.
A educação desse período tem duas fases distintas, uma de 1549 a 1749, ou seja, o
início coincide com a chegada dos jesuítas e o final com a expulsão dos religiosos das terras
portuguesas e espanholas. Nessa fase, promoviam-se pelo menos dois tipos de educação: um
para os indígenas, na tentativa de cristianizá-lo e escravizá-lo e outra para os demais, a
exemplo dos filhos de portugueses, dos fazendeiros e dos senhores de engenho, procedentes
da elite, ofereciam-lhes cursos de Artes, Ciências, Teologia e Filosofia. Ou seja, uma
educação escolar uma para os “desprovidos” de conhecimento e cultura e outro para os
cultos, civilizados, detentores de poder e saber.
A expulsão dos jesuítas em 1759 - por ordem de Sebastião José de Carvalho e Melo,
o Marquês de Pombal – marca o início da segunda fase do período colonial que vai de
meados do século XVIII até o século XIX. Esse momento histórico contribuiu para ação
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integracionista do Estado, que alterou os modos de vida e as culturas indígenas, bem como
suas formas de organização,

através de leis, entre estas o Alvará de 04/04/1755 que

institucionalizou o casamento de europeus com originários e o Alvará de 17/8/1758 que
criou a Instituição do Diretório dos indígenas que transformou as aldeias missionárias em
vilas chefiadas por indígenas e diretores nomeados pelo governo do estado e a proibição da
língua nativa nos espaços escolares.
Nas escolas dessa época organizava-se os primeiros anos de ensino em duas escolas
diferenciadas: uma para meninos e outra para meninas, com eliminação formal entre
indígenas e não-indígena, as aldeias missionárias indígenas foram transformadas em
povoações portuguesas. Produziu-se praticamente o aniquilamento das culturas indígenas,
sobreviveram a essa ação apenas os territórios indígenas mais distantes do litoral, onde a
colonização chegaria anos mais tarde.

1.2 CRIAÇÃO DO SPI E FUNAI, ATUAÇÃO DO SIL E OS MOVIMENTOS
INDÍGENAS
Ao final do século XIX, nasce sob o “signo da ordem e do progresso”, a República
Federativa do Brasil, um Estado positivista com uma sociedade reformada política,
econômica e culturalmente” (PÉREZ, 2008, p.192). Nesse contexto, a educação ganha
destaque como uma das utopias da modernidade, como descreve Mortatti (2004, p.55),
Com a proclamação da República, em 1889, intensificou-se a necessidade de
intervenção institucional na formação dos cidadãos, sobretudo das novas gerações,
por meio da educação e da instrução primária, com o objetivo de reverter o atraso
do Império e fundar uma civilização nos trópicos.

No contexto, da educação para os povos originários, a primeira fase desse período é
marcada pela criação, em 1910, do Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos
Trabalhadores Nacionais – SPILTN, que mais tarde, em 1918, teve a função e a
denominação específica mudada para Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Essa fase ficou
caracterizada por um intenso processo de escolarização que visava a “integração dos
indígenas à comunhão Nacional” que se estendeu por quase todo o século passado.
A política que orientava essa fase não diferia muito da educação oferecida nos
séculos anteriores. Haja vista, que mesmo sob a orientação de órgão indigenista, as escolas
nas aldeias não se diferenciavam muito das escolas rurais, com professores não indígenas
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que alfabetizavam crianças indígenas em língua portuguesa. Nesse período, a educação
escolar desempenhou papel privilegiado, não apenas „amansava‟ e „ensinava‟ a ler e
escrever mas, principalmente,
a) integrando os indígenas a estrutura econômica do país como trabalhadores rurais
conhecedores de determinadas técnicas agrícolas e b) incutindo o sentimento de
comunhão nacional, sobretudo em regiões de fronteira, tidas como estratégicas na
geopolítica do país”. (OLIVEIRA & NASCIMENTO, 2012, p.769).

As práticas pedagógicas nas escolas das aldeias consolidavam esses objetivos, o
currículo passou a incluir as disciplinas de práticas agrícolas para os meninos, como
carpintaria, funilaria e olaria e práticas domésticas para as meninas, cursos de corte e costura
(CUNHA, 1990).
Ainda a respeito das técnicas educacionais empregadas no período do SPI Nogueira
(2015, p.32),
[...]foi dada grande ênfase ao trabalho agrícola e domestico com o objetivo de
integrar os indígenas a sociedade nacional com trabalho precarizado, pois os
produtos comercializados pelos indígenas atingiam pouco valor de mercado. Alem
disso, as meninas eram submetidas ao trabalho domestico numa condição de semiescravidão.

Nos parece evidente que a integração do nativo à sociedade era realizada para a
formação de uma mão de obra barata a serviço de uma sociedade não indígena capitalista.
Assim, o objetivo da educação escolar estava muito distante dos anseios dos povos
indígenas.
É importante destacar que nesse momento, a Igreja Católica oficialmente deixou de
ser a principal instituição de orientação educacional. No entanto, isso não se efetivou na
prática, pouco se fez para reduzir a ação educativa promovida pelas missões evangélicas e
católicas que continuaram a evangelizar por todo o país.
Em dezembro de 1967, o SPI é substituído pela Fundação Nacional do Índio8 FUNAI, vinculado ao Ministério do Interior, criado com o objetivo de inovar a política

8

O Serviço de Proteção aos Índios foi extinto em 5 de dezembro de 1967 e substituído pela Fundação Nacional
do índio através do decreto‑lei 6.001 em decorrência de inúmeros escândalos. O que ganhou mais destaque
foi a chacina dos índios Cinta- Larga no estado do Mato Grosso no paralelo 11, a mando de um especulador de
terras. Estava entre os assassinos um ex funcionário do SPI.
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indigenista no Brasil. Esse órgão trouxe inovações no campo da educação escolar para os
indígenas, o ensino bilíngue foi escolhido pela Funai como forma de respeitar os valores
indígenas, aproximando a instituição à realidade das etnias (FERREIRA, 2001).
Seis anos depois da criação da Funai, ocorreu a votação, no Congresso, do Estatuto
do Índio, nome pelo qual ficou conhecida a lei brasileira de número 6.001/73. O artigo 49
regulamentou as bases legais para o ensino bilíngue nas escolas indígenas. “A alfabetização
dos indígenas far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o
uso da primeira”.
Para efetivação desta, a FUNAI estabeleceu parceria com a instituição norte
americana SIL. Assim, o órgão indigenista resolvia um problema de deficiência do quadro
técnico e instaurava uma política internacionalmente aceita e cientificamente fundamentada.
Porém, na realidade quase nada mudou, o projeto no seu cerne tinha como estratégia
manter os mesmos objetivos civilizatórios dos primeiros catequistas, integração do indígena
a sociedade, “[...] uma vez que os valores da sociedade ocidental nacional seriam traduzidos
nas línguas nativas e expressos de modo a se adequar às concepções indígenas”,
(FERRREIRA, 2001, p. 92) e a conversão ao cristianismo, haja vista, ser esta uma
instituição religiosa protestante, que primava nas suas ações pedagógicas a leitura da bíblia
e a tradução desta para a língua indígena.
O Summer, entidade religiosa norte-americana de caráter fundamentalista,
utilizava a língua original destes povos como “ponte” para o aprendizado de
ensinamentos bíblicos e o posterior ensino do português. Contribuindo, dessa
forma, para a integração do indígena na sociedade nacional, ao destruir sua
religiosidade (substituindo o panteão indígena pelo evangelho) e sua língua
(impondo o português) ( BORGES 1997 apud LUCIANO, 2011, p. 96)

É reconhecível a importância que o SIL teve no campo da educação escolar indígena
no Brasil, que inaugurou o bilinguismo e deu a visibilidade às línguas indígenas. Por outro
lado, salientamos a “instrumentalização ideológica” (LUCIANO, 2011) promovida por esse
órgão, que se configurou inadequada aos anseios dos povos indígenas.
Paralelamente, a essas ações do Estado, começaram a se formar movimento indígena
e organizações não governamentais pró-indígenas no país, com o objetivo de organizar uma
pauta de debate para a causa indígena, que deu origem a um novo cenário. Sobre esse
momento, Ferreira (2001, p. 87) descreve,
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No final dos anos 70, ainda durante o período militar, começaram a surgir no
cenário político nacional organizações não governamentais voltadas para a defesa
da causa indígena. Entre elas destacam-se a Comissão Pró-índio de São Paulo
(CPI/SP), o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) a
Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) e o centro de Trabalho Indigenista
(CTI).

Também, é desse período, a criação da Operação Anchieta - OPAN, em 1969 e do
Conselho Indigenista Missionário - CIMI, em 1972 - todos ligados aos setores mais
progressista da Igreja Católica, cujos objetivos eram de prestar serviços na área da educação
escolar para os indígenas. Começou a tomar forma a ideia da escola como instrumento
favorável a autonomia indígena - e não mais uma instituição colonizadora. Esse movimento
desencadeou a criação de organizações locais, especialmente na região Norte e a
participação das universidades no serviço de assessoria na área de educação indígena. Como
esclarece Cohn (2005, p. 488):
Se a educação escolar voltada para os povos indígenas é antiga, secular, a
discussão sobre sua adequação às realidades indígenas toma forma a partir da
década de 1970, quando especialistas em diversas áreas, especialmente
antropólogos, linguistas e pedagogos, começam a assessorar na construção de
projetos escolares alteroriginário sem algumas escolas indígenas e os movimentos
indígenas passam a reivindicar, mais amplamente, o reconhecimento de seus
direitos, inclusive o de uma educação formal de qualidade.

O resultado desse movimento de resistência e resiliência, envolveu a história das
relações entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas começa a mudar de fato. O
Estado passa a reconhecer os povos indígenas, não mais, como uma categoria social em vias
de extinção, mas, a respeitá-los, pelo menos legalmente, como povos étnicos diferenciados,
a partir da Constituição de 1988. A respeito desse momento de redemocratização do país,
Grupioni (2006, p.47) enfatiza a importância da escola nesse contexto,
A principal bandeira de luta centrava-se no reconhecimento dos territórios
tradicionais e na busca de alternativas econômicas que possibilitassem uma maior
autonomia para as comunidades indígenas. Paralelamente, a questão da escola
ganhava importância na medida em que se percebia que os indígenas precisavam
adquirir conhecimentos qualificados sobre o mundo dos brancos, para que
pudessem estabelecer relações menos submissas e mais igualitárias tanto com
setores do indigenismo oficial, quanto com outros segmentos da sociedade
brasileira. Aprender o idioma português, dominar algumas operações matemáticas
eram necessidades prementes para alguns povos, para darem um “basta” às
relações de subordinação e de dominação em que se encontravam.
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Convém ressaltar que esse movimento tem suas raízes em países latinos americanos
com expressiva população indígena, a partir da década de 1980, como: Bolívia, Venezuela,
Guatemala, Peru, Equador e México. Estes incluíram artigos nas legislações que reconhecem
a necessidade de uma modalidade especial para os povos indígenas, a educação intercultural
e bilíngue ganha um alto grau de oficialidade na América Latina. (MONTE, 2001)
Essa identidade de resistência que emana da coletividade, apresenta um caráter
defensivo. Castells (1999, p.112) chama esses movimentos de resistência de "exclusão dos
que excluem pelos excluídos". Funciona como um mecanismo tanto de autoafirmação dos
excluídos, quanto de obstacularização das forças dos que excluem.
Sobre o movimento indígena em prol da escola diferenciada, Luciano (2011, p.285)
faz seguinte análise: “ [...] o movimento operado pelos povos indígenas é para realizar a
passagem de uma “identidade de resistência”, que marcou por muito tempo suas formas de
lutas históricas, para a construção, hoje, da “identidade de resiliência” ou da “identidade de
projeto”.
Nesse contexto a escola se tornou o palco onde se opera as mudanças. O que no
início configurava apenas como um projeto legitimador, um demarcador territorial,
transforma-se, em uma possibilidade de um projeto de identidade.

1.3 A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988

Nas últimas décadas o sistema de ensino brasileiro passou por uma extensa
reformulação decorrente da promulgação da Constituição Nacional, em 1988, e da
consequente aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996.
Representou um marco institucional na política de educação escolar indígena, assegurando
aos indígenas o direito a sua organização social, língua, costumes, rituais e crenças, assim,
uma educação diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. Isto ocasionou uma mudança
conceitual e a necessidade de regulamentar os princípios citados no texto da Carta Magna
através dos textos legais, apresentados a seguir.
Citar os marcos constitucionais e outros textos legais quando nos referimos aos
direitos culturais e educacionais dos povos indígenas, implica em dizer que estes são
portadores de direitos que conformam sua cidadania no contexto da sociedade brasileira, que
esses direitos foram conquistados na luta que empreenderam pelo respeito às suas
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identidades étnicas e à autodeterminação na condução de seus destinos, e que temos grandes
desafios para dar efetividade a esses direito (SILVA, et al., 2006).
Em 1991, o Decreto Presidencial n° 26/91 retirou da Funai – com muita resistência –
o encargo exclusivo de administrar os processos educacionais escolares em povos indígenas.
A responsabilidade foi transferida para o Ministério da Educação e Cultura – MEC,
enquanto que a execução das políticas foi conferida aos estados e municípios.
Na opinião do professor Luciano (2013, p. 05) essa transferência trouxe avanços para
educação indígena escolar.
No âmbito político-institucional também ocorreram várias conquistas importantes.
A primeira foi a transferência de responsabilidade pela oferta da educação escolar
aos povos indígenas do monopólio da FUNAI para os sistemas de ensino (União,
Estados e Municípios), ocorrida em 1991. Esta mudança político-institucional
associada ao novo arcabouço jurídico inaugurado pela Constituição Federal de
1988 possibilitou o surgimento imediato de inúmeras experiências inovadoras de
escolas indígenas por todo o Brasil, além da expansão da oferta. Se em 1990 (um
ano antes da transferência de responsabilidade da FUNAI para o MEC) havia 754
escolas atendendo 40.000 alunos indígenas (CNE, 2007), em 2012 esses números
quadriplicaram para 2.954 escolas indígenas e 234.869 alunos indígenas
matriculados na educação básica (INEP, 2012).

Ainda em 1991, é aprovada a Portaria Interministerial 559/91, que trata a educação
escolar indígena a partir do princípio de respeito a cultura específica de cada povo, conforme
prévia, as leis anteriores a 1988 e o próprio Estatuto do Índio, assim, deixa de ter caráter
integracionista. Essa portaria ainda antevia a criação do Comitê de Educação, composto por
representantes de órgãos governamentais e não governamentais, para a elaboração das
Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena 9 e os Núcleos de Educação
Escolar Indígena (NEIs) nas Secretarias Estaduais de Educação, que tinha como desígnio
apoiar e assessorar as escolas e priorizar a formação dos professores indígenas e isonomia
salarial para esses profissionais.
Ainda para cumprir os princípios relacionados a educação estabelecidos na carta
Magna de 1988, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBN, 9394/9610.
9

Em consonância aos pressupostos enunciados na Constituição, esta

O citado documento foi lançado em 1993, foi inspirado em documentos formulados por movimentos de
professores de diversas regiões do país.
10
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de
dezembro de 1996 e promulgada no dia 20 de dezembro daquele ano. Ela estabelece normas para todo o
sistema educacional brasileiro, fixando diretrizes e bases da educação nacional desde a educação infantil até a
educação superior. Também conhecida como LDB, LDBEN ou Lei Darcy Ribeiro, esta lei está abaixo da
Constituição e é de fundamental importância porque trata, de modo amplo, de toda a educação do país.
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reconhece, a diversidade sociocultural existente no país, especialmente nas comunidades
indígenas. Cita no artigo 32, que o ensino será ministrado em língua portuguesa, mas que
será assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
Com essas determinações, a LDB deixa claro que a educação escolar indígena deverá
ter um tratamento diferenciado das demais escolas dos sistemas de ensino, o que é
enfatizado pela prática do bilinguismo, da interculturalidade e da participação da
comunidade na elaboração de um projeto pedagógico que contemple aspectos importantes
relacionados ao seu território e a seu povo. Ou seja, reportar -se aqui o direito inscrito no
Capítulo 210 da Constituição Federal. A outra referência à educação escolar indígena está
nos artigos 78 e 79, já nas “Disposições Gerais”.
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais
de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e
intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I - Proporcionar aos
índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a
reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências
(...) (BRASIL, 1996, p. 117).

Os objetivos propostos pela LDB fizeram desdobrar diretrizes e orientações para
ações pedagógicas para educação escolar indígena, que se corporifica a partir de alguns
documentos-chaves produzidos pelo MEC: (1) Referencial Curricular Nacional para as
Escolas Indígenas, (2) Referenciais para a Formação de Professores Indígenas (3) Diretrizes
para a política nacional de educação escolar indígena.
Sem grandes esforços na análise, percebemos que houve um avanço considerável
sobre a situação anterior à Constituição Federal de 1988. No entanto, veremos que o fato de
se proclamar a diversidade cultural e o respeito à diferença na legislação não garante
necessariamente uma postura política transformadora.
A Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989,
ratificada pelo Brasil em 200411, é um importante documento, porque aponta a necessidade
de assegurar a participação dos povos indígenas nas políticas do Estado que lhe digam
respeito.

11

DECRETO Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004.
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A Convenção 169 dedica seis artigos do 26 a 31 para citar os direitos educacionais
dos povos indígenas, dentre eles a necessidade do ensino na língua materna e o currículo
diferenciado com a participação da comunidade. Explicita o objetivo que deve delinear o
ensino para esses povos: “Art. 29 - Um objetivo da educação das crianças dos povos
interessados deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos gerais e aptidões que lhes
permitam participar plenamente e em condições de igualdade na vida de sua própria
comunidade e na da comunidade nacional”.
Outro decreto importante que veio reafirmar a necessidade de se efetivar uma
educação escolar indígena diferenciada foi o Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009 que
criou os Territórios Etnoeducacionais, Nas palavras de Luciano (2011, p.241)12, os TEEs
podem ser assim definidos:
Territórios Etnoeducacionais (TEE) são áreas territoriais específicas que dão
visibilidade às relações interétnicas construídas como resultado da história de lutas
e reafirmação étnica dos povos indígenas, para a garantia de seus territórios e de
políticas específicas nas áreas de saúde, educação e etnodesenvolvimento.
Funcionam como uma mesa de diálogo por meio de uma comissão gestora, que
elabora diagnóstico, plano de ação e acompanha o desenvolvimento das ações.

A ideia que parece nortear os TEE é que se crie uma organização educacional em
conformidade a territorialidade de povos vizinhos, independente da divisão política entre
estados e municípios. As ações possibilitam a discussão sobre território, língua, costumes e
crenças, tendo a educação como princípio orientador.
A origem legal do documento tem base na concepção de terras indígenas expressa
na Constituição Federal de 1988 e na noção de territórios indígenas formalizada na
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, tratado
internacional ratificado pelo governo brasileiro em 2002, que passou a vigorar no
ano de 2003 e foi promulgado por decreto presidencial em 2004. Acompanha
ainda a tendência política do período, em que várias políticas federais pensavam o
“território” como categoria de sistematização e gestão de suas ações.(SOUSA,
2016, p. 101)

O decreto veio tentar operacionalizar o que já era previsto nas legislações e
documentos anteriores, especialmente no que se refere a organização e participação dos
povos indígenas na elaboração de um currículo especifico e na efetivação de uma escola
12

Indígena Baniwa, professor da Universidade Federal do Amazonas, doutor em antropologia social pela
Universidade Federal de Brasília, Coordenador geral da Educação escolar indígena no Ministério da Educação
- MEC de 2008 a 2012, autor do projeto.
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diferenciada.

Assim, no primeiro artigo estabelece “a educação escolar indígena será

organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e
respeitando suas necessidades e especificidades” (BRASIL, 2009b, parágrafo primeiro).
No parágrafo seguinte apresenta os objetivos que deverão nortear a política dos TEE.
I - valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de
sua diversidade étnica;
II- fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada
comunidade indígena;
III- formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especializado,
destinados à educação escolar nas comunidades indígenas;
IV- desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
V- elaboração e publicação sistemática de material didático específico e
diferenciado; e
VI- afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários
definidos de forma autônoma por cada povo indígena. (Decreto Presidencial nº
6.861, 2009a).

Percebemos, que o decreto não traz em si inovações quanto aos princípios
norteadores da educação escola indígena institucionalizada, estes já estavam contemplados
em documentos anteriores. Porém, devemos reconhecer que os avanços obtidos foram em
relação a tentativa de organização do sistema escolar, a criação e um espaço para
participação dos povos indígenas na elaboração da proposta sendo a própria criação da
escola indígena iniciativa ou reivindicação da comunidade interessada, deixando claro o
caráter autônomo do processo educacional. Outro aspecto que deve ser observado, diz
respeito a dotações orçamentárias e apoio técnico que deve estar sob a responsabilidade do
Ministério da Educação (MEC).
Para sua implementação, o TEE necessita seguir três etapas: a consulta; o diagnóstico
e a elaboração do plano de ação. No período da consulta, o MEC, através de uma equipe
técnica, realiza reuniões em terras indígenas ou locais escolhidos pelas comunidades para
prestar esclarecimentos e informações relativas à política. Na segunda fase, é realizado um
diagnóstico do contexto educacional daquele etnoterritório, descreve-se a situação das
escolas indígenas com o máximo de informações possíveis, níveis de ensino atendido nas
escolas, número de alunos por turma e turno, formação de professores, oferta de merenda e
transporte escolar, material didático, número de salas de aulas e etc.
A partir desse diagnóstico, temos a terceira etapa, que é elaboração do plano de ação,
em vista a demanda elencada pelos povos indígenas, a definição do órgão executor, a
previsão do orçamento para cada ação prioritária e o tempo de execução. Após essas etapas,
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que necessariamente não precisa seguir essa ordem (SOUZA, 2013), há pactuação dos
territórios.
No que tange à efetivação, até 201313, como mostra o mapa (imagem 05) dos
territórios etnoeducacionais haviam sido pactuados 21 territórios etnoeducacionais, a
saber14:
Imagem 05 – Mapa dos Territórios Etnoeducacionais

Mapa dos Territórios Etnoeducacionais: Fonte: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-daatuacao/grupos-de-trabalho/gt-

Em entrevista concedida a Sousa (2013) o professor Gersem José dos Santos Luciano
expressa os desafios e expectativas na implementação dos TEE,
Afora as dificuldades ainda a serem enfrentadas, Luciano Baniwa aposta nos
territórios etnoeducacionais como o único caminho que se apresenta para garantir
uma educação específica e diferenciada de qualidade. Isso porque, ao elaborar um
plano de ação baseado num diagnóstico apurado, é possível mapear e identificar
realidades específicas, forçando a mentalidade política brasileira a sair do campo
genérico, diversificando concretamente a política para além do mero discurso
conceitual. Ou seja, em vez de se falar em educação escolar indígena, será possível
falar em educação territorializada, de um povo (ou povos) específicos, com

13

Atualmente, existem vinte e cinco (25) territórios etnoeducacionais pactuados, dos quarenta e um (41)
previstos, distribuídos por doze (12) estados brasileiros. (BRABO, 2016,p.110)
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políticas linguísticas, pedagógicas e administrativas próprias, com verdadeira
autonomia das escolas indígenas. (SOUSA, 2013, p. 75)

Porém, nem todas as lideranças indígenas concordam com o professor Luciano
Baniwa, principalmente por ter sido apresentado em forma de decreto, sem uma discussão
mais ampla entre as lideranças indígenas.
Por outro lado, em novembro de 2009, na I Conferência Nacional de Educação
Indígena - CONNEI, um dos principais pontos na pauta de discussão foi a criação de um
Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena no Brasil 15, foi deixado de lado o decreto dos
TEE que não foi incluído como prioridade.
As discussões do CONNEI resultaram em subsídios à formulação do Plano Nacional
de Educação de 2014. O PNE de (2014-2024) foi aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, após inúmeras discussões com a sociedade civil, Conselho Nacional de
Educação, entre outras entidades.
No que concerne a educação escolar indígena, o PNE anterior, 2001-2011, aprovado
logo em seguida a LDB 9394/96, incluiu um capítulo específico com diagnóstico, diretrizes,
objetivos e metas à oferta da educação escolar aos povos indígenas.
Entretanto, Silva (2002, p.127) afirma que o PNE de 2001 “[...] ao invés de ir além
do que está garantido em outros textos da legislação [...]”, reproduz pontos abordados em
leis anteriores, não colabora para que a proposta de escola indígena se concretize, de acordo
com o projeto sociocultural de cada povo.
Essa situação também se repete no PNE (2014-2024). Constatam-se a permanência
de diretrizes e ações firmadas nas legislações anteriores, sem qualquer significativa
inovação.

Menciona sem muita ênfase no artigo 7, a implementação dos territórios

etnoeducacionais:
§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de
modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e
especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida,
15

De acordo com o documento final da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena -CONEEI, a
criação de um sistema próprio de educação escolar indígena figura como primeiro ponto destacado, devendo
ser criado “ Criação de um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena, em âmbito nacional, com
ordenamento jurídico específico e diferenciado, sob a coordenação do Ministério da Educação (MEC) e com a
garantia do protagonismo dos povos indígenas em todos os processos de criação, organização, implantação,
implementação, gestão, controle social e fiscalização de todas as ações ligadas a educação escolar indígena,
contemplando e respeitando a situação territorial de cada povo indígena. Retirado do
site:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/deliberacoes_coneei.pdf
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assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. (PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 01)

Outro aspecto importante a ser observado, diz respeito, que a educação escolar
indígena não possui um capítulo próprio, as metas e estratégias referentes às comunidades
indígenas estão atreladas as outras especificidades de educação tais como: educação
especial, escolas do campo e quilombolas. E no que concerne ao Sistema Próprio de
Educação Escolar Indígena, há um profundo silenciamento.

1.4 A EDUCAÇÃO INDÍGENA NO ESTADO DE RONDÔNIA
Rondônia está localizado na região norte do Brasil, fazendo divisa com os estados do
Amazonas, Mato Grosso, Acre e a República Federativa da Bolívia, possui uma extensão
territorial de 237.590,864 km2. Tem 52 municípios e uma população de 1.562.409
habitantes (IBGE, 2010).
Desta população 13.079 são indígenas, a maioria reside em 23 terras indígenas no
Estado, que ocupam 12% de sua superfície, das quais 18 são regularizadas, quatro em estudo
e uma é declarada, da etnia Pakaa Nova, no município de Guajará Mirim (RO).
No que tange à educação escolar indígena, de acordo com os dados da Secretaria de
Educação do Estado – SEDUC, atualmente o Estado atende mais de 3.000 alunos indígenas
em 118 escolas.
A história da educação indígena em Rondônia se dá paralelamente à ocupação do
Estado, como aconteceu em outras partes da Amazônia e no Brasil. No primeiro momento,
esteve sob a responsabilidade de missões evangélicas, em seguida a cargo da SPI, e
posteriormente à FUNAI, não apresenta significativas diferenças, salvo algumas
particularidades.
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Imagem 06 – Mapa da localização das Terras Indígenas do Estado de Rondônia e entorno

Fonte: CESIR (2004) apud Venere 2011

Algumas experiências na área educacional, especificamente na formação de
professores indígenas, merecem destaque no Estado de Rondônia. Em 1992 através do
projeto IAMÁ16, foi oferecido um curso para formação de professores indígenas, como
descreve Venere (2011)
[...] o governo de Rondônia implantou, a partir da década de 1990, iniciativas de
promoção para o avanço da educação escolar indígena. A primeira delas vem a ser
desenvolvida pelo Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ). [...]
Quando se chega à década de 1990, especificamente em 1992, esse Instituto dá
início
a
um Projeto
de Formação
de Professores Indígenas
(PNUD/PLANAFLORO, 1995). Foram capacitados 30 professores que obtiveram,
posteriormente, para o desenvolvimento de suas atividades nas aldeias, assessoria
pedagógica realizada por profissionais qualificados. Foram realizados seis grandes
cursos de 21 dias cada, reunindo todos os professores indígenas pertencentes aos
povos envolvidos nas cidades de Cacoal e Ji-Paraná, além de 6 cursos de 15 dias
realizados nas áreas indígenas Igarapé Lourdes, Rio Branco e Zoró. Os professores
indígenas foram reunidos de acordo com as áreas de origem. As disciplinas eleitas
para o curso foram Língua Indígena, Língua Portuguesa, Leitura, História,
Geografia, Ciências, Artes, Matemática, Metodologia de Alfabetização e

16

Os pesquisadores do IAMÁ são antropólogos que trabalham com populações indígenas e tradicionais desde
1976. “De 1982 a 1987 realizaram avaliação independente do Componente Indígena e Ambiental do Programa
Polonoroeste prevista pelo Banco Mundial e o governo brasileiro. A equipe ampliou-se para educadores,
médicos, economistas, antropólogos e advogados. Como consultores da FIPE-USP, a equipe analisou os
impactos da BR-364 e dos projetos de colonização em mais de 60 comunidades indígenas, colaborando para a
demarcação de diversas áreas indígenas de Rondônia e Mato Grosso e de outras regiões do país, assim como
para o aprimoramento das políticas públicas e socioambientais.” É uma associação livre, com total
independência do Estado, de instituições religiosas ou políticas de qualquer natureza.
http://www.each.usp.br/iama/Iama_-_Historico.html
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Metodologia de Ensino das disciplinas referidas e Metodologia de Ensino de
Segunda Língua (PNUD/PLANAFLORO, 1995). (VENERE 2011, p.68-69)

O projeto do IAMÁ, para a formação de professor foi coordenado pela antropóloga
Betty Mindlin até 1997, pode ser considerado um marco nas políticas educacionais voltadas
para a educação indígena no estado de Rondônia. A partir dessa experiência, e de
modificações na legislação que passaram a exigir desenvolvimento de novas propostas
educacionais, o Governo de Rondônia implantou o Projeto Açaí.
O projeto Açaí - Magistério Indígena de Rondônia, foi criado através do Decreto nº.
8516, de 1998, com o objetivo de habilitar docentes leigos em efetivo exercício de regência
em sala nas quatro primeiras séries do ensino fundamental das escolas localizadas em terras
indígenas de Rondônia.
A primeira etapa do projeto se desenvolveu ao longo de seis anos (1998–2004). Com
uma carga horaria de 4.620 horas, dividido em duas etapas intensivas anuais de
aproximadamente 35 dias cada uma, correspondente a quatro/cinco semanas com carga
horária em torno de 250 horas por etapa, no total, ao término do curso, 2.700 horas de ensino
presencial e 1.920 horas não presencial, com o acompanhamento pedagógico (RONDÔNIA,
2004).
Uma das principais características do projeto foi atender uma grande diversidade
linguística e cultural; participaram da primeira experiência aproximadamente 30 etnias,
falantes de cerca de 23 línguas. Em 2004, formaram-se 120 professores indígenas.
Atualmente, o projeto encontra-se na terceira etapa.
O curso foi organizado em 3 (três) grandes eixos curriculares. O primeiro –
linguagens e códigos, corresponde as disciplinas Língua Portuguesa, Literatura, Matemática,
Artes e Práticas Esportivas e Culturais. O segundo intitulado Cultura, sociedade e natureza,
contemplava os componentes: Sociologia, História, Geografia e Ciências naturais. O terceiro
eixo – pedagogia indígena era composto das seguintes disciplinas: Metodologia científica,
Fundamentos da educação, Legislação, Práticas de ensino, Métodos e técnicas de pesquisa e
Estágio. No que se refere a esse último eixo, Venere (2011, p.92) faz a seguinte análise:
Um dos aspectos relevantes da matriz curricular se refere à introdução do eixo de
Cultura Indígena privilegiando, dessa maneira, uma política de valorização das
culturas indígenas nos contextos escolar e não escolar, fundamentada na realidade
sociolinguística de cada povo. Nesse eixo, deveriam ser levantados os elementos
que subsidiam o desenvolvimento dos diversos projetos políticos pedagógicos das
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escolas a partir da reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas, os subsídios
teóricos, pedagógicos e textos legais. A delimitação de temas, os procedimentos
técnicos e a execução de pesquisas resultariam uma monografia a ser entregue no
final do curso como parte do processo de avaliação. Seria uma forma de organizar
a investigação de temas e objetos que são importantes para a qualidade de vida nas
aldeias a fim de contribuir para a autonomia das comunidades na gestão de seus
recursos naturais e humanos.

Nesse contexto, percebe-se o viés intercultural do curso, que além de contemplar na
grade curricular uma tentativa de diálogo entre os saberes indígenas e os saberes científicos
ocidentais, também proporciona um contato entre as diversas culturas indígenas e não
indígenas, a interação e o confronto entre identidade e diferença dos diversos povos,
Este diálogo entre os diferentes saberes começa a acontecer no ambiente escolar
na medida em que eles são inseridos nos currículos e nas experiências práticas da
vida dos alunos que não precisam mais abdicar de uns para favorecer outros. A
conseqüência dessa nova orientação político-pedagógica é a possibilidade de
escolas que reforcem a identidade e o sentido de pertencimento
étnico.(LUCIANO, 2011, p. 99)

Outro aspecto que deve ser mencionado ainda a respeito do projeto Açaí, a partir da
formação de nível médio oferecida, alguns professores puderam buscar uma qualificação de
nível superior e concorrer a concursos para vagas efetivas na SEDUC/RO.
Como vimos, a ideia de escola indígena diferenciada, intercultural e bilíngue no
âmbito de políticas públicas governamentais foi fruto de um movimento reivindicatório dos
povos indígenas brasileiros e inaugurada com a constituição de 1988 e regulamentada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996.
No entanto, conceitualmente vivenciamos uma construção na compreensão dos
conceitos e efetivação das práticas, essa última em passos mais lentos, mas, vislumbra-se
resultados de ações exitosas em muitos lugares, como o do Projeto Açaí no Estado de
Rondônia.
No próximo capítulo nosso objetivo é desenvolver reflexões acerca de alguns
conceitos que balizam a escola indígena específica, diferenciada, bilíngue e intercultural e o
processo de construção desta a partir do currículo.
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2. ESCOLA INDÍGENA: EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE DE PROJETO

Nesse capítulo, serão abordadas as diferentes perspectivas sobre o papel da educação
para os povos indígenas, e as concepções educacionais que norteiam esse estudo.
Apresenta-se as expressões para definir a concepção de educação escolar indígena que se
defende na presente pesquisa, amparadas em diversos campos disciplinares da educação,
geografia e antropologia.

2.1 O PAPEL DA ESCOLA INDÍGENA: DIFERENTES PERSPECTIVAS

No capítulo anterior, reportou-se os aos estudos de Castells (1999) e Ferreira (2001)
para situar os períodos históricos da educação indígena com a classificação de identidade
proposta pelo sociólogo espanhol e os períodos históricos da estudiosa brasileira.
Destacamos que até meados do século XX, a escola para indígenas era uma
preocupação estratégica do Estado que atuava como identidade legitimadora, para avançar
e consolidar a integração indígena à “Comunhão Nacional”, paralelamente, os indígenas
começaram a apresentar grandes desconfianças a aceitação das escolas em suas aldeias,
momento da construção de uma identidade de resistência.
Na virada do século, essa situação se inverte significativamente, na medida em que
são os povos indígenas que passam a reivindicar e cobrar do governo uma educação
diferenciada e intercultural, inaugura-se um novo período na história da educação dos povos
indígenas e abre-se novos horizontes teóricos e práticos no âmbito da escola indígena
(BERGAMASCHI, 2012). Esse terceiro período, ainda baseado nos estudos de Castells
(1999) denomina -se de identidade de projeto.
O projeto de identidade, de uma escola diferenciada, bilíngue e intercultural, teve
muitos avanços nas últimas décadas, nas categorias, legal, político e pedagógico.
(LUCIANO, 2013). É notório que algumas categorias avançaram mais que outras. Conforme
identifica o professor Luciano
No campo jurídico e político as conquistas avançaram em três direções: no
estabelecimento de um arcabouço jurídico e normativo que reconhece e garante as
autonomias pedagógicas e de gestão dos processos educativos dos povos
indígenas, superando a velha visão e prática política colonial de educação
integracionista e tutelar; o reconhecimento político e jurídico da educação escolar
específica e diferenciada como direito coletivo que orientou a expansão do
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atendimento da oferta escolar no âmbito do sistema nacional de ensino, superando
a visão assistencialista e paternalista do indigenismo colonial e; o reconhecimento
da importância do protagonismo indígena em todo o processo educativo das
comunidades indígenas com o surgimento de professores e técnicos indígenas no
magistério e gestão de suas escolas.(LUCIANO, 2013, p.2).

Ainda de acordo com o citado autor, um dos maiores desafios da educação indígena
na atualidade está no campo pedagógico, ou seja, pôr em prática, os conceitos políticopedagógicos inovadores da educação escolar indígena. Estes desafios estão relacionados a
diversos fatores, um dos principais são os sistemas de ensino que resistem às mudanças
conceituais e a falta de equipes qualificadas para atender as demandas das escolas indígenas,
o que resulta em um trabalho insatisfatório nos programas de construção de escolas,
formação de professores, elaboração de material didático, transporte e alimentação escolar.
Em resumo, o fato de reconhecer na legislação o direito à diversidade, não garante
necessariamente uma prática transformadora. Alguns estudos descrevem a dificuldade de se
romper a “cartilha” dos modos operantes da escola tradicional ocidental,
[...] pois a escola que conhecemos tem como base a homogeneização: em que se
ensina para todos, em que se agrupam por idades similares, se igualam e
disciplinam conhecimentos e saberes, modos de agir, sintetizados na
homogeneização dos tempos e espaços. [...] como fazer uma escola que não
cumpra os dias letivos instituídos para todas as escolas pelo Ministério da
educação? Como enfrentar os tempos escolares padronizados e controlados da
vida, com um horário fixo e quase inegociável? Como vivenciar o controle escolar
que exige uma assiduidade que desconhece a organização familiar e comunitária
de cada pessoa ou grupo? Do mesmo modo, posso indagar acerca do espaço
escolar, cujos prédios que alojam a instituição são confundidos com a própria
escola e sugerem um aprender e ensinar entre quatro paredes, com certeza são
grandes os desafios para a constituição de fato, das escolas especificas e
diferencias. (BERGAMASCHI, 2012, p.51).

Nesse contexto de desafios, algumas questões precisam ser analisadas quando
discutimos projetos de educação para os povos indígenas, dentre as quais: qual o
papel/função da escola para os povos indígenas? Como instituir uma identidade em um
contexto tão diversificado?
Compreender os modos como os próprios indígenas refletem o papel da escola na
comunidade e como estes se relacionam com ela, se faz necessário para entendermos a
complexidade que envolve esse contexto tão diversificado.
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Pesquisas especialmente na área da antropologia, tem chamado atenção para a
heterogeneidade que se apresentam quando o assunto é a função/papel da escola nas
comunidades indígenas. José Valdir Santana, cita alguns desses estudos em sua tese,
[...] diversos contextos etnográficos têm nos mostrado, diferentes povos indígenas
querem suas escolas iguais às escolas dos não índios, contrariando a legislação em
vigor sobre educação escolar indígena específica, diferenciada e intercultural,
como demonstram Tassinari (2003) em sua etnografia sobre os Karipuna; Cohn
(2005) e Beltrame (2013) em suas etnografias sobre os Xikrin (SANTANA, 2016,
p. 70).

Por outro lado, alguns povos compreendem o espaço escolar como um lugar que
pode promover o resgate cultural de seu povo. O estudo de Mainardi (2010), por exemplo,
apresenta essa concepção, a escola e casa da reza são locais de ensino da língua e da cultura.
A escola Tupi Guarani adquire, nesse cenário, diversos papeis, ela é tanto
marcadora de diferenças e da particularidade tupi guarani, como o espaço no qual
conhecimentos não indígenas devem ser ensinados; é o local onde podem resgatar
a cultura, mas não deixa de ser atravessada pelas relações mencionadas que
constroem, constantemente, conhecimento e tradição (MAINARDI, 2010, p. 21).

Em contraposição, a essa vertente apresentada, D‟Angelis (1999, p.22) defende que
“[...] o conteúdo das disciplinas não deve conflitar com as formas próprias e particulares de
educação [...] ou seja, não deve tomar espaços que pertencem às formas próprias da cultura
indígena, “escolarizando” conteúdos que não dizem respeito à escola”.
De outro modo, os saberes e experiências que emergem da tradição dos povos
indígenas, não devem ser escolarizados. É nesse sentido, que parece apontar a opinião
Luciano (2011, p. 219)
Não se trata aqui de desqualificar ou negar a necessária contribuição da escola
indígena no fortalecimento das identidades e culturas indígenas, mas a crítica é
quanto à redução do seu papel a isso, esvaziando a sua função principal de ponte
com o mundo branco e esvaziando as instituições tradicionais indígenas quanto ao
seu papel na educação indígena tradicional dos membros de cada povo.

Para o citado estudioso, a escola deve ser espaço/tempo de aquisição de
conhecimentos advindos das tecnologias, da matemática e de outras áreas, para a construção
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de futuro em que os indígenas possam usufruir desse conhecimento para favorecer as
atividades na comunidade sem abandonar seus modos próprios de vida.
Meu interesse parte da hipótese de que os povos indígenas tomaram a decisão
histórica de que o ideário de vida não-indígena moderna pode ser a referência
preferencial para construir os seus futuros. Refiro-me à vida moderna, aquela
resultante dos benefícios das ciências, das técnicas e das tecnologias disponíveis e
acessíveis no mundo de hoje. E a escola é um dos instrumentos escolhido para
garantir o acesso a esse mundo desejável. Isso não implica em substituição ou
desvalorização dos conhecimentos tradicionais, que continuam como referência
identitária e base de direitos, mas não como horizonte ontológico e cosmológico da
vida (LUCIANO, 2011, p. 40).

É essa perspectiva que Gurgel do Amaral (2016, p.71) também defende: “É preciso
insistir no fato de que a escola indígena que se quer é aquela que seja capaz de preparar os
alunos para os desafios que o contato com a sociedade envolvente impõe sem, no entanto,
desrespeitar suas crenças e práticas culturais”.
As reflexões do antropólogo Luciano (2011) e do geógrafo Gurgel do Amaral (2016)
sobre o papel da escola nas comunidades indígenas nos parece uma tentativa de equilíbrio
entre os conhecimentos da vida moderna e dos saberes tradicionais, que possa facilitar o
“diálogo intercultural” e a construção de relações igualitárias entre indígenas e nãoindígenas.

Luciano, (2011, p. 289) ainda acrescenta, “A escola representa ainda a

possibilidade de construir conhecimentos e experiências com vistas à autogestão das aldeias
e das Terras Indígenas[...]”.
Nesses termos, a função da escola indígena também, ou necessariamente seria buscar
um diálogo intercultural em consonância a realidade vivida por cada comunidade. É nesse
sentido, o papel da escola seria “ir além dos muros escolares”,
A instituição escolar deve ampliar a experiência para fora do raio de ação que
limita as condições e os meios de que o sujeito dispõe estando na família, na
comunidade ou na cultura em que vive para evitar, como afirma McLuhan, que
esses meios naturais não sejam prisões para ele. [...] O mais imediato dos sentidos
da capacidade ilustradora „da educação nas escolas é este: tornar disponível o que
sem elas ficaria velado, fora dos sujeitos. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 209).

A dificuldade posta para efetividade dessa proposta é a conciliação entre a estrutura
organizacional que ainda faz parte das escolas indígenas, com dias letivos pré-estabelecidos,
seriação, carga horária, calendário e a formação cultural, humana, espiritual e moral no outro
extremo.

56

No Brasil, existem diversos povos indígenas, cada um com suas tradições e culturas
específicas, que falam línguas e dialetos também específicos e, embora compartilhem um
conjunto de elementos básicos que são comuns a todos, e que ao mesmo tempo as
diferenciam da sociedade não indígena. Cada um desses tem identidade própria, fundada na
própria língua, no território habitado e trabalhado, nas crenças, costumes, história e
organização social o que faz necessário, formas próprias de ensino e aprendizagem, baseadas
na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo (BRASIL, 1994).
Se existe uma múltipla diversidade quanto ao papel que a instituição educacional
deve desempenhar na comunidade indígena, como também, inúmeras diferenças quanto a
identidade dos povos, parece-nos coerente defender uma escola indígena, Karitiana, Baniwa,
Kaiaby, Xikrin, Xerente, Parintintin e etc.
Ou uma educação aos moldes dos territórios etnoeducacionais, já mencionado nesse
trabalho no capítulo anterior, como propõe o Decreto 6.861/2009, haja vista, esse propor a
conexão entre diferentes etnias, que considera suas diferenças e seus elementos em comum.
O Decreto dos Territórios Etnoeducacionais estabelece que os Sistemas de Ensino
(Federal, Estaduais e Municipais) passem a atender as demandas educacionais
escolares dos povos indígenas a partir dos seus espaços e de suas relações
etnoterritoriais, ou seja, a partir das realidades concretas e das demandas dos povos
indígenas, considerando suas relações socioculturais conectados aos seus
territórios.

A partir, do que foi exposto, defendemos a ideia que a definição do tipo de escola
que desejam ter, deve ser escolha da própria comunidade indígena. Ademais, é preciso
considerar, uma vez que conforme Forquin (1993) cada povo, “têm suas características de
vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios
de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos”.
(FORQUIN 1993, p. 167). Em outras palavras, cada povo deve escolher seu modo de

apropriar-se dos conhecimentos que julgam necessários para sua sobrevivência e sua
participação na sociedade, não abdicando de sua cultura e de seu modo de vida.
Na busca desse equilíbrio entre os saberes indígenas e saberes científicos, ou seja, de
uma escola intercultural,
Assim, do mesmo modo que a escola colonial centrada nos conhecimentos
universais é qualificada como escola etnocêntrica e discriminatória, uma escola
indígena centrada nas tradições e culturas indígenas é do mesmo modo uma escola
etnocêntrica, discriminatória e excludente que não ajuda na desejada construção de
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processos interculturais dialógicos no campo da comunicação, das relações
intersocietárias e, sobretudo nas relações de poder (LUCIANO, 2011, p.337).

Ao se referir ao processo de exclusão via uma escola que se limite aos ensinamentos
de sua própria cultura, nos remetemos aos estudos de Gimeno (2000, p. 152), que defende,
Nas sociedades do conhecimento, a pessoas não-culta ou com carências e
deficiências notáveis na educação fica excluída, ao ser impedida sua participação
plena na sociedade, em condições de igualdade com os demais. A educação
proporcionada pela educação passa a se constituir em um requisito que capacita
para o exercício igualitário da cidadania.

Nesse contexto, a escola ocupa um lugar importante, seja para indígenas e não –
indígenas, porque se entrelaça a outros direitos civis e econômicos das pessoas
(SACRISTÁN, 2000).
Na dita sociedade do conhecimento a escola ocupa um lugar importante para todas as
pessoas, esta deve ser capaz de transmitir os conhecimentos essenciais para inserção do
indivíduo na sociedade.
2.2 A ESCOLA COM “DEMARCADOR TERRITORIAL INTERCULTURAL”

A partir do referencial teórico adotado nesta pesquisa, detectamos conflitos de várias
magnitudes, entre a criação de uma escola aos moldes idealizado pelos povos indígenas, e o
que foi estabelecido na legislação brasileira. Debruçados em uma ampla literatura sobre o
tema, é possível visualizar que os povos indígenas que se “renderam” a aproximação com os
não-indígenas, “aceitaram” a introdução da escola nos seus territórios e se apropriaram desta
A demanda por escola está presente em quase todas as comunidades indígenas que
mantêm relacionamentos com segmentos da sociedade brasileira. E essa demanda
não é por qualquer tipo de escola, mas por uma escola gerida por representantes
das comunidades indígenas, que permita acesso a saberes universais e sirva de
ponto de referência para processos de valorização e resgate cultural. Passado o
momento de absorção de uma instituição tipicamente ocidental, o que se assiste
hoje, em todo o país, é o processo de dar uma feição indígena à instituição escolar
nas aldeias. (GRUPIONI, 2006, p.48)

Buscamos compreender qual espaço ocupado pela escola ocupa no território
indígena, nos aproximamos da ideia de demarcadores e marcadores territoriais desenvolvida
por Almeida Silva (2010) em sua pesquisa de doutorado, Territorialidades e identidade do
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coletivo Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia: “orevaki are”
(reencontro) dos “marcadores territoriais”.
Para o pesquisador existe uma distinção entre marcador e demarcador territorial. O
primeiro termo compreende-se “à forma simbólica cosmogônica em marcar o território para
distinguí-lo em relação a outro coletivo humano, sendo uma ação estruturante, repleta de
representações [...]”. (ALMEIDA SILVA, 2010, p.116). Em outras palavras, marcadores
territoriais, são elementos da cultura, da espiritualidade e do modo de vida, manifestado no
terreno das representações que contribuem para defesa territorial de um povo.
Em relação ao termo demarcador territorial, o pesquisador nos apresenta a seguinte
definição,
[...] reporta-se a uma ação estruturadora – poder constituído – em demarcar,
determinar fronteiras [...] “demarcadores” estão relacionados a um processo da
sociedade envolvente e ocorre por imposição jurídica, ou seja, de fora para dentro
do espaço, como afirmação das políticas territoriais do Estado, muitas vezes
desconsiderando o legado cultural e ancestral dos coletivos humanos que ali se
encontram situados há tempos imemoriais (ALMEIDA SILVA, 2010, p.116 -117).

A definição ilustra com clareza, a ação do Estado para com os povos indígenas desde
os primeiros contatos, como já descrevemos anteriormente. A política de impor limites de
terra, de espaço para caçar, pescar, morar e plantar, delinearam demarcadores perenes, como
postos de saúde, escolas e outras instituições que estão permanentemente presentes na
história dos originários no Brasil.
No entanto, gostaríamos de analisar o papel da escola sob outra perspectiva. A da
escola com “demarcador territorial intercultural”, contradições parecem operar no conceito.
Mas, compreendemos que embora a instituição escolar tenha sido imposta aos povos
indígenas, nos primeiros contatos como identidade legitimadora, observamos que nos
tempos mais recentes essa tem assumido outro papel com demandas específicas de cada
povo e, sobretudo, pensadas a partir de um “encontro de culturas” – interculturalidade, para
a construção de um projeto de identidade. Assim, inauguramos a partir desse momento o
conceito de educação indígena como demarcador territorial intercultural.
A partir dessa perspectiva, nos aproximamos do conceito de escola intercultural
apresentado por Luciano (2013, p. 108)
Voltemos a escola indígena intercultural como uma comunidade de comunicação
que exerce a tarefa de promover o diálogo e a convivência intra e Interétnicos, mas
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cujo objetivo final é conduzir as partes envolvidas a um nível de coexistência
compartilhada. Nesses termos, a noção de intercultural deve ser entendida como
possibilidade de dialogo e valorização do diferente, o que na educação serviria
para melhorar a qualidade da convivência, que é muito do que a tolerância.

Essa relação de simetria que embasa o conceito de interculturalidade tenta
desconstruir uma prática escolar sustentada por um conhecimento universal e absoluto.
“Longe de ser neutra, a cultura dominante na escola é caracterizada por um ordenamento e

legitimação seletivos de formas privilegiadas de linguagem, modos de raciocínio, relações
sociais e experiências vividas”. (LADEIRA, 2004, p.147)
A perspectiva de uma escola indígena intercultural como um espaço de diálogos
simétricos, de encontro e aprendizagem mútua, convergimos para o que Tassinari (2001,
p.68) apresenta como espaço de fronteira:
A abordagem teórica da escola indígena enquanto “fronteira” é extremamente útil
por englobar tanto o reconhecimento das possibilidades de troca e intercâmbio de
conhecimentos e fluxos de pessoal quanto o entendimento de situações de
interdição dessa troca. Porém, essas interdições não constituem meras barreiras
estáveis, mas funcionam também de forma dinâmica, fornecendo material que vem
reforças diferenças ou manter distinções étnicas.

O espaço escolar, diferente de outros espaços demarcadores territoriais como postos
de saúde, postos da FUNAI, ONGs e igrejas, é visto como espaço de fronteira, que não
pertence exclusivamente a nenhuma das margens que se inter-relacionam. É um espaço de
troca de saberes, especialmente, é um lugar que dá acesso a outros conhecimentos. “Ela é
como uma janela aberta para novos horizontes” (TASSINARI, 2001, p. 50).
É notório, que a escola ocupa um lugar importante nos povos indígenas, muitas se
elegeram como instituição de reivindicação, mudança e alteridade.
A escola [...] tem sido o lugar em que se originaram movimentos de resistência e
de reivindicação de direitos sobre a terra contra a discriminação e a falta de
respeito. Neste caso, a escola que se constrói serve para ser um espaço de
reafirmação das identidades e da construção permanente de autonomia e
alteridades (LUCIANO, 2011, p. 136).

Assim, nossa compreensão é que a escola indígena não abandonou a condição de
demarcador territorial, pois se traduz, em uma instituição que ainda é dominada pelo
Sistema Nacional de Educação, consequentemente está subordinada a legislação e normas
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do Estado, haja vista, que os povos indígenas ainda não conseguiram conquistar o direito de
criar e coordenar seu próprio sistema de ensino.
Por outro lado, acrescentamos, que essa escola pode ser um demarcador territorial
intercultural, porque ao longo do tempo, foi apropriada e ocupada como espaços dos
autóctones, se reconstruiu a partir de novas demandas dos povos, torna-o um importante
ambiente de diálogo entre as diferentes culturas, como também um espaço de debate para
elaboração de projetos de identidade.
Assim, compreende-se que a escola como demarcador intercultural se contrapõe à
definição e prática da escola como demarcador tradicional, que não possibilita o diálogo nas
fronteiras, onde há uma padronização das práticas pedagógicas, que não difere das escolas
dos não-indígenas.
Na perspectiva defendida nesta pesquisa, a escola ocupa um espaço mais amplo,
imbuída em demandas sociais de enfrentamento de problemas de saúde, gestão territorial,
entre outros, e em especial o domínio da língua escrita para dialogar com a sociedade não
indígena, que cada dia se faz mais presente em terras indígenas.
Ao nos referirmos à escola, a partir da ideia de “demarcador territorial intercultural”,
reconhecemos também, o desafio que é a efetivação da prática escolar a partir do encontro
desses saberes diversos.

Ademais, “É preciso reconhecer que, sendo a escola uma

instituição não-indígena, surgida em contexto de sociedades radicalmente distintas das
sociedades indígenas, criar hoje a “escola indígena” é ainda um desafio” (D‟ANGELIS,
1999, p. 22).

2.3 A INTERCULTURALIDADE COMO PRÁXIS

Nos parece pertinente, refletir de que forma se corporifica o diálogo intercultural na
prática da escola indígena, propõe-se avaliar este conceito, e apoiar-se nele para pensar que
conflitos surgem na elaboração do currículo intercultural, como este é construído, e quem
determina o que deve ser ensinado.
Para Bergamaschi (2012, p.44) “[...] a interculturalidade pode significar o
movimento concreto de diferentes grupos sociais em interação, em diálogo”.
Compreendemos que é uma relação que implica reconhecer e aceitar as diferenças culturais,
raciais, sexuais, religiosas, de classes e gênero.
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Ao pensarmos na definição de um currículo intercultural, nos parece ser
imprescindível uma incursão pelo terreno fértil e movediço da cultura. Fértil porque existem
uma constelação de definições para a palavra e movediço porque devemos definir o conceito
que nos norteia. Para fins de reflexão nessa pesquisa, cultura será entendida, com base nas
ideias e conceitos de Malinowski e Radcliffe-Brown, Tylor, Weber e Geertz, sintetizada por
Pfeiffer (2012, p.158):
Como modo de viver de um grupo - constituído com base em costumes, crenças,
conhecimentos, valores e códigos de conduta, herdados das gerações anteriores
e/ou reconhecidos socialmente como relevantes -, que organiza e dá sentido a
existência das pessoas que o compõem.

É sob esse entendimento, que Forquin (1993, p. 11) também define o termo, “a
cultura é considerada como o conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma
sociedade, de uma comunidade ou de um grupo”. Em sua obra Escola e Cultura, o
pesquisador francês defende que a cultura está no cerne da educação “[...] pode-se dizer
perfeitamente que a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua
justificação última: a educação não é nada fora da cultura e sem ela”. Ainda acrescenta,
Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos da cultura a
fim de que deles se nutra, que ele os incorpore à sua substância, que ele construa
sua identidade intelectual e pessoal em função deles. Ora, um tal projeto repousa
necessariamente, num momento ou noutro sobre uma concepção seletiva e
normativa de cultura. (FORQUIN, 1993, p. 168).

Na fronteira entre escola e cultura encontra-se o currículo, que é o resultado de uma
seleção de conteúdo culturais a serem ministrados em um determinado espaço e tempo que
reflete um projeto escolar, constituído de ideologias, valores e experiências cotidianas.
Baseado nos estudos de Musgrave (1970), Forquin (1993) identifica três tipos de
currículo: determinado pela sociedade; adaptado à sociedade; a serviço de mudanças sociais,
os quais:
[...] distingue, muito sugestivamente, três abordagens possíveis da relação dentre
currículo e sociedade, segundo se considere o currículo tal como ele existe, isto é,
como determinado pelo estado da sociedade, ou tal como ele deveria ser, para
adaptar-se a certas exigências novas da sociedade, ou ainda tal como ele deveria
ser, para contribuir para certas mudanças sociais julgadas desejáveis. [...].
(FORQUIN, 1993, p. 74).
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A perspectiva almejada pelos povos indígenas, parece ser a de um currículo a serviço
de mudanças sociais. Busca-se uma efetivação de práticas pedagógicas geradoras, não só da
manutenção da cultura, mas, da emancipação a partir da aquisição de conhecimentos que
subsidiem o enfretamento dos problemas cotidianos para a transformação da realidade.
Na opinião de Forquin (1993, p. 23), currículo é “um programa de atividades dos
professores e dos alunos, concebido de maneira que os alunos alcancem na medida do
possível certos fins ou certos objetivos educativos”.
Já para Sacristán (2000, p.89): “o currículo é o projeto cultural que a escola torna
possível”. E ainda de acordo com este, “a educação serve não só para reproduzir realidades,
mas para reconstruir a tradição que compõem a cultura, ou as culturas, e alcançar um ideal
de vida, que é o desafio do futuro” (SACRISTÁN, 2000, p. 181).
Nessa perspectiva descortinada, por Forquin (1993) e Sacristán (2000), é manifestada
a dimensão cultural como um dos pilares estruturantes da educação escolar, assim, a
educação não sobrevive sem cultura e vice e versa, e, nesta direção, entendemos ser possível
uma aproximação com a Educação Escolar Indígena.
A atual legislação educacional brasileira estabelece que na educação básica, o
currículo nacional deve contemplar dois componentes: um de base comum o que
corresponderia a mais ou menos 75% dos conteúdos do currículo, e uma parte diversificada
que corresponderia a 25% do mesmo.
A primeira com as seguintes áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e
Ciências da Natureza. Na parte diversificada do currículo, o sistema de ensino deve levar em
consideração as questões pertinentes à diversidade cultural que contempla as características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos onde a escola está
inserida.
No que concerne à educação escolar indígena a orientação é a mesma da descrita
acima. Ademais, as disciplinas da parte diversificada devem contemplar o ensino de língua
materna e disciplinas relacionadas à cultura de cada povo. Porém, como bem alerta Giraldin
(2010, p.55) o currículo por si só, não garante uma escola aos moldes almejados pelos povos
indígenas,
O que temos observado na universalização do acesso à escolarização entre os
povos indígenas no Brasil é que a escola ―diferenciada e específica ocorre
principalmente com o ensino da língua materna, arte e cultura. No restante da
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organização, administração, calendário, conteúdo, ela segue toda a lógica
disciplinadora de formação do habitus da escola não-indígena (estrutura física e
organizacional), que se estende para as escolas indígenas.

Compreendemos que o primeiro passo para a construção de uma escola indígena
diferenciada, é o rompimento com a linearidade do tempo tão comum nas instituições da
sociedade abrangente,
[...] o novo modelo de escola indígena pressupõe, entre outras coisas, a construção
de um calendário escolar culturalmente especifico: em época de colheita e dos
rituais a ela associados, por exemplo, as atividades têm que ser interrompidas na
escola de modo a permitir que os alunos possam acompanhar os adultos nessa
importante esfera de socialização (MAHER, 2005, p. 95).

Nesse sentido, se faz necessário que o currículo seja um construto coletivo cultural,
que deva partir da interação entre os saberes indígenas e saberes científicos.
Partimos da compreensão que saberes indígenas é “ mais do que querer criar ou saber
dizer, é saber fazer, baseado em conhecimentos acumulados no decorrer da vida.
(LUCIANO, 2006, p.171). Ou seja, são saberes obtidos a partir da experiência acumulada
que são transmitidos e legitimados de geração em geração, principalmente por meio de
narrativas míticas, de atitudes e gestos .
Por saberes científicos, tomamos emprestado a concepção de Tardif (2002, p. 38)
sobre saberes curriculares, para o mesmo, estes são: “objetivos, conteúdos, métodos que os
professores devem aprender a aplicar”. São os conhecimentos validados pela ciência e
transmitidos a partir de disciplina escolares, Geografia, História, Matemática, Física,
Química, Biologia.
Para se garantir a corporificação de um currículo que venham promover uma
educação específica e diferenciada, intercultural e bilíngue que garanta a especificidade de
cada povo, as escolas indígenas deverão organizar seus projetos pedagógicos, ou seja seus
currículos, com objetivos e finalidades e metodologia a ser adotada na escola para que
efetivamente a educação diferenciada aconteça.
Para se garantir a corporificação de um currículo que promova uma educação
específica e diferenciada, intercultural e bilíngue que garanta a especificidade de cada povo,
as escolas indígenas deverão organizar seus projetos pedagógicos, ou seja seus currículos,
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com objetivos e finalidades e metodologia a ser adotada na escola para que efetivamente a
educação diferenciada aconteça.
Essa nova tessitura deve ser traçada por muitas mãos e cabeças: educadores
indígenas e não indígenas, entre outros membros da comunidade como crianças, mulheres,
jovens e idosos, de modo a garantir que o processo de ensino e aprendizagem se insira num
contexto em que ao mesmo tempo possibilite o acesso a uma nova cultura, mas que também
ajude a preservar e valorizar a riqueza cultural étnica. Na opinião de Gurgel do Amaral,
(2016, p. 67)
A escola sempre foi um elemento de singular importância para os povos indígenas,
daí a seriedade de ser debatida e compreendida dentro de alguns marcos históricos
e conceituais relevantes para a constituição desta instituição (a escola) não apenas
para os povos indígenas, mas dos povos indígenas.

A singular importância atribuída à escola pelos indígenas de que fala o autor, teve
em diferentes tempos históricos e diversas fases. Para alguns, a educação escolar era um
instrumento de aculturação, e por isso havia uma certa repulsa, porém, a instituição não foi
abdicada, mas, modificada para atender as necessidades de um mundo cada vez mais
inserido na globalização. Assim, os indígenas julgam que a educação escolar, quando
apropriada por eles pode ser uma ferramenta de fortalecimento de suas culturas e um
possível caminho na construção de sua cidadania.
Voltemos às concepções de escola indígena do professor Luciano, (2006, p. 129).
A educação escolar indígena refere-se à escola apropriada pelos povos indígenas
para reforçar seus projetos socioculturais e abrir caminhos para o acesso a outros
conhecimentos universais, necessários e desejáveis, a fim de contribuírem com a
capacidade de responder às novas demandas geradas a partir do contato com a
sociedade global.

Nessa perspectiva, a cultura letrada é requerida para favorecer as relações de diálogo
no trabalho, no comércio, na demarcação de terras, na resolução de conflitos entre indígenas
e não indígenas. Desse modo, a escola é essa ponte entre o conhecimento ocidental e as
comunidades. “As escolas indígenas deverão atuar junto às comunidades na defesa, na
conservação, na preservação e na proteção de seus territórios” (documento do COPIAM17 –
apud Luciano 2006, p. 144)
17

Conselho de professores indígenas do Amazonas
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Assim, o currículo diferenciado, bilíngue e intercultural deve contemplar
conhecimentos para atender às necessidades de sobrevivência dos indígenas na sociedade
globalizada para prepará-los para o mundo “além aldeia”, sem abrir mão de sua cultura.
O tratamento específico e diferenciado continuará a ser uma luta primordial do
movimento indígena no âmbito das políticas públicas, como condição de
efetividade da pluriculturalidade do Estado brasileiro, tendo como perspectiva a
instauração de uma cidadania diferenciada ou cidadania no plural. Esta deve ser
considerada como instrumento de sobrevivência dos índios, uma vez que o futuro
promissor pós-contato depende a capacidade de instrumentalização política do
direito a ela, a escola devendo assumir esta função social (LUCIANO, 2006,
p.168)

Em uma tentativa de organizar, sistematizar e sintetizar as ideias e conceitos
discutidos e defendidos nessa investigação, a seguir apresentamos um mapa conceitual,
imagem 07.

Imagem 07- Mapa Conceitual da Escola Demarcador Territorial e Intercultural

Fonte: elaboração MEDEIROS, A. F. a partir do referencial teórico.

A escola aos moldes de demarcador territorial intercultural, deve articular de forma
harmoniosa

os saberes indígenas e saberes científicos, facilitando o diálogo inter e intra-

cultural (interculturalidade), além de incluir conhecimentos tecnológicos, territoriais e
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ambientais no currículo. Necessita está alicerçada na autonomia política, pedagógica e
administrativa da escola para promover a seu projeto de identidade.
No próximo capítulo descreveremos os impactos provenientes da construção das
hidrelétricas próximo as terras e o papel da escola frente a essa problemática.
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3. AS HIDRELÉTRICAS E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA TI
KARITIANA

Esta seção objetiva mapear, de forma concisa as obras que têm impactado a TI
Karitiana, com ênfase para a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Dessa
forma, descreve-se brevemente o cenário local dos grandes empreendimentos, interrelacionando-os com a legislação vigente. Em seguida, são detalhados alguns dos trâmites
que marcaram a construção das hidrelétricas, quais os passos e momentos os Karitiana
participaram. As informações aqui expostas são baseadas em pesquisas bibliográficas,
análises de documentos, conversas e entrevistas como o povo Karitiana e outros agentes
como FUNAI e CIMI.

3.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL, HIDRELÉTRICAS EM RONDÔNIA E AS TI

Aqui não se pretende detalhar minuciosamente o contexto político, social e histórico
do complexo hidrelétrico, o que necessitaria uma análise mais profunda, que não é o
objetivo geral do trabalho. Assim, o que se pretende é demonstrar algumas das incoerências
da política de licenciamento, e analisá-las à luz de estudos e autores relevantes para este
trabalho.
Santo Antônio e Jirau, formam um dos maiores projetos de geração de energia
elétrica na Amazônia e estimam uma potência instalada de 6.450 MW (3.150 MW em Santo
Antônio e 3.300 MW em Jirau). (FONSECA et al., 2013, p.13).
Estas fazem parte de um Projeto de Iniciativa Integração Infraestrutura Regional SulAmericana – IIRSA, que tem como finalidade promover o desenvolvimento, a
competitividade, a sustentabilidade e a integração dos países sul americanos 18. Estão
incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC19, o qual prevê a construção de
diversos projetos de geração de energia elétrica na região Amazônica, sobrepondo os
18

Brasil, Peru, Bolívia, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador, Guiana e
Suriname.
19
Em 2007, foi criado o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), em seguida foi lançado a segunda etapa
do programa (PAC2), em 2011. Com duração de 4 (quatro) anos o PAC – 1, objetivou estimular o investimento
privado em obras de infraestrutura baseado em três “eixos” de investimento, assim intitulados: (1) Logístico:
onde estão incluídas as obras de transporte terrestre e fluvial. (2) Energia: onde estão incluídas obras dos
setores elétrico e petrolífero. (3) Infraestrutura Social: onde se incluem as obras de construção e ampliação de
metrôs; habitação e saneamento; acesso à água; e o programa Luz para Todos. O PAC- 2 ampliou alguns
eixos, porém o objetivo principal foi à continuidade do PAC 1.
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interesses dos povos que vivem na região, como será possível observar nos relatos que se
seguem.
A proposta de desenvolvimento da IIRSA é baseada em um projeto neoliberal que
visa o lucro através da exploração dos recursos naturais, como descreve Vasconcellos (2011,
p. 205)
A IIRSA e os grandes empreendimentos na região, como a construção do
Complexo do Madeira e a rodovia do pacifico são exemplos desse excesso de
interesse de mercado. Vale lembrar que a região de que se fala é a região
Amazônica, rica em água, rica em biodiversidade, madeira, minérios. Essa
integração torna-se um risco à saúde desse sistema na medida em que se invertem
os valores de proteção do meio ambiente e de princípios sociais que não serão
garantidos se a integração for meramente uma perspectiva econômica.

No Brasil, para a execução de obras que provoquem impactos ambientais 20, como
estradas, hidrelétricas, canalização de rios, edifícios, túneis e etc., exige-se um procedimento
administrativo que rege as normas para a execução do projeto, chamado licenciamento
ambiental.
A definição estabelecida pelo CONAMA para o termo licenciamento ambiental é:
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso. (Resolução CONAMA nº 237/97)

Assim, “o licenciamento ambiental tem natureza de procedimento administrativo e é
uma exigência legal do Estado em relação a atividades causadoras ou potencialmente
causadoras de impactos ambientais”. (ZHOURI; LASCHEFSKI, PAIVA, 2014, p.91)
A partir da lei 6.938/81 o Licenciamento Ambiental foi incorporado a Política
Nacional de Meio Ambiente, no inciso IV do artigo 9º da citada lei estabelece como
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente “o licenciamento e a revisão de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras” e ainda no Art. 10: “A construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
20

A Resolução n. 1/86 do CONAMA, em seu art. 1º, considera impacto ambiental: Qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: I - a saúde, a segurança e o bemestar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias
do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.
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recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”
Após a lei de 1981, várias resoluções e decretos foram criados com objetivo de
garantir a aplicabilidade da Política Nacional do Meio Ambiente. Um destes é o Decreto
99.274/90, que estabelece em seu Art. 17, § 1º:
Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros,
os seguintes itens: a) diagnóstico ambiental da área; b) descrição da ação proposta
e suas alternativas; e c) identificação, análise e previsão dos impactos
significativos, positivos e negativos. (BRASIL, 1990)

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, instituído também pela Lei
6.938/81, se configura em um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente-SISNAMA, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90. Fazem parte desse conselho órgãos federais,
estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil, sendo presidido pelo Ministro do
Meio Ambiente.
O citado decreto ainda normatiza os três tipos de licenças21 a serem emitidas pelo
poder público no processo de licenciamento
Na primeira etapa, o empreendedor apresenta os estudos de Impactos ambientais e
seus relatórios, conhecidos EIA/RIMA. Na fase posterior - A Licença de Instalação - “será
concedida para a implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, nos termos das
medidas de controle ambiental adotadas e demais condicionantes da Licença Prévia”
(BRASIL, 2007). A última das etapas a LO, será dada após o cumprimento de todas as
condicionantes anteriores.

21

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem
atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou
federais de uso do solo;
II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações
constantes do Projeto Executivo aprovado; e
III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada
e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças
Prévia e de Instalação
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Se considerarmos que “Os projetos hidrelétricos constituem obras de maior impacto
já realizado pelo homem, pois incidem em diferentes níveis, que vai desde o ecológico, ao
econômico, o cultural e até ao social. (CAVALCANTE, 2012, p.67).
As citadas obras também são demarcadores territoriais, haja vista, que,
[...] “demarcadores” representam a descontinuidade. A descontinuidade como o
próprio nome aconselha está assinalada na imposição de valores, cujos códigos
limitam a liberdade de um indivíduo ou coletivo, seu significado maior é que não
se devem ultrapassar certas barreiras, porque isso se caracteriza como território
proibido, uma ruptura, em razão das qualidades que é atribuída a territorialidade.
(ALMEIDA SILVA, 2010, p.123)

Como demarcador, traz em seu cerne normas e regras pré-estabelecidas que devem
ser seguidas. No caso, das hidrelétricas o licenciamento é um deles. No Brasil,
[...] é igualmente necessário mencionar que, desde o final da década de 1990, o
processo de licenciamento ambiental, especialmente no que concerne às barragens
hidrelétricas no Brasil, vem sofrendo sistemática campanha negativa por parte do
Setor Elétrico. Tal campanha foi acirrada com a crise energética de 2001,
sobretudo a partir da publicação da Medida Provisória nº2.147, de 15 de maio de
2001, que estabeleceu o prazo de seis meses para o licenciamento ambiental de
diversos empreendimentos, entre eles, o de usinas hidrelétricas. (ZHOURI e
LASCHEFSKI, 2001 apud ZHOURI; LASCHEFSKI, PAIVA, 2014, p.90)

Na última década a pressão para que o licenciamento ambiental fosse realizado em
curto período de tempo, foi resultado da campanha do setor enérgico, que propagou através
dos órgãos de comunicação a notícia de um suposto apagão nacional, denunciando o
licenciamento ambiental como um “entrave” para o desenvolvimento do país.
A exemplo de conflitos no processo de LA, as hidrelétricas em estudo, Santo
Antônio e Jirau, registraram muitos problemas em processo, como os apresentados pelo
pesquisador Fearnside (2015, p.146),
As barragens de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira têm impactos severos, mas
a decisão de construir as barragens foi feita antes que os impactos fossem
avaliados e o licenciamento prosseguiu sobre pressão política, apesar das
preocupações levantadas pela equipe técnica da agência de licenciamento. Garantir
a efetiva independência do órgão licenciador é essencial.
Impactos internacionais foram ignorados no caso das barragens do rio Madeira,
tais como o bloqueio da migração de peixes para Bolívia e Peru. Informações
sobre o mercúrio e sobre alterações do fluxo de sedimentos a jusante também
foram insuficientes. Nenhuma consideração foi dada aos impactos dos projetos de
infraestrutura associados às barragens do rio Madeira, tais como as hidrovias
planejadas para a expansão de soja no Brasil e na Bolívia.
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A apresentação oficial dos impactos esperados das barragens no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e em outros relatórios mostra uma tendência sistemática
para minimizar a importância dessas preocupações. Quando os benefícios são
apresentados, a tendência é de exagerar. O sistema atual, onde os relatórios de
impacto são financiados e controlados pelas empresas que desejam construir e
operar as barragens, precisa ser substituído por um em que os relatórios são
efetivamente independentes dos proponentes.

A mencionada pressão política que fala o pesquisador, está relacionada à “urgência”
que o Governo tinha na aprovação e liberação para a construção das obras do PAC, nesse
contexto foram feitos ajustes nos órgãos administrativos do sistema ambiental para
flexibilização e desburocratização do processo de licença.
Em nível federal, o “impasse” no licenciamento ambiental das hidrelétricas de
Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, levou ao desmembramento do Ibama em
maio de 2007, sendo que, ao final de 2006, o governo já havia encaminhado ao
congresso um projeto para aceleração do licenciamento ambiental, considerando o
“tamanho do impacto” como critério básico para o licenciamento por meio do
Ibama, e não a localização do empreendimento. (ZHOURI, 2012, p.62)

O processo se configurou arbitrário politicamente e ambientalmente. Conforme
Laschefski, (2011, p. 22) “Posteriormente, as licenças para essas obras foram concedidas
desconsiderando vários estudos e pareceres que indicam as falhas dos estudos de impacto
ambiental e na condução das audiências públicas”.
Na contramão dos estudos e da realidade dos fatos, a empresa Santo Antônio
Energia, em seu site, descreve o processo da LA:
A primeira etapa do Licenciamento Ambiental consistiu da elaboração do Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima). O EIARima demandou seis anos de estudo e, após concluído, foi submetido à avaliação
da comunidade local, por meio de um intenso processo de interação, discussões e
debates: mais de duas mil pessoas, em 6 audiências públicas e 64 reuniões com
diferentes públicos. Apenas após esta validação, o documento foi aprovado pelo
IBAMA e a Santo Antônio Energia obteve a Licença Prévia 22.

No Brasil, os Estudos de Impacto Ambiental – Relatórios de Impacto Ambiental
(EIAs-RIMAs), são procedimentos vinculados diretamente ao Licenciamento Ambiental. O
pedido de elaboração do estudo de impacto ambiental relativo ao projeto é atribuição do

22

Disponível no site:
acesso: 01/09/2016.

http://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/licenciamento-ambiental/
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responsável pelo projeto. E a avaliação dos resultados fica a cargo das autoridades
ambientais competentes para a aprovação do projeto. O EIA-RIMA foi instituído pela
Resolução do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, objetiva realizar uma análise
prévia da viabilidade ambiental do empreendimento.
Na definição e análise de Zhouri, no que concerne ao EIA/RIMA, são:
[...] documentos que trazem as informações sobre as características técnicas,
socioeconômicas e ambientais de uma obra de infraestrutura. Muitas falhas nesses
estudos advêm do fato de serem, em geral, cópias padronizadas uns dos outros,
com apenas algumas adaptações circunstanciais. Dado a relevância do EIA-RIMA
como base do licenciamento ambiental, as comunidades deveriam ter acesso e
participar de sua elaboração desde o início, na definição dos aspectos relevantes a
serem estudados pelos consultores. O Termo de Referência (TR) deveria ser um
documento discutido com as comunidades para que suas demandas fossem
incorporadas desde o princípio. (ZHOURI, 2012, p.54)

No que concerne ao EIAs23, dos empreendimentos Santo Antônio e Jirau, este é
composto de cinco volumes de A - E, configura-se um extenso e detalhado documento,
porém, permeado de lacunas a respeito dos possíveis impactos como: Inundações na Bolívia;
Impacto sobre os peixes e a pesca; Perda de ecossistemas naturais; Mercúrio; Gases de efeito
estufa; Efeitos a jusante (Erosão fluvial, Sedimentos em lagos de várzea) Impactos sociais e
Impactos da Hidrovia Madeira-Mamoré, estes impactos ora

foram minimizados ora

ocultados no EIA (FEARNSIDE ,2015).
No primeiro volume é apresentado os objetivos do estudo:
O conjunto dos estudos ora apresentado tem por objetivo definir um retrato real da
região e uma análise prospectiva de seu comportamento frente à implantação dos
aproveitamentos hidrelétricos propostos. A base de conhecimentos que esses
estudos multidisciplinares consolidam proporciona importantes fundamentos às
tomadas de decisões que, ao longo do tempo, constituirão ações que levem a
melhores oportunidades de vida para a nossa sociedade, norteadas pelo objeto da
sustentabilidade e do desenvolvimento. (FEARNSIDE, 2015, p.12)

O EIA das hidrelétricas do Complexo Madeira foi apresentado como um único
documento, fato que pode ser interpretado como uma tentativa de uma prévia segurança por
parte dos empreendedores para a instalação da segunda hidrelétrica – Jirau. Das inúmeras
polêmicas que se constituiu o processo de licenciamentos dessas obras, ficou nítida as
23

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS ENOVÁVEIS.
Estudos de Impacto Ambiental. 2006. v.1, p. 2-4.
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pressões políticas contra o IBAMA – órgão do governo responsável por avaliar e aprovar os
Estudos de Impacto Ambiental e de conceder as licenças ambientais.
Em março de 2007, a equipe técnica do órgão emitiu parecer técnico que demostrou
a insuficiência do EIA apresentado e indicação para a realização de um novo. A exigência de
um novo estudo, denota que o documento submetido a análise era praticamente inviável,
porque se assim não fosse, teria sido sugerido apenas condicionantes ao processo. Fearnside
(2015, p.160) descreve esse momento,
Em 21 de março de 2007, o corpo técnico do IBAMA apresentou um parecer de
221 páginas para o chefe do Departamento de Licenciamento recomendando que
seja necessário um novo EIA (Deberdt et al., 2007). Apenas dois dias antes, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ele teria uma reunião “muito
dura” com a Ministra do Meio Ambiente para pressionar para a aprovação rápida
das barragens (OESP, 2007). Em 30 de março de 2007, o chefe do Departamento
de Licenciamento emitiu uma ordem que solicitou algumas informações adicionais
dos proponentes, mas rejeitou a necessidade de um novo EIA (Kunz Júnior, 2007).
Nos dias 12 e 23 de abril de 2007 a equipe técnica apresentou uma série de
perguntas sobre as muitas lacunas remanescentes nos estudos de impacto
ambiental (Brasil, IBAMA, 2007a,b; Franco & Campos, 2007). [...]o chefe do
Departamento de Licenciamento foi removido de seu posto. Em 04 de julho de
2007 a pessoa que o substituiu emitiu um “parecer definitivo”, que reafirmou a
rejeição da exigência de um novo EIA e declarou como resolvido uma série de
questões pendentes, incluindo a dos sedimentos (Franco, 2007). A licença prévia
foi concedida em 09 de julho de 2007. A mesma pessoa que aprovou a licença
prévia na condição de chefe do Departamento de Licenciamento foi,
posteriormente, promovida a chefiar o IBAMA como um todo, e, nessa função,
aprovou a licença de instalação para a hidrelétrica de Santo Antônio em 13 de
agosto de 2008.

Diante desse emaranhado de acordos “extralegais” e a não realização das devidas
correções técnicas emitidas pelos avaliadores, é possível denotar que no processo de
licenciamento das hidrelétricas do Complexo Madeira, foram negligenciados os direitos
socioambientais das comunidades atingidas pelos empreendimentos hidrelétricos.

A esse

respeito Zhouri (2012, p. 23) afirma:
De modo geral, pode-se se observar que as atuais tendências na política ambiental
nacional privilegiam primordialmente os interesses do capital, respectivamente das
empresas, sejam eles privados ou públicos. Tudo indica que a pressão do governo
sobre a condução do licenciamento ambiental e as mais variadas iniciativas para
„agilizá-los‟ reforçam ainda mais a condição de subalternidade dos grupos
ameaçados pela obra em questão.

Assim, o processo avaliativo, parte importante do Estudo, que deve prevenir os danos
ou alterações significativas ao meio ambiente, perde a objetividade cedidas pelos interesses
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vorazes do mercado. Que provoca uma vulnerabilidade ecológica, econômico e social para
o ambiente e consequentemente para a população atingida.
Vários estudos apontam a negligência ocorrida no processo de licenciamento das
hidrelétricas na Amazônia (VERDUM, 2007; ZHOURI, 2012, LASCHEFSKI, 2014;
FEARNSIDE, 2015)
Ao analisarmos o EIA das obras de Santo Antônio e Jirau é possível identificar que
o documento identifica as áreas indígenas no entorno do projeto das hidrelétricas, porém,
deixa claro que os impactos não haverá impactos diretos,
Tendo em vista a proximidade das Terras Indígenas à área de implantação dos
aproveitamentos, o Diagnóstico do Meio Socioeconômico incluiu no estudo da
população da Área de Influência dos aproveitamentos os povos Karitiana,
Karipuna, Lage, Ribeirão, Rio Negro Ocaia, Pacaá Novas e Uru-Eu-Wau-Wau.
Cabe registrar que os estudos realizados não apontam essas Terras Indígenas como
passíveis de serem diretamente afetadas pelo empreendimento, prescindindo,
portanto, da autorização do Congresso Nacional, conforme determina o § 3º do
artigo 231 da Constituição Federal. Contudo, um amplo conhecimento das
dinâmicas sociais/espaciais próprias dessas sociedades indígenas, desde a fase de
planejamento, busca definir possíveis pressões sobre os grupos indígenas e seus
territórios e o grau de vulnerabilidade destes frente ao aproveitamento energético 24
(EIA, 2005, p.27).

O texto acima cita o artigo 231 da Carta Magna 25 que estabelece “São reconhecidos
aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. O § 3º estabelece,
O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.

Como a leitura sugere, há uma exigência por lei, que a execução das atividades que
afetam o território indígena seja antecedida de autorização do Congresso Nacional, dada
após os povos indígenas afetados serem consultados. Esses artigos constitucionais é o
respaldo à oitiva constitucional, como veremos a seguir.

24
25

EIA – Vol. 1 Tomo C
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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No caso das hidrelétricas do Madeira, de acordo com informações dos entrevistados
as reuniões de consultas puramente protocolares e “explicativas” foram transformadas em
audiências, sem o direito a voz dos atingidos.
A Constituição Federal, ainda cita no Art. 23, “Os índios, suas comunidades e
organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”. Além destes, os
Direitos dos Povos Indígenas no Brasil estão assegurados no Decreto Legislativo Nº
143/2002 e no Decreto Presidencial Nº 5.061/2004, ambos objetivam a regulamentação do
que está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do
qual o Brasil é signatário, no Artigo 6º da Convenção 169 está estabelecido que os governos
deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los
diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em
todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos
administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que
lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas
dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.

Em relação ao RIMA das hidrelétricas de Rondônia, elaborado em 2005, este é
composto de 82

páginas, com capítulos assim intitulados: Premissas adotadas para a

elaboração dos estudos ambientais; Saiba por que estão sendo propostas as Usinas de Santo
Antônio e Jirau; Conheça as Usinas de Santo Antônio e Jirau; Conheça a região onde se
pretende construir as Usinas; Alterações ambientais causadas pelas Usinas na região onde
serão implantadas; Principais dúvidas e questões sobre as Usinas de Santo Antônio e Jirau;
Saiba como ficará a região das Usinas de Santo Antônio e Jirau a partir de sua implantação;
Ações para corrigir ou compensar os impactos negativos dos Projetos; O que será feito para
avaliar o sucesso das medidas recomendadas pelos estudos ambientais.
Um problema apontado nos estudos realizados no Brasil sobre licenciamento, diz
respeito às empresas que elaboram os EIA/RIMA. Estas são empresas de consultoria pagas
pelo proponente do projeto, que elabora um termo de referência e escolhe a empresa que
apresenta “um desenho” com menos impactos. “As empresas são, portanto, induzidas a
produzir relatórios que indicam um mínimo de impactos, tanto por meio de pressões diretas
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como em função do seu interesse em ser escolhido para contratos futuros de consultoria”.
(FEARNSIDE,2014, p. 49).
O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é realizado posteriormente ao EIA.
Segundo a resolução do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, este tem o objetivo de
refletir as conclusões do estudo de impacto ambiental. Assim, deve detalhar e aperfeiçoar o
estudo26.
Ao observarmos O RIMA das hidrelétricas em questão, é possível perceber a que a
maior parte do documento se dedica a descrever o espaço e justificar o empreendimento, no
quesito justificativa, o documento apresenta:
Para que a implantação de um projeto para geração de energia com base hídrica
seja viável, é preciso que haja um consenso entre todos os agentes, ou seja,
quando:
- há demanda por energia que justifique o Projeto; - há viabilidade técnica para sua
execução; - sua implantação e operação acarretam impactos ambientais reparáveis
ou compensáveis; - não há conflito entre sua operação e os demais usos da água
em sua região de implantação; - a população local pode ser devidamente
compensada pelos transtornos causados por sua implantação e operação; - há
agentes interessados em sua construção e financiamento. As Usinas de Santo
Antônio e Jirau atendem a essas exigências. (grifo nosso)

A descrição da justificativa apresenta uma contradição com a realidade do processo
de licenciamento. Vimos anteriormente que o EIA foi reprovado pelo órgão avaliador a
ponto de solicitar um novo estudo, desse modo não existia viabilidade técnica, como
também a população local não foi compensada pelos transtornos causados, a prova foram as
inúmeras manifestações realizadas pelos atingidos em busca de justiça, como a imagem 08 a
seguir denuncia,

26

Art 9º - parágrafo único: O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As
informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e
demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do
projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.
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Imagem 08 – Manifestação dos atingidos por barragens

Manifestação dos atingidos pela Hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau – Fonte – MAB. Ano: 2007

As mobilizações dos atingidos objetivaram, entre outras coisas, evidenciar o caráter
arbitrário da expropriação dos modos de vida, da desterritorialização e da exclusão nos
processos decisórios. ( em anexo, carta do povo Karitiana publicada no site do CIMI)
O processo de licenciamento e instalação das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau foi
marcado por arbitrariedades de inúmeras ordens, especialmente com relação aos direitos das
comunidades atingidas, que ignorou os direitos consignados pela Constituição Federal, pela
legislação ambiental que os regulamenta e pelas convenções internacionais. A esse respeito
Baraúna, (2014, p.31) descreve:
A implantação do „Complexo Madeira‟ representa mais um marco na história dos
agentes sociais, designados como: “ribeirinhos‟, “indígenas‟, “extrativistas”,
pescadores, “quilombolas”, “garimpeiros” e “castanheiros”, que viviam na região
do rio Madeira antes da implantação do „Complexo Madeira‟ e que, por seu
desdobramento, já não tem mais livre acesso aos recursos naturais e tão pouco
vivem nas localidades que ali existiam. Por ironia do destino, as famílias afetadas
agora são aquelas que mais uma vez voltam a sofrer as consequências, como
ocorreu com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em meados do
século XIX com a UHE de Samuel na segunda metade do século XX. A
implantação deste projeto hidrelétrico resultou no deslocamento compulsório e na
desagregação de unidades organizativas para dar passagem a medidas que
defendem a “integração” da “região” à economia do país e do continente.
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No que concerne à discussão do licenciamento ambiental, após a elaboração do
EIA/RIMA, a audiência pública é uma etapa da avaliação do impacto ambiental e esta se
configura talvez o momento de maior importância para a sociedade civil. Se tornou
obrigatória pela Resolução 009/87, e no seu art. 2º explicita: “sempre que julgar necessário,
ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta)
ou mais cidadãos, o órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública”.
Destarte, a audiência pública, objetiva ser um espaço para prestar esclarecimentos e
dirimir as dúvidas sobre os possíveis impactos ambientais e sociais que o empreendimento
poderá ocasionar. É um momento de participação popular, com a presença do Ministério
Público, em que a sociedade pode fazer sugestões e solicitar esclarecimentos, a partir disso,
o órgão ambiental avaliará todas as suas implicações positivas e negativas no âmbito
ambiental, econômico e social; em seguida, fará deliberação quanto à emissão ou não da
Licença Ambiental.
Uma instância relevante do ponto de vista da participação da população no
processo de licenciamento ambiental, as Audiências Públicas são o único momento
formal em que a participação está prevista durante todo o processo. Concebidas
como espaço de debates sobre a viabilidade dos empreendimentos, na prática as
Audiências se configuram tão somente como uma etapa de formalização do
processo de licenciamento ambiental, um jogo de cena de procedimentos
democráticos e participativos. Programadas para uma etapa do licenciamento já em
curso, as Audiências acontecem tardiamente, quando decisões já foram tomadas e
as dificuldades de acesso à documentação, apontadas anteriormente, dificultam
uma participação informada (ZHOURI, 2012, p.58).

De acordo com a pesquisadora, as audiências públicas não cumprem seu objetivo de
ser o espaço de participação democrática, além disso, a antropóloga diz que o acesso ao
EIA/RIMA acontece em um estágio muito avançado do processo, ou seja, tardiamente.
Fonseca et al., (2013, p.16) corrobora com essa ideia:
Nesse momento, decisões importantes já haviam sido tomadas, tais como a
definição dos temas a serem analisados no EIA. Além disso, deficiência na
participação social em momentos anteriores ao licenciamento traz para os debates
do licenciamento temas fora do seu escopo, que deveriam ter sido amplamente
discutidos anteriormente, como a escolha do local para o empreendimento e a
definição das principais características do projeto.

No que concerne ao povo Karitiana, inicialmente foram considerados como
indiretamente afetados nos estudos e relatórios, após uma série de reuniões, embates e
negociatas, são considerados posteriormente diretamente afetados, o que ocasionou medidas e
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ações compensatórias ( em anexo, matéria que descreve as reuniões) . Nesse ponto, Paz (2006,

p.52) assevera que,
A simples classificação do impacto, quer seja em direto e indireto, ou por bacia ou
proximidade geográfica, é insuficiente para compreender a verdadeira natureza do
dano que uma hidrelétrica pode causar em um povo indígena. É de fundamental
importância que se tenha um profundo conhecimento da história, da cultura e dos
problemas regionais dos povos indígenas a serem atingidos por um determinado
empreendimento hidrelétrico para que se possa construir um quadro mais real de
qual população poderá vir a ser impactada e, assim, obter diretrizes adequadas para
a interação com esses povos e para o tratamento do dano em si.

Quando diz respeito a obras que atinge terras indígenas, como é o caso de nossa
pesquisa, é necessário que a audiência pública contemple outros aspectos para atender as
especificidades da cultura. Como por exemplo, o RIMA deve ser traduzido para língua
falada pela etnia e a reunião deve ter tradução simultânea.
Quando a obra atinge povos indígenas, o processo de licenciamento deve conter
especificidades que levem em conta as características do grupo social que possa
ser atingido. Essas especificidades possuem o objetivo de assegurar condições de
igualdade, em direitos e oportunidades, aos povos indígenas, e permitem ao órgão
licenciador receber informações diferenciadas e valiosas para deliberar sobre a
viabilidade socioambiental da obra. (PONTES; OLIVEIRA, 2015, p. 6)

Dentro dessas especificidades, é contemplado outras formas de consulta e
participação dos povos indígenas, que são a oitiva constitucional e a consulta prévia.
A oitiva constitucional, é o resultado do reconhecimento legal a partir da carta magna
no, § 3º do artigo 231 já citado anteriormente, que garante que os povos indígenas
impactados sejam ouvidos. “A oitiva Constitucional é o processo pelo qual o Congresso
Nacional ouve as comunidades indígenas, como pressuposto para autorizar ou não o
empreendimento [...]”. (PONTES; OLIVEIRA, 2015, p. 15). Ou seja, a oitiva protege os
direitos territoriais dos povos indígenas ameaçados de impactos.
A oitiva constitucional é conduzida pelo Congresso Nacional. Participam desse
momento apenas os povos indígenas e uma comissão temporária instituída pelo Congresso
Nacional e deve ser realizada na terra indígena em estudo. Porém, no campo jurista, não há
consenso a respeito do efeito deliberativo de tal processo.
Além, da audiência pública e oitiva constitucional, a legislação ainda prevê a
consulta prévia, que está fundamentada também na Convenção 169 da OIT, um tratado
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internacional que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto
legislativo número 143, de 20 de junho de 2002.
Está é considerada pelos legisladores como a mais importante, porque,
O primeiro desses aspectos é o fundamento jurídico. Pode-se dizer que a consulta
prévia é uma modalidade sui generis de participação, diferenciando-se dos
instrumentos tradicionais, como audiências públicas, em razão de seu fundamento,
o direito à autodeterminação, enquanto as audiências públicas resguardam o direito
à informação e à participação. Daí o caráter eminentemente deliberativo, não
somente informativo e participativo, da consulta prévia (PONTES; OLIVEIRA,
2015, p. 18).

De acordo com a legislação, como o próprio nome diz, a consulta deve ser “prévia”,
assim, um empreendimento não pode iniciar seus trabalhos sem antes serem ouvidas as
comunidades impactadas. Estabelece também que o povo atingido participe diretamente dos
estudos de impacto ambiental e que a consulta seja realizada pelo governo, excluindo dessa
forma, os empreendedores. Assim, a audiência pública deveria respeitar a diversidade
linguística, disponibilizar a interpretação para língua materna, quando necessário.
O diferencial desta forma de participação está no fato que “Qualquer que sejam os
efeitos da consulta, esta difere da audiência pública e da oitiva constitucional, na medida em
que tem como fundamento a autodeterminação, entendida como a possibilidade de os
próprios povos indígenas decidirem seus destinos” (PONTES; OLIVEIRA, 2015, p. 21).
É mister observar essas formas de consulta e participação dos povos indígenas na
definição de projetos de impactos em seus territórios, suas especificidades e limites, como
também suas similaridades, as vezes confusa para a maioria das pessoas, é importante, saber
que existem dispositivos regidos por convenções internacionais, que o Brasil é signatário,
que resguardam o direito dos povos tradicionais a seus territórios, que deve respeitar sua
diversidade cultura. Porém, Pontes e Oliveira (2015, p. 28), nos chamam atenção para,
[...] o Governo brasileiro nunca realizou uma única consulta nos moldes do que
determina a C169, torna-se muito difícil sustentar politicamente dois momentos
participativos, sobretudo considerando a “urgência” com que o Governo Federal
vem implementando seus projetos prioritários.

Nesse contexto de embates de projetos distintos de uma mesma sociedade, que geram
injustiças, na luta pelo ambiente, as leis são „ajustadas‟ de forma a favorecer os projetos
econômicos, na maioria das vezes usando o discurso da política de desenvolvimento para o
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„bem comum‟, ou como no caso das hidrelétricas na Amazônia, para segurança energética
do País. “Ou seja, a legislação tem sido reinterpretada casuisticamente, em especial quando
entendida como obstáculo ou quando se apresenta contrária ao modelo desenvolvimentista
[...] (ZHOURI, LASCHEFSKI e PAIVA; 2014, p. 99).
Ainda, nesse sentido, Laschefski (2011, p.55 a 58) apresenta algumas recomendações
para que o processo de licenciamento se aproxime do tão almejado espaço de participação
democrática entre elas:
1) a participação da sociedade civil deve começar na concepção do
planejamento[...] 2) deve haver obrigatoriedade na realização de uma audiência
prévia antes da realização dos EIA/RIMA [...] 3) a participação não poderá
implicar necessariamente a negociação – entendida como processo de barganhaentre os diversos interesses e propostas em disputa.[...] 4) A participação deverá se
referir a todas as etapas do planejamento e não será permitida a negociação
efetuada diretamente com o empreendedor, sem a mediação do órgão ambiental e
do Ministério Público[...] 5) O acesso e a apresentação das informações deverão
ser realizados nua forma adequada para os atingidos [...].

No que tange às audiências públicas do processo de licenciamento da Santo Antônio
e Jirau, estas aconteceram entre novembro de 2006 e outubro de 2008, em Jaci-Paraná, Porto
Velho e Mutum-Paraná. As três primeiras audiências foram realizadas em novembro em dias
sequenciados, dia 10 de novembro em Jaci-Paraná; no dia seguinte em Porto Velho; a
terceira, dia 30 de novembro de 2006 e a última no dia 15 de outubro de 2008.
Baraúna e Marin em um estudo sobre o fator participativo nas audiências públicas
das hidrelétricas do Madeira, revelam que “Aqueles ditos atingidos saem desse cenário sem
ter suas indagações respondidas e sem esperanças de que haverá retorno sobre suas maiores
demandas e preocupações: deslocamentos, riscos, trabalho, moradia, educação, saúde e
alimentação”. (BARAÚNA e MARIN, 2011, p.96). As citadas pesquisadoras ainda
descrevem alguns momentos das audiências públicas das hidrelétricas Santo Antônio:
As manifestações em meio às audiências denotavam a indignação com relação aos
danos ambientais sobre o Madeira, bem como os problemas sociais que recairiam
sobre os agentes sociais que vivem nas „comunidades‟ próximas onde estão sendo
construídas as hidrelétricas, desde a área de formação até a sua foz [...]
(BARAÚNA e MARIN, 2011, p. 97).

O estudo em questão ainda descreve a audiência da Hidrelétrica Jirau que aconteceu
na cidade de Porto Velho no dia 15 de outubro de 2008,
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O clima dentro do auditório era de euforia: as pessoas demonstravam alegria e isso
era algo que lembrava um campeonato esportivo. Havia grupos de pessoas que
mais pareciam torcidas com faixas em cada canto do auditório, com declarações de
apoio à obra de Jirau. Não se constatava nenhum tipo de manifestação contraria a
obra. [...] após a mesa ser formada, o coordenador passou a dar vez aos políticos,
que se valeram do ensejo para reiterar o apoio as obras do Complexo Madeira[...]
após a apresentação de todos os pesquisadores, deu-se início às inscrições para os
blocos de perguntas. Quando se formaram, o horário já estava bem avançado e boa
parte do público começou a se retirar. As primeiras falas foram dos representantes
de localidades próximas as obras, os mesmos que vieram de ônibus; apenas
elogiaram o consórcio e exigiram que houvesse brevidade no início das obras. Um
número expressivo de pessoas- jovens, estudantes, adultos, evangélicos,
presidentes de „comunidade‟ e idosos – se dirigiu aos membros da Enersus apenas
para abraçá-los e tirar fotos. [...] um dos blocos de questionamentos foi o dos
pesquisadores do consórcio concorrente, MESA, que fez o estudo inicial da
construção e perdeu a concorrência para implementação da obra. Fizeram várias
críticas declarando que o novo Rima poderia ser posto em dúvida e que um estudo
de seis meses, realizado pela Enersus, não dava as mesmas garantias que um
estudo feito em sete anos pelo consórcio MESA, foram apontadas várias falhas
(BARAÚNA e MARIN, 2011, p. 103/111).

As audiências públicas, a oitiva constitucional e a consulta prévia (os últimos dois,
no caso das populações indígenas), como já mencionado antes, são momentos importantes
de participação, para debate amplo sobre seus impactos socioambientais, porém, percebemos
a partir dos estudos mencionados anteriormente, que no caso das Hidrelétricas Santo
Antônio e Jirau, as audiências públicas foram usadas pelos políticos, empreendedores e
órgãos estaduais como instâncias formais de transmissão de informações sobre os benefícios
econômicos dos empreendimentos.
Sobre a natureza da ação governamental no planejamento energético do país
Fearnside (2015, p.273) salienta,
A decisão de construir uma barragem no Brasil é feita por um punhado de pessoas
em instituições, tais como os centrais elétricas do Brasil (ELETROBRÁS), o
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) e a Casa
Civil, da Presidência da República (e.g., Fearnside & Laurance, 2012). Enquanto o
processo de licenciamento pode envolver anos de estudos, audiências e
“consultas”, a decisão de construir a barragem já foi tomada em um sentido real
(diferente de um sentido teórico ou jurídico). Aqueles que sofrerão os impactos
não têm voz ou representação quando é tomada a decisão real.

Como vimos no relato sobre as audiências para licença prévia das hidrelétricas,
especialmente a de Jirau, instaurou-se um “teatro de consensos”, os atores em cena,
especialmente os empreendedores e os políticos, em nome do desenvolvimento e do bem
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público, minimizam os problemas e apresentaram medidas mitigadoras e compensatórias
para viabilização do projeto.
Ao descortinar a complexidade que permeia todo processo de licenciamento no
Brasil, as diferentes fases, as estratégias políticas que subjazem as reuniões, entre outras
contradições, fica mais fácil compreender a desordem instaurada na vida dos Karitiana, após
a implantação das hidrelétricas no Rio Madeira.
Incluir-se nesse complexo contexto, as barreiras linguísticas e semânticas que se
efetivam por meio de uma linguagem formal e técnica pouco compreensível, que redigidos
os documentos, tornando-se um demarcador territorial que objetiva excluir e impor uma
ordem no mundo. Dessa forma, foi impossível realizar processos participativos em um
licenciamento ambiental nesses moldes.

3.2 OS IMPACTOS NA PERCEPÇÃO DO POVO KARITIANA

Vimos anteriormente, o processo de licenciamento ambiental, à luz da legislação e as
análises de estudiosos sobre o tema. Observamos um cenário que apresenta conflitos de
interesses no palco de uma sociedade reconhecida como democrática; de um lado, um grupo
instituído por leis, que busca a efetivação de seus direitos através de mecanismos
participativos; de outro, um grupo com um projeto neoliberal, que procura destituir os
direitos garantidos dos mais pobres, em nome do capital e da usurpação dos bens naturais.
Diante desse cenário, qual a percepção do grupo impactado? Como acontece o
processo de consulta e participação? Quem participa?
Com o intuito de desvelar essas questões, dezessete representantes da comunidade
Karitiana da aldeia Central foram entrevistados com objetivo de identificar se os mesmos
perceberam impactos na aldeia Central, e se foram, quais são, e como se deu a participação
destes no processo de licenciamento ambiental, baseado na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), discutida anteriormente que dá direito aos indígenas de
serem consultados caso suas terras sejam impactadas por empreendimentos.
A respeito de impactos socioambientais, Paz (2006, p.58) apresenta uma visão do se
configura estes,
Os conflitos socioambientais, por sua vez, são derivados da relação dos grupos
sociais com o seu meio natural, possuindo como dimensões básicas o mundo
biofísico, o mundo humano e suas estruturas sociais e os diversos mecanismos
pelos quais estes dois mundos se relacionam.
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A seguir, apresentamos um quadro que resume a percepção dos impactos segundo os
moradores da Aldeia Central

QUADRO 01 - Percepção dos impactados
IMPACTOS
SOCIAIS
Mudanças na hierarquia (governabilidade) da aldeia
Enfraquecimento das festas tradicionais
Mudanças comportamentais

AMBIENTAIS
Seca do Igarapé Sapoti
Escassez de peixes
Diminuição da caça
Invasões de terras
Doenças na comunidade
Dificuldades com plantio de roças
Fonte: dados compilados a partir das entrevistas realizada com o povo Karitiana

Os entrevistados se reportaram frequentemente à degradação dos recursos naturais
em comparação ao “tempo de antigamente”27 e às terras do Candeias, de acordo os mesmos
nesse último território, ocupado hoje por uma parte dos Karitiana, ainda é possível encontrar
com peixe e caça, porque sofre menos com as influências do impactos provocados pela
construção das hidrelétricas, haja vista encontrar-se um pouco mais distante da represa.
Todos concordam, ainda, que o igarapé Sapoti, secou, e que há irregularidades no
nível da água e escassez de peixe, provocados pelo barramento (proprietários de terras
vizinhas) dos afluentes que abastecem o rio da aldeia, provoca a quase extinção da jatuarana,
um peixe usado em um dos seus rituais, uma das principais causas pelo qual a festa não
acontece há anos.
A respeito da escassez de peixes, uma pesquisa realizada no Rio Madeira sobre os
níveis hidrológicos e produção pesqueira, diagnosticou que os peixes migradores como a
jatuarana, tem sua migração fortemente relacionada com a variação do nível hidrológico.
Alteração provocada pelas hidrelétricas no nível hidrológico pode afetar a migração desses
peixes, ocasionando uma diminuição de algumas espécies em determinadas áreas. (LIMA;
KAPLAN; DORIA, 2017)
O problema em questão já foi diagnosticado anteriormente, como no Relatório
Diagnóstico Final e Avaliação de Impactos nas Terras Indígenas Karitiana, Karipuna, Lage,
Ribeirão e Uru-Eu-Wau-Wau de dezembro de 2014, elaborado por Auxiliadora Cruz de Sá
Leão, Gilberto Azanha e Luis Carlos Maretto, neste encontramos uma possível explicação
para o problema do Rio Sapoti
27

Expressão usada pelos Karitiana para se referir ao passado
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Um dos problemas detectados nos estudos realizados pela FUNAI em 2003 foi o
desmatamento da mata ciliar ao longo do igarapé Sapoti (Garça), na área limítrofe
da aldeia, o que pode levar ao seu assoreamento.
Fomos informados, ainda, que foi construída por fazendeiros no rio das Garças,
uma barragem que está impedindo a subida dos peixes. Já desaparecem espécies
tais como: jatuarana, surubim, piau, cuiucuú, tucunaré, peixe cachorro, pacu e
outros. Além disso, como anteriormente colocado, no interior da área há escassez
de peixe. Os rios que a cortam são de pequeno porte e para terem uma quantidade
de peixe suficiente, os índios, via de regra, cruzam os limites da área indo até o
igarapé Preto, e o rio Candeias e afluentes. A questão foi levada à Administração
Regional da FUNAI e SEDAM- RO (2014, p. 75)

Anteriormente as dificuldades relativas à pesca no igarapé Sapoti, já mencionadas
em trabalhos científicos, a exemplo da pesquisa de Felipe Ferreira Vander VELDEN,

[...] os moradores da aldeia reclamam da escassez de peixe: em 2006, por exemplo,
os Karitiana me informaram que não encontravam mais jatuaranas porque um
fazendeiro represou o rio das Garças ao norte da terra indígena para a formação de
um tanque de piscicultura, impedindo que os peixes subissem o rio [...] (VANDER
VELDEN, 2010,p.100).

A preocupação persiste, e é expressa nas falas dos informantes, ao se repetir palavras
“nesse rio aqui até porque quando seca fica sequinho, sequinho [...]” (Osori) “só que a
água secou, secou, secou mesmo” (Jeokon). De acordo com os entrevistados nos meses
agosto, setembro e outubro o rio fica literalmente seco.
Abrimos um parêntese aqui para descrever o cenário da aldeia Central que o
estudioso Carlos Frederico Lúcio, apresentou em 1996, quando realizou uma etnografia
entre os Karitiana,
A entrada do carro na área do posto da FUNAI, foi permitindo ter uma primeira
ideia do plano local: um igarapé (que se encontrava quase moribundo devido a
seca) dividindo o espaço em dois planos: do lado havia o conjunto de construções
de alvenaria que formam o posto da FUNAI e um conjunto de residência; do outro
lado a aldeia propriamente dita. (LÚCIO, 1996, p.17) (grifo nosso)

Esse fragmento nos parece revelar que a seca do igarapé Sapoti é comum, registrada
há mais de duas décadas.

A nosso ver, a escassez deve ter sido intensificada

com

assoreamento do citado rio como descreve Relatório Diagnóstico Final e Avaliação de
Impactos nas Terras Indígenas citado anteriormente.
Talvez a escassez de água, se configure um dos maiores problemas ambientais da
aldeia, nos dias atuais, “o rio não cresce mais” (Expressão usada pelos indígenas, para dizer
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que o rio não enche mais), as falas dos entrevistados não situam ano, quando relatam com
certo saudosismo a cheia do igarapé Sapoti, que conforme os mesmos, está cada dia mais
raro ver o “rio crescer”.
Além do peixe, a caça faz parte da base alimentar dos Karitiana. Foi mencionado
que as atividades de caça sofreram mudanças, estão cada dia mais raras e mais distantes, são
realizados longos percursos na floresta para serem alcançadas e leva-se muito tempo na
captura. Na cultura do povo Tupi-Arikém, essa atividade de caça é, tipicamente masculina.
É uma atividade de socialização, quando se consegue capturar um animal de grande porte,
este é entregue ao cacique que fica responsável em dividir com a comunidade e as mulheres
cuidam da parte de preparação da carne, porém, nos dias atuais essa redistribuição está cada
vez mais infrequente.
De acordo com os relatos, a rarefação da caça está no fato da terra indígena sofrer
invasões (agravadas nos últimos tempos), que ocasiona o afastamento dos animais e pela
restrição da reserva, que no período da demarcação restringiu a terra sem contemplar a terra
do Candeias. Apesar, das dificuldades mencionadas, os indígenas conseguem abater
macacos – a carne mais apreciada, cotias, pacas e porco do mato, porém, bem menos que
“no tempo de antigamente”. Um relato durante as entrevistas, nos chamou atenção, de
acordo com a entrevistada, nos dias atuais os animais abatidos não são distribuídos para toda
aldeia, como era em tempos outrora, poucos são os que compartilham a caça adquirida. Na
atualidade, os que conseguem abater os animais em caça “vendem para os parentes”. A
mudança dessa prática, se deve as relações comerciais que começaram a serem mais comum
depois da construção das hidrelétricas, segundo a entrevistada.
As dificuldades inerentes a alimentação da caça e do peixe, talvez explique a
dependência cada vez mais de produtos industrializados adquiridos na capital Porto Velho e
até de outros tipos de proteínas com carnes de boi e frango. Em relação às aves é muito
comum as famílias criarem na aldeia para o consumo. No que diz respeito ao consumo de
peixe, nos projetos de compensações das hidrelétricas foram solicitados a implantação de
projetos de criação animal e piscicultura. O tanque foi construído, como mostra a imagem a
seguir, porém, encontra-se desativado.
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Imagem 09 – Tanque de piscicultura

Foto : Tanque de piscicultura – fonte da autora – MEDEIROS, A. F . agosto/ 2017

A preocupação com a proteção da Terra esteve presente em quase todas as falas dos
entrevistados. Alguns destes, mencionaram as invasões de terras por madeireiros após a
construção da UHE, seus relatos revelam uma grande preocupação, Osori, situa esse
fenômeno com o advento das Hidrelétricas. Segundo o mesmo, é uma preocupação
constante a falta de fiscalização por parte de órgãos competentes, que causa vulnerabilidade
em relação à gestão territorial.
Esses impactos sobre o território Karitiana já foram descritos anteriormente na
pesquisa de Sarde Neto (2013,p.83),
A construção de usinas hidrelétricas impacta os territórios; a exploração de
minérios acarreta a destruição do solo, e diversas formas de criminalidade; invasão
e grilagem de terra; exploração ilegal da flora e da fauna nativa, em especial o
contrabando de madeira; construção de estradas que cortam terras indígenas; etc.
Tudo isso são lógicas distintas de relações com o território.
A problemática da posse e uso das terras tradicionais dos povos indígenas por
aventureiros e o descaso das autoridades públicas fortalece os latifundiários, em
especial a demora na demarcação das terras, e os modelos educacionais que ainda
carregam resquícios do modelo assimilacionista de integração e submissão cultural
e linguística.
O avanço dos fazendeiros e madeireiros sobre os territórios tradicionais dos povos
indígenas de Rondônia carece de uma análise crítica que contribua para as
discussões sobre território, territorialidade, demarcações e redefinições de espaços
concernentes ao atendimento do segmento indígena.
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Ainda segundo Osori, outro aspecto a ser observado é incidência de câncer na
população Karitiana, após a construção da barragem,
Primeiramente quando chegou a energia, não sei se foi energia, ou é clima que faz
isso, a gente não tinha essa doença chamada câncer não, depois dessa barragem,
primeiro foi meu tio que tava com câncer, o segundo minha tia, terceiro meu irmão
morreu de câncer, só depois da construção da barragem, quem sabe? A doença fica
no ar.

A explicação para o citado fenômeno, sob a perspectiva dos indígenas é descrito por
Vander Velden (2012, p. 92)
Entre os Karitiana a doença (kida oti) é uma ameaça sempre presente: ela está “no
ar”, o tempo todo em torno da aldeia, assim como em volta dos indivíduos, sempre
disposta a transpor as barreiras e penetrar no terreno ocupado pelas residências e,
após isso, nos corpos. Diz-se que a doença encosta no corpo, ou que ela “tem
veneno”, e que sua proximidade é responsável pelo adoecimento e morte.12, p.92)

É possível sugerir, que na percepção Karitiana, há uma ligação direta entre as
modificações ocasionadas como abertura de estradas, fumaça produzida pelos carros e
máquinas com o aparecimento de doenças entre seu povo. Para eles, antigamente, antes do
contato, o povo não adoecia, a malária, a diarreia, a tuberculose28 foram trazidas pelo nãoindígena nessa conexão estabelecida através da abertura da passagem da floresta, que os
torna vulneráveis, haja vista, seus rituais profiláticos e remédios da floresta não conseguirem
curar tais doenças.
Pesquisas na área médica têm apresentado resultados que notificam o aumento do
índice de câncer nos povos indígenas. Uma investigação realizada com diversas etnias
brasileiras avaliou os aspectos relacionados ao câncer em populações indígenas, segundo o
citado estudo.
Apesar da baixa disponibilidade de dados de prevalência de câncer em populações
indígenas, as estimativas indicam que a incidência da doença vem aumentando
nessas comunidades. Embora haja evidências de menor incidência de câncer em
povos indígenas, taxas de óbito mais elevadas foram relatadas nesses grupos, em
relação à população em geral. Acredita-se que tais resultados adversos reflitam o
estágio avançado do câncer no momento do diagnóstico, a falta de informação
sobre a doença, a maior incidência de comorbidades e a disparidade no acesso a
serviços específicos de saúde. (AGUIAR JUNIOR et al. 2016, p. 331)

28

No período de trabalho de campo encontramos uma adolescente acometida de tuberculose.
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De acordo, com a pesquisa há um aumento do número de indígenas acometidos com
a citada doença, mesmo que haja uma escassez de dados sobre o estado geral de saúde dos
povos indígenas, estes apresentam um percentual maior de óbito em relação aos não
indígenas. Entre os fatores apontados para o problema, está a ausência do diagnóstico inicial
da doença, a dificuldade ao acesso a hospitais e profissionais de saúde, carência de
programas de prevenção e campanhas educacionais. Ainda de acordo com a citada pesquisa
o fator de mudança de comportamentos sociais tem alterado a saúde dos indígenas.
Segundo dados de estudos realizados com índios da comunidade Parkatejê,
localizada na Amazônia, o contato mais estreito com a civilização desencadeou
mudanças sociais e comportamentais; a substituição progressiva das atividades de
caça pela vida sedentária e da dieta à base de carne de caça por dietas com alto teor
de gordura levou a maiores taxas de sobrepeso e obesidade, além de maior risco de
câncer de próstata.

Outro estudo na área de oncologia, também realizado com povos indígenas no Brasil,
afirma que um dos fatores que pode contribuir para incidência de câncer está relacionado a
mudança de hábitos culturais, segundo Oliveira (2015, p.10)
Historicamente, no perfil de morbidade e mortalidade dos povos indígenas no
Brasil predominavam as doenças infecciosas e parasitárias. Entretanto a
incorporação de novos hábitos culturais e urbanização contribuíram para o
aumento da incidência das doenças crônicas degenerativas como o câncer.

Diante da exposição feita por Osori e os estudos apresentados, a incidência de câncer
no povo Karitiana pode está relacionado a diversos fatores, entre eles as mudanças dos
hábitos culturais e alimentares, esse ultimo, já relatado anteriormente nesse trabalho.
Conforme apontado acima, aconteceram inúmeras mudanças socioambientais na
aldeia Central nos últimos tempos. Porém, nos chamou atenção a fala de Bisy“Mudou
totalmente. Mudou pessoa, nós mesmo mudamos, mudamos de comportamento, pensamento,
não é mais aquela pessoa „eu vou sobreviver caçando, pescando, fazendo artesanato‟. Hoje
você ver mais capital”. (Aldeia Central, outubro/2016)
Essa mudança de comportamento, foi identificada em praticamente todas as falas dos
entrevistados, através das expectativas frustradas em relação as compensações geradas pelo
empreendimento, na visão dos indígenas muito dos seus problemas seriam solucionados
com as compensações. O povo se sente ludibriado, a frase mais comum entre os
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entrevistados é “a Santo Antônio não fez nada para nós”. Outros ainda dizem “A Santo
Antônio, queria fazer as coisas para a gente, mas a FUNAI não deixou”.
Ao mesmo tempo que relatavam as queixas, também nos foi revelado, que o povo
Karitiana foi beneficiado com compensações pelos impactos, entre as benfeitorias,
encontram-se a construção da escola, de sanitários na comunidade, de um posto de saúde e
um alojamento, receberam também veículos para facilitar o transporte da comunidade para a
cidade de Porto Velho. Porém, os benefícios não que se enquadram como “projetos de
desenvolvimento sustentável”, que gerem renda e autonomia financeira.
Sugere-se que essas expectativas frustradas se configuram nos dias atuais como o
maior problema, que resultou em inúmeros conflitos entre empreendimento, FUNAI e
indígenas, os dois últimos mais agravante. Foram mencionados vários projetos, desde
criação de peixe a aquisição de equipamento para o cultivo de roças, que não foram
cumpridos, ou que fracassaram.
Além de suscitar dependência e caracterizar uma prática tutelar e assistencialista,
esse artifício suscita conflitos intra e interétnicos, que dificulta a mobilização e organização
política dos indígenas que frequentemente são seduzidos pela empresa com pagamentos29 ou
são ameaçados pelo corte de projetos, tornando-se um dos argumentos utilizados para
conduzir as negociações..
Em entrevista, um membro da Associação do Povo Karitiana, relata que a princípio a
entidade recebeu dinheiro das empresas, como compensação,
“E outra que eu quero contar ainda, a associação, o outro coordenador, com essa
expectativa de que a associação ia receber o dinheiro e ia entrar recurso pra
associação, esse secretário, ele tirava cheque sem fundo, ficaram devendo na
praça, aí os fornecedores começaram a entrar na justiça, querendo tirar bens da
associação e até hoje nós estamos inadimplentes por isso” (Bisy, aldeia Central,
Outubro/2016)

Em carta à FUNAI (em anexo), a Santo Antônio descreve as ações que seriam de sua
responsabilidade e exime-se de outras tantas promessas que foram feitas no momento de
consulta á comunidade. Na parte introdutória do documento mencionado, a empresa
esclarece sua atuação,

29

Durante o período de pesquisa, lideranças do povo Karitiana foram acusados de receber propina da empresa
Odebrech na operação lava -jato, dinheiro que teria sido pago para que os indígenas não atrapalhassem a
construção do empreendimento. Disponível:http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/04/odebrechtteria-pago-propina-ate-para-indios-policiais-e-centrais-sindicais.html
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A grande preocupação do empreendedor é ter cautela para que não lhe sejam
atribuídas a responsabilidade pela geração de impactos sobre as comunidades
indígenas que remontam a período histórico anterior à própria decisão de
implantação da UHE Santo Antônio, ou que se vinculam, de forma direta ou
indireta, à atuação de órgãos/instituições públicas. (p.01)

Além, dos problemas mencionados ainda foi possível identificar questões
importantes como: ausência de documentos referentes ao processo de licenciamento da
Santo Antônio e das atas das reuniões realizadas na aldeia, como também o
desconhecimento e falta da participação nas audiências públicas pela maioria dos
entrevistados. Os poucos que participaram também retratam que foram ludibriados, com as
promessas realizadas.
Em entrevista, uma funcionária30 do CIMI, que trabalha com os Karitiana descreve
como o processo de consulta foi realizado.
Para os Karitiana mesmo, eles (a empresa) chegaram falando só os benefícios
disso; chegaram colocando todos os benefícios sem os impactos que isso causaria
e na verdade o que a empresa chama de audiência pública é ir.... no caso consulta
da comunidade, na verdade é uma mentira, por que eles chegam e fazem uma
reunião, passam uma lista de presença, todo mundo assina e isso já é o
consentimento da comunidade, como se isso fosse a consulta conforme prescreve
169 e na verdade isso não aconteceu”. (APARECIDA, out/2016)

Ao analisarmos a voz da comunidade impactada, é notório o caos gerado nesse
cenário. Principalmente pelo desconhecimento do processo por parte dos indígenas, como
relatou Bisy “Mas nós não esperava esse impacto. Por que a gente são carente de
informação; por que quando você tem uma informação correta, você tem como aprofundar
o que pode acontecer mesmo, seria mais vantagem, não estaria conivente ao que tá
acontecendo” (Aldeia central, Outubro/2016)
Durante as entrevistas, ficou claro que praticamente não houve resistência no
processo de licenciamento ambiental, um pequeno grupo que levantou algumas questões, foi
silenciado pelas promessas feitas. As lideranças também foram ofuscadas pela possibilidade
da materialização das resoluções de muitos problemas da aldeia, e alguns ficaram à frente
das negociações. Esse grupo, incluía o presidente da Associação Karitiana e outras
lideranças da comunidade. O que consequentemente ocasionou um enfraquecimento da

30

De acordo com informações do CIMI, este órgão está desde de 1995 com presença permanente na aldeia. O
nome da funcionaria não foi revelado a pedido da mesma, denominaremos de Aparecida.
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figura do cacique, como relata a Osori “A FUNAI, não respeita o cacique, ninguém respeita,
cacique tá fraquinho” (Aldeia central, outubro /2016)
É perceptível os pontos nevrálgicos do processo de licença ambiental no Brasil, a
partir do licenciamento das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, do Consórcio Santo Antônio
Energia, que se destaca pelos conflitos de interesses, entre os empreendedores, o Estado e os
atingidos, um embate de forças desiguais, de um lado, as empresas que buscam o lucro com
a geração de energia e o Estado com o objetivo de conformar vidas, em nome do
“progresso” e, na outra margem, as vítimas totalmente desinformadas e, por conseguinte,
ludibriadas e usurpadas dos seus direitos a uma vida digna.
As mudanças percebidas e relatadas através das entrevistas, foram também expressas
por meio de desenhos em uma oficina realizada com o povo Karitiana. A princípio foram
retomados os pontos chaves coletados nas conversas, como as mudanças percebidas no lugar
em que vivem. Em seguida, o grupo foi dividido em 3 (três) subgrupos, onde cada um ficou
responsável por representar diferentes “tempos”: antes das hidrelétricas, nos dias atuais e o
futuro da aldeia. Na imagem 10 os indígenas apresentaram a visão da aldeia antes das
hidrelétricas.
Imagem 10 – desenho da aldeia no passado

Desenho da aldeia antiga – autores: João karitiana, Antonio José, Marcia Romy e Walmir. Julh/2017
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Nesta representação espacial da aldeia Central, os Karitiana destacaram a casa
redonda multifamiliar, tradicional de sua casa, que foram substituidas nas últimas décadas
por casa ao modelo de domicílios não indígena, parecidas com as dos riberinhos.
É possível visualizar também o espaço natural,o Igarapé Sapoti , o lugar da pesca
representado pela canoa, as matas proxima à aldeia, como lugar de caça e uma vegetação
rasteira retratando os roçados.
Em síntese, observamos nesse colorido, que a natureza é o espaço vivido e a cultura a
forma de sobreviver, a maloca o lugar de acolhimento, proteção e socialização de saberes, a
floresta lugar divino de onde se provêm o alimento espititual e material e água a fonte de
vida. Jeokon faz uma síntese da importancia da floresta para seu povo:
No futuro que eu penso é que queria ter plantação criar mais florestas , porque a
gente precisamos da florestas, porque a gente não quer que a floresta acabe porque
protege nossa alma nossa vida, é nossa mãe, eu penso que a gente podia criar mais
florestas para nossos filhos e nossos netos. Eu penso como professor a gente pode
plantar mais florestas.

Notamos, na imagem 11, a quase ausência do espaço natural, que é representado
apenas pelo igarapé, que também revela sua importancia para a comunidade.
Imagem 11 – desenho da aldeia Central nos dias atuais

Desenho da Aldeia Central – karitiana nos dias de hoje. Autores : comunidade escolar
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As áreas de caça e da roça, desapareceram e deram lugar a inúmeras casas
individualizadas e aos demarcadores territoriais. Observar -se que estes ocupam um espaço
significativo na aldeia, na imagem 11 na parte superior (no quadrante direito), encontram-se
a escola, o posto de saúde e a casa de apoio dos professores; do lado esquerdo, o campo de
futebol, as igrejas evangélicas e a casa da FUNAI (onde há um telefone público). É possível
verificar nessa representação que as moradias se concentram do lado inferior, o que denota
uma ideia de distanciamento dos representantes do Estado.
Por outro lado, na margem inferior, dividida pelo rio, aparecem outros demarcadores
territoriais, com menos elementos, encontra-se os fios de transmissão de energia elétrica que
corta toda a aldeia e outros templos religiosos, representados apenas por uma cruz. Em
relação, a energia elétrica é comum ouvirmos dos moradores da aldeia relatos sobre os
benefícios que a energia elétrica trouxe para o lugar.
Na concepção de Almeida Silva (2010, p.117)
No nosso entendimento, a “demarcação territorial” é um dos instrumentos de
gestão territorial do Estado que atua sobre os divíduos e as coletividades, o que
implica em estruturas de poder. Logo, a “demarcação territorial” exercida pelo
Estado opera um caráter de controle e regulação territorial representados pelas
estruturas de poder.
Essa concepção apresenta-se contraditória em relação à concepção que os
coletivos indígenas possuem, em decorrência de que a construção encontra-se
ancorada na memória ancestro-cosmogônica, formas, representações simbólicas e
presentificações, de modo que seu entendimento transcende as fronteiras
nacionais.

No terceiro cartaz, imagem 12, os autores fazem uma projeção para os próximos vinte
anos. Com viés apocalítico as imagens com poucas cores, é possível visualizar além da
expressão pictórica, frases que reforçam a denúncia que as imagens apresentam: (1) água
poluída – rio morrendo; (2) peixe morreu;(3) água faltando; (4) sem caça, sem floresta, sem
vida (5) cidade na aldeia; (6) agronegócio = exterminação dos povos indígenas; (7) sem
água encanada- sem saúde (8) sem território.
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Imagem 12 – desenho da Aldeia Central no futuro

Autores: comunidade escolar Karitiana. Fonte: MEDEIROS, A.

F. Jul/2017

Diante, dessas vozes que ecoam em uma das margens do Rio Madeira, percebemos a
“semi-morte” do povo Karitiana, diante da perspectiva de insuficiência de recursos naturais
para a sobrevivência e da pressão antrópica sobre seu território, resultado da aproximação
com a BR 364, das fazendas e dos garimpos próximos a aldeia, como já aludido.
A coação que sofre o território Karitiana intensificou-se após a construção das
hidrelétricas, como foi diagnosticado pelos participantes da pesquisa. Os PBAs que previam
as ações de mitigação e compensação para a aldeia por meio de “projetos de
desenvolvimento sustentável”, sequer saíram do papel, para a frustação do povo.
É possível ainda visualizar na imagem 11 que diante da visão catastrófica que o
desenho representa, sobrevive intensamente o “mundo dos brancos”: o campo de futebol, a
casa da FUNAI, as igrejas e a escola – os demarcadores territoriais.
Diante da realidade descortinada, nos questionamos: como viabilizar um processo de
licenciamento menos injusto? Como inserir os indígenas nos processos decisórios? Qual a
ponte é necessária para essa transição? I‟p nos responde:
a gente era muito fraco nas coisas do não-indígena e hoje estamos cada vez mais
crescendo através da escola. A escola tem trazido sabedoria para os povos
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indígenas. Se a gente não sabe a coisa do não-indígena como vamos debater com
ele? Se a gente fala as coisas sem saber a gente não é nada.

O fato dos Karitiana agregarem a educação escolar a algo tão transformador pode
explicar a ênfase dada no desenho da escola na imagem 12.
Consideramos também um indicativo que a escola é vista como um instrumento de
ascensão a conhecimentos dos não-indígenas que podem colaborar para que suas relações
com a sociedade nacional sejam menos desiguais.
Será possível construir uma educação escolar capaz de tornar possível o que quer A.
Karitiana? Qual papel que a escola poderia exercer nesse contexto de impactos?
Diante esse cenário apresentado que discuto no próximo capitulo as questões acerca
da educação escolar indígena na aldeia Central.
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4. A ESCOLA KARITIANA: DESAFIOS E PERPECTIVAS NO CONTEXTO DE
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS

Neste capítulo, buscaremos refletir sobre questões descritas nas secções anteriores,
no que concerne ao papel da escola em terras indígenas, procuramos identificar a relação da
escola KYOWÃ na perspectiva de uma educação especifica e intercultural com os
problemas do povo Karitiana com ênfase na construção da hidrelétrica de Santo Antônio e
Jirau, obras que impactaram a vida dessa etnia.
4.1 A ESCOLA KYOWÃ

A primeira escola na aldeia Central foi erguida à margem esquerda do Rio Garças,
ainda de barro com telhado de palha de babaçu, juntamente com as primeiras casas nos
finais dos anos 1970, após a demarcação da TI, construída primeiramente pelo SPI, e depois
reconstruída a margem direita do igarapé Sapoti através dos recursos do projeto
POLONOROESTE. A instituição recebeu o nome de 4 de agosto, por sua inauguração ter
sido realizada nessa data. As primeiras experiências de educação escolar são assim
retratadas
A escola chegou à aldeia não pela vontade do Povo Karitiana; foi criada pelo SPI
sem consultar a comunidade, não sabíamos o que era escola. Nasceu como desejo
deles de nos ensinar a língua portuguesa e „civilizar‟ o nosso povo, pois tinham
interesse de integrar o Povo Karitiana à sociedade nacional. Somente muito tempo
depois é que a Escola 4 de Agosto foi construída na margem direita do Rio Garças.
Nesse período não existiam as casas dos índios na margem direita do rio, só a casa
do chefe de posto da FUNAI. Tinha também o posto de saúde da escola e a
garagem da FUNAI. Nessa época o SPI havia sido extinto e havia sido criada a
FUNAI. Esse novo prédio escolar, construído na margem direita do rio, foi
inaugurado no dia 4 de agosto e assim a escola passou a se chamar Escola 4 de
Agosto. Nessa época não havia professores indígenas. A gestão da escola era de
responsabilidade da FUNAI. A rotatividade dos professores não indígenas era
grande, eles não paravam, trocava direto, quando estávamos nos acostumando com
um, vinha outro. A sala de aula era multisseriada, criança da 1ª série estudava com
os alunos das demais séries, tudo misturado. (KARITIANA, J. 2015, p.01)

A descrição do João Karitiana, que atualmente é professor na escola da aldeia,
clarifica o que já apresentamos anteriormente, o projeto de educação para os povos
indígenas, nos primeiros contatos, foi baseado em um projeto legitimador e um demarcador
territorial para “amansar” literalmente os indígenas e integrá-los à sociedade nacional.
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Um exemplo que ilustra a violência como eram tratadas as crianças indígenas nas
primeiras experiências escolares, é rememorada por Ederlane Karitiana (2017, p.05) que
reafirma as impressões de João Karitiana, no que tange ao descompromisso do órgão
responsável pela educação indigenista do seu povo, e acrescenta as agressões física e
psicológica que era submetida as crianças na escola,
O professor que trabalhava na sala de aula me deixava de castigo de joelho no
milho e batia com a régua porque eu não sabia escrever. Não deixava eu sair fora
da sala para fazer xixi. A FUNAI era também quem contratava a professora que
não ficava muito por muito tempo, pois era trocada com frequência por várias
situações. Quem sofria eram nós crianças que repetíamos o ano com facilidade. Eu
fui uma dessas crianças que viveu essa realidade, que levou o meu atraso nos
estudos. A gente passava até seis meses sem aula. Teve uma época que ficamos
um ano sem estudar. Foi muito difícil tudo isso para meu povo. (KARITIANA, E.,
2017, p. 05)

A escola descrita pelos professores Adelaine Karitiana e João Karitiana, é desenhada
a partir da concepção tradicional – comportamentalista da pedagogia. De acordo com
Medeiros (2010, p. 35)
Essa abordagem destaca a importância da influencia de fatores externos, que tem
como princípio fundamental considerar que o ser humano, ao nascer, é como uma
"tábula rasa" e tudo deve aprender, a mente é considerada inerte, e as ideias vão
sendo gravadas a partir das percepções. Baseado neste pressuposto, a inteligência é
concebida como uma faculdade capaz de armazenar e acumular conhecimento.

Essa abordagem, Paulo Freire, denominou educação bancária, para o aluno aprender,
deveria memorizar, repetir e copiar inúmeras vezes os exercícios, era comum que essa
“prática” docente fosse acompanhada de castigos físicos, para manter a autoridade do
professor e disciplinar os alunos para a aprendizagem.
Atualmente, a escola funciona em um prédio novo, inaugurado em fevereiro de 2011,
que foi construído pela Santo Antônio Energia, como projeto de compensação pelos
impactos provocados pelas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau.
A escola dispõe de vários ambientes, seis salas de aula, uma cozinha, um refeitório,
uma sala para direção, uma sala para os professores, uma sala para biblioteca, uma sala de
leitura, um laboratório de informática, banheiros feminino e masculino, um depósito para
merenda, um depósito para material de limpeza.
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Na entrada da escola existe um grande pátio em forma de maloca31. O prédio é
pintado nas cores azul e vermelha, com desenho do Botyyj (Deus), Tobot (esposa de Deus)
nas paredes que representam os mitos de origem do povo Karitiana.
Ao tentar reproduzir uma maloca tradicional na arquitetura da escola, como imprimir
seus símbolos sagrados nas paredes, o povo marca sua identidade e parece nos revelar o
desejo da escola ser um lugar para compartilhar saberes, como eram nos seus espaços dentro
da tradicional casa redonda, onde os mais novos aprendiam com os mais velhos e ainda
manifestam o desejo que seus conhecimentos ancentrais não sejam esquecidos. Em suma, é
um espaço específico e diferenciado dos Karitiana. Para melhor visualização da área descrita
acima, apresentamos a imagem 13 do atual prédio da Escola Kyowã,
Imagem 13 – Escola da Aldeia central: Escola Kyowã

Foto: Escola Kyowa – Aldeia Central. Fonte: MEDEIROS, Adriana Francisca. Nov/ 2016.

Convém frisar que o projeto por uma escola nova era anterior ao projeto de
compensação da Santo Antônio, nas palavras de Osori (gestor da escola na época),
A única coisa que ganhamos foi a escola, a secretaria tava enrolando, só tinha 500
(quinhentos) mil reais para a construção, a sorte é que eu tinha um projeto em
mãos, aí chamei o Assir, coordenador da Santo Antônio, mostrei nossa escola

31

Casa tradicional do povo Karitiana, ambi atana ou “casa redonda”
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como era pequena, eu falei que tinha projeto, ele falou: me mostre, eu tava com
arquivo guardado e mostrei. (ALDEIA CENTRAL, OUTUBRO/2016)

De acordo, com informações de uma funcionária do CIMI, que acompanhou as
reuniões durante o processo de licenciamento das hidrelétricas, a escola, não é produto das
compensações dos indígenas.
Por que eles falaram: „Aí, a escola é do plano emergencial‟ não, do plano
emergencial do município, não tem nada a ver, só que eles jogaram essa coisa, a
escola era do plano emergencial do município e o município daí construiu a escola,
mas nada a ver com o que era deles mesmo, entendeu? E daí a empresa faz esse
jogo”. (APARECIDA, Out/2016)

Contradições à parte, os Karitiana foram beneficiados com a construção da escola. O
relato do ex-gestor evidencia que os indígenas já ansiavam a ampliação da escola, havia uma
reivindicação pelo Ensino Médio na aldeia, antes de 2010. A aquisição de conhecimentos
mais complexos, nos parece ser um dos principais objetivos para tal reivindicação, o que
proporcionaria estabelecer relações menos díspares como os não indígenas.
No período da pesquisa (outubro e novembro de 2016 e de julho a setembro de
2017) a Escola Kyowã contava com nove professores, a maioria indígenas, residentes na
própria aldeia. Com o intuito de preservar a identidade dos docentes, atribuímos aos
mesmos, nomes de animais na língua Tupi-Arikém32, escolhidos por nós. Uma síntese dos
aspectos que os caracterizam encontra-se no quadro abaixo:

NOME
Sosy

Boroty

„Ip
32

QUADRO 02 – Formação e atuação de professores na Escola Kyowã
ANO/SERIE QUE
FORMAÇÃO
LOTAÇAO
ATUAM
Licenciatura
Artes e português
Ens. Fundamental II
intercultural
e Ens Médio
habilitação Ciências
da Linguagem
Licenciatura
Matemática e Física Ens. Fundamental II
intercultural
e Ens Médio
habilitação
em
Ciências
da Natureza e da
Matemática
Ens. Médio (Açaí)
Cultura, Artes e Ens. Fundamental I e

Sosy – tatu; I‟p- peixe; Pat – arara; Boroty – paca; Obaky- onça; Pikom-macaco; Gy – papagaio; Pa‟yj –
jacu; JeoKon – tucano.
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literatura Karitiana,
Licenciatura
Todas as disciplinas
intercultural
–
habilitação: Ensino
Fundamental
e
Gestão Escolar
Ens Médio (Açaí)
Polivalente
Pikom
Ens Médio (Açaí)
Polivalente
Jeokon
Ens Médio (Açaí)
Polivalente
Obaky
Ciências, Geografia,
Pat
(não
– Biologia
Espanhol, Biologia,
indígena)
Química
História, Geografia,
Gy (não – indígena) Filosofia
filosofia, sociologia
Pa‟yj

II e Ens Médio
Ens. Fundamental I

Ens. Fundamental I
Ens. Fundamental I
Ens. Fundamental I
Ens. Fundamental II
e Ens Médio
Ens. Fundamental II
e Ens Médio

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados fornecidos pelos próprios professores em entrevista em julho
de 2017.

Na Escola Kyowã quase todos os funcionários possuem contrato efetivo com a
SEDUC, apenas a professora indígena Obaky é substituta e os professores não indígenas
possuem contratos temporários que podem ou não ser renovados a cada ano. Além, dos
professores, a escola ainda conta com uma supervisora pedagógica 33 (não indígena) que
realiza o acompanhamento de algumas atividades.
Há também um professor que é intitulado de “sabedor indígena”, este é responsável
por ministrar todos os conteúdos relacionados à cultura do povo, narrativas míticas, músicas,
pinturas e artesanato. Esse profissional atua em todos segmentos do Ensino Fundamental I
ao Ensino Médio.
No quadro é possível observar o avanço em relação a atuação dos indígenas no
espaço escolar de sua comunidade, apenas dois professores não são indígenas. Um dos
fatores que contribuiu para tal realidade foi a formação em nível médio oferecida pelo
Estado de Rondônia a esses pelo projeto Açaí. Este habilitou aproximadamente 120 docentes
em Magistério Indígena para atuarem com alunos do Ensino Fundamental I. Todos os
professores da etnia Karitiana participaram dessa formação.
Porém, é possível visualizar um déficit nas formações específicas nas áreas de
Geografia, História, Química, Espanhol, Sociologia e Artes. Observa-se que estas disciplinas
são distribuídas com os professores não indígenas que também não tem habilitação. Nota-se
que apenas dois professores tem a habilitação específica, em Letras e Ciências da Natureza.
33

Esta permanece na aldeia de segunda a quinta feira nas três primeiras semanas do mês. A última semana a
supervisora trabalha na coordenadoria de educação indígena na cidade de Porto Velho.
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Estes formados pelo Licenciatura em Educação Básica Intercultural, oferecida pela
Universidade Federal de Rondônia, criado no ano de 2008.
O citado curso propõe quatro habilitações, quais sejam: 1. Educação Escolar
Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar; 2. Ciências da Linguagem
Intercultural; 3. Ciências da Natureza e da Matemática Intercultural; 4. Ciências da
Sociedade Intercultural. Com Ciclo de Formação Básica que habilitará os professores a
atuarem no ensino fundamental, seguido de dois anos que formam o Ciclo de Formação
Específica. O curso é oferecido no período de férias na cidade de Ji -Paraná – RO.
A organização curricular será efetivada a partir dos eixos integradores que
contemplam a dupla formação: básica e específica, fundamentada na articulação
entre os quatro temas referenciais do Curso: a Autonomia, a Interculturalidade, a
Sustentabilidade e a Diversidade, que tem a função integradora entre o universo de
saberes que será desenvolvido ao longo do curso (PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL,
2008, p.31)34

Ao analisarmos o referido documento percebemos a “sumarização” de conteúdos no
que tange a formação específica do professor indígena nas áreas de Linguagem, Matemática
e Física e Sociedade.
Um curso de licenciatura em Matemática ou Física, de acordo com as orientações do
Ministério da Educação tem uma carga horaria mínima de 3.200 horas (Resolução CNE/CP
n. 2, DE 09 de junho de 2015), dessa forma é notável que uma habilitação que contemple
duas áreas do conhecimento em uma só, sofrerá com o decréscimo de conteúdo. A respeito
da formação do professor indígena, Grupioni (2006, p.51) destaca:
De saída, pode-se dizer 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 sociolingüísticas, culturais, históricas e de formação e escolarização
vividas pelos professores índios e por suas comunidades.

É inegável que se avançou muito, e que muitas são as experiências em curso, na
formação de professores indígenas, mas, é também um fato que muitos são os impasses na
construção de produtivas práticas escolares. A nossa leitura a partir do contexto estudado,
34

Disponível no endereço:
http://www.processoseletivo.unir.br/concursos_arquivos/77_ppp___licenciatura_educacao_basica_intercultural
.pdf
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nos revelou alguns desafios: (1) déficit na própria formação (2) a formação “sumarizada”
nos cursos superiores; (3) ausência de uma formação continuada em serviço; (4) A
polivalência de atividades do professor indígena em sua comunidade.
O primeiro desses obstáculos é a trajetória acadêmica do professor, algumas vezes,
Os programas para formação no Magistério Indígena destinam-se a formar um tipo
de professor que, na maior parte dos casos, já atua na escola de sua comunidade e
tem pouca experiência de escolarização formal: ele sempre traz em sua bagagem
um amplo domínio dos conhecimentos acumulados por seu povo, mas seu
conhecimento sobre os nossos saberes acadêmicos é restrito. (MAHER, 2006, p.
25)

A esse respeito o professor João Karitiana (2015, p.11), relata sua própria
experiência como aluno no curso de Pedagogia Intercultural /UNIR,
Eu, particularmente, aprendi bastante em cada disciplina que cursei, um pouco de
cada coisa consegui aprender, pois não deu para entender tudo o que os
professores falavam. Ainda tenho dificuldade de interpretar a língua portuguesa, a
leitura dos textos repassados por alguns professores é de difícil compressão para
mim que não conheço bem a língua portuguesa escrita.

Soma-se ao primeiro desafio, a organização dos cursos de formação que contemplam
nas licenciaturas específicas duas ou mais áreas de conhecimentos em um único eixo com
carga horária reduzida, se comparada aos cursos de licenciatura não modulares. Muitos dos
professores indígenas não tiveram oportunidade de cursar na educação básica disciplinas
como Biologia, Química, Física e “Matemática mais avançada”, o que resultará na
dificuldade de assimilação dos conteúdos ministrados pelos formadores e consequentemente
na prática do professor indígena.
Outro aspecto que merece atenção, é a ausência de cursos de formação continuada
para “sanar” os dois primeiros desafios mencionados. Um fator que contribui para tal é a
distância que separa os centros de formação docente, como as universidades das aldeias
onde estão inseridas as escolas.
O quarto e último desafio por nós analisado sobre a formação do professor indígena
diz respeito à constelação de atribuições que lhe são confiadas. Na escola, todo material
didático está “por-fazer” (Expressão usada pela autora Terezinha Machado Maher). Desde a
elaboração do currículo diferenciado, bilíngue, intercultural à adaptação dos materiais
pedagógicos à língua materna. É também competência desde professor que teve acesso aos
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códigos da sociedade envolvente, a responsabilidade de interlocução cultural, econômica e
política de seu grupo com os não indígenas. Nas aldeias, é comum o professor ser
reconhecido como liderança indígena pelo motivo citado.
Feito o hiato, retomemos, agora, à caracterização da escola Kyowã. A instituição não
dispõe pessoal técnico e nem de apoio para as atividades de serviços gerais, como limpeza,
preparação de merenda, secretaria e gestor. O que tem se configurado um grande problema
para a comunidade, como foi relatado em uma das reuniões que pudemos participar35.
Para os professores Karitiana, a escola permanece suja, desorganizada e sem
merenda porque os mesmos não conseguem lidar com as diversas atividades, além, daquelas
que já lhe são atribuídas. Os alimentos destinados à merenda das crianças às vezes são
jogados fora, por ter o prazo de validade vencido. No período que acompanhamos as
atividades na escola, a supervisora e nós fazíamos a merenda e limpávamos a escola. De
longe, isso não pode ser considerado a solução para o problema, as escolas rurais e indígenas
devem gozar dos mesmos direitos das instituições urbanas, que tem pessoal técnico e de
apoio.
Os funcionários não indígenas se deslocam semanalmente de Porto Velho para a
Aldeia Central, permanecem de segunda a quinta feira. Atualmente36 a Secretaria de
Educação se responsabiliza por esse translado. Existe na aldeia uma casa de apoio para estes,
que passou por reformas, também realizada pela Santo Antônio Energia.
No que concerne a organização do currículo da escola do povo Karitiana, este se
apresenta com a seguinte estrutura, conforme quadros 03 e 04:
Quadro 03 - Matriz curricular do Ensino Fundamental 37
COMPONENTES CURRICULARES
BASE
NACIONAL
COMUM
PARTE
DIVERSIFICADA

Língua Materna, Arte, Educação Física, Matemática, História,
Geografia, Ciências Língua Portuguesa
L.E (Espanhol), Antropologia-cultura masculina e feminina,
Literatura Indígena

Fonte: Informações disponibilizadas pela Coordenadoria Regional de Educação Indígena. Julho/2017

35

A ata da citada reunião consta em anexo.
Uma funcionária não-indígena que trabalha na aldeia há cinco anos, relatou que até o primeiro semestre de
2017, os professores era quem arcavam com as despesas para irem trabalhar.
37
. A grade é a mesma para o Ensino Fundamental I e II, apenas a disciplina de Espanhol não é ministrada no
Fundamental I.
36
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Quadro 04 – Matriz curricular do Ensino Médio
COMPONENTES CURRICULARES
Língua Portuguesa, Língua Materna, Educação Física, Arte,
Matemática, Biologia, Química, Física, História, Geografia
Filosofia, Sociologia
Literatura Indígena, História de Rondônia, Geografia de
PARTE
Rondônia, Antropologia-cultura masculina e feminina,Projetos
DIVERSIFICADA Sustentabilidade Territorial, Língua Materna
BASE
NACIONAL
COMUM

Fonte: Informações disponibilizadas pela Coordenadoria Regional de Educação Indígena. Julho/2017

Ao analisarmos a matriz das disciplinas da escola KYOWÃ, percebemos que o
currículo está organizado de acordo com as orientações previstas na legislação vigente, uma
boa parte dedica-se à base comum e a outra parte, observa a realidade e a diversidade
cultural da comunidade.
Conquanto, outras observações são factíveis de serem realizadas a partir da análise
da matriz curricular, por exemplo, a disciplina, Projetos Sustentabilidade Territorial,
constam no currículo, porém, não é ministrada. A ementa da citada disciplina é assim
descrita no Projeto Político Pedagógico (2017, p. 13):
Nesse componente os alunos aprenderão elaborar projetos e os executarão na
própria aldeia junto com suas comunidades. Com projetos voltados para produção,
uso e território e de fortalecimento cultural com ênfase na proteção do patrimônio
material e imaterial, na autonomia e protagonismo indígena. A elaboração de
projetos e práticas de pesquisas são etapas importantes no processo de formação
do estudante pesquisador. Os temas a serem investigados deverão contribuir de
alguma forma, com a dinâmica entre professor, o aluno e comunidades, ou seja,
com a construção da educação intercultural e diferenciada que tenha por objetivo a
autonomia e sustentabilidade da comunidade no aproveitamento de seus recursos
naturais e humanos e na reafirmação identitária.

Ao nosso ver, essa disciplina deveria ser priorizada diante da problemática que estão
inseridos na atualidade o povo Karitiana, com os impactos provocados pelas hidrelétricas. A
ementa sugere entre outras coisas à prática da pesquisa voltados aos temas que emergem na
aldeia. O desafio de garantir uma escola indígena, nestes termos, parece estar estacionado
na efetivação desses objetivos, ou seja, na criação ou (re) criação de uma escola que atenda
as demandas atuais da comunidade e forme cidadãos que possam dialogar simetricamente
com a sociedade não indígena para que sejam garantidos seus direitos.
Na justificativa do PPP ainda encontramos a seguinte abordagem:
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No presente, o povo Karitiana, que novamente impactados por projetos
desenvolvimentistas na região, enfrentam desafios que exigem novas soluções e
atenção voltada para o território e a sustentabilidade econômica e cultural. Os
Karitiana estão inseridos no contexto dos projetos de geração de energia,
impactados pela empresa Santo Antônio Energia, buscam medidas compensatórias
com a finalidade de mediar os danos ambientais e socioculturais. Por outro lado, as
contradições já se fazem visíveis, posto que as ações de compensação representem
novos desafios, como ampliação das relações com a cidade e dinâmicas sociais que
geram novas necessidades principalmente no campo econômico (PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2017, p. 01).

Diante do exposto, observamos que há um “consenso de escritos”, no
reconhecimento da problemática de impactos que o povo Karitiana está inserido. No entanto,
há um fosso entre o que está escrito e a prática.
As nossas observações durante o período de trabalho de campo nos levam a concluir
que a escola indígena Karitiana ainda se constitui um demarcador territorial aos moldes da
pedagogia tradicional. O trabalho docente apoia-se exclusivamente no uso irrestrito do livro
didático distribuído pelo MEC38, utilizado em todas as disciplinas. A prática pedagógica é
pautada em exercícios de cópias, retiradas do livro didático, transcritas no quadro negro e
reproduzidas pelos alunos. As escolas nas aldeias têm sido, com raras exceções, réplicas das
escolas das cidades: a mesma proposta de currículos, de critérios de avaliação, carga horária,
estrutura de funcionamento, etc. (LADEIRA, 2004).
Alguns estudos apontam uma flexibilização do currículo da escola indígena, como
adverte Silva (2016,p.161):
Porém, em relação ao currículo da escola está havendo o fenômeno da
flexibilização curricular. As escolas ou os sistemas de ensino fazem algumas
adequações. Sobretudo com a incorporação de algumas disciplinas e/ou renomeia
outras, para dizer que existe um currículo diferenciado, mas na prática ocorre uma
educação disciplinar – cada professor fechado no seu quadrado –, de base
conteudista, sem compromisso com o desenvolvimento das habilidades e
competências dos estudantes.

Por outro lado, é interessante observar que o povo Karitiana manteve-se fiel a alguns
aspectos da sua cultura, especialmente a língua, que até hoje é falada por todos. Convém
ressaltar que só se fala o português com o não indígena. As crianças até a idade escolar, não
falam o português, este é aprendido na escola. De primeiro ao quinto ano, todas as aulas são

38

Há um grande acervo de livro didático na escola Kyowã, com uma sala exclusiva para armazenar os
volumes.
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ministradas em Arikém, do sexto ano até o Ensino Médio nas duas línguas, quando são
disciplinas que os professores indígenas são responsáveis.
A respeito da importância da língua para o povo indígena, Luciano (2006, p.123)
esclarece,
A língua indígena é um elemento cultural importante para a autoestima e a
afirmação identitária do grupo étnico, ao lado de outros elementos culturais, como
a relação com a terra, a ancestralidade cosmológica, as tradições culturais, os
rituais e as cerimônias. É inegável a importância da língua para um povo indígena
e foi sabendo disso que a empresa colonial brasileira, desde o início, tratou de
cuidar do fato, impondo autoritariamente o monolingüismo, tornando a língua
estrangeira – o português – a única a ser oficialmente reconhecida. Desde então, o
pensamento colonialista tem se negado a aceitar as línguas dos povos indígenas
como verdadeiras. Sabe-se que não existem línguas inferiores, pobres, incipientes
ou ineficazes. Existem as que são oprimidas, como foram e ainda são as línguas
indígenas brasileiras.

Os Karitiana apresentam fluência na escrita da língua mãe, além do trabalho
desenvolvido pelo SIL, na década de 1990 com a ajuda da linguística Luciana Storto
conseguiu elaborar uma cartilha para alfabetizar as crianças, como lembra o professor
indígena João Karitiana (2015, p.10):
Para aprender a escrever na minha língua materna não foi muito difícil; como
dominava um pouco a língua portuguesa, a minha aprendizagem foi muito rápida.
Antes desta linguista, a nossa língua só tinha registros escritos no padrão
linguístico da missão evangélica americana SIL. A missão tinha um casal que
morava na aldeia, Davi e Raquel, que trabalhavam na comunidade evangelizando e
registrando a escrita da nossa língua. Esse casal traduziu o Novo Testamento da
Bíblia para nossa língua. Com a presença da linguista, descobrimos que a escrita
estava errada. Pedimos ajuda para a Luciana Storto que reformulou a nossa forma
de escrever na língua Arikém.

Nos dias atuais, a cartilha é usada de primeiro ao quinto ano para alfabetizar as
crianças.
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Imagem 14 – capa da cartilha em língua Arikém

Capa da cartilha elaborada por Luciana Storto, 1996

Os relatos sobre essa conquista de transformar a fala para a escrita parece ser motivo
de muito orgulho do povo. Outros trabalhos já foram realizados na língua como a transcrição
do mito Ossip (Rito de passagem de iniciação masculina, que consistia na picada de vespas
no braço do menino seguido de compressas do sumo da planta Comigo-ninguém-pode
esfregado nos ferimentos) e trabalhos acadêmicos desenvolvidos por professores-alunos nos
cursos de formação.
O uso da língua tem fortemente um componente sócio-político, de afirmação da
identidade e de autonomia societária, na medida em que a língua é, sobretudo, uma
forma de expressar e gerar conhecimento para o manejo do mundo, ou seja, é um
componente importante de construção do saber que gera poder. ( LUCIANO,
2011, p. 97)

No ano de 2011, a comunidade escolar Karitiana foi convidada para integrar o
Programa dos Territórios Etnoeducacional YJHUKATU (Significa águas limpas).
Participaram deste, as etnias Karitiana, Karipuna, Kaxarari, Kassupá e Salamãi. O plano de
ação foi elaborado no mês de outubro do citado ano e contou com a colaboração de
representantes do Ministério da Educação - MEC, Fundação Nacional do Índio - FUNAI,
Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Instituto Federal de Rondônia - IFRO, Ministério
Público Estadual – MPE, Secretarias de Educação (Municipal e Estadual), representantes e
lideranças indígenas.
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O plano de ação estrutura-se em: 1) Infraestrutura; 2) Formação de professores e da
equipe escolar (inicial e continuada); 3) Material Didático; 4) Transporte escolar e de equipe
pedagógica; 5) Alimentação escolar (merenda); 6) Questões pedagógicas (projeto políticopedagógico); 7) Oferta dos níveis de ensino: ensino fundamental, ensino médio (normal e
integrado), ensino superior; 8) Questões administrativas (gestão dos sistemas e das escolas).
As demandas foram identificadas a partir de um diagnóstico realizado no Estado de
Rondônia.
É possível visualizar no documento que a maior demanda nas ações é de
infraestrutura. Para a Aldeia Central é previsto nesse item “Ampliação da estrutura da escola
com a construção de um depósito para materiais inflamáveis, e outro para materiais
diversos”. Para as demais aldeias Karitiana, Bom Samaritano, Juari e Candeias do Jamari
são previstas construção de escolas.
O Plano apresenta ainda ações importantes como a oferta de cursos de formação
inicial e continuada para professores a partir de uma parceria entre universidades, institutos,
FUNAI e secretarias de educação. No que tange a parte pedagógica, o Plano prevê:
Assessoria linguística para realização de oficinas pedagógicas e específicas para cada etnia;
Projeto Político Pedagógico de acordo com as necessidades e demandas de cada povo;
Contratação de mais professores, professores de língua materna e sabedores indígenas;
Acompanhamento pedagógico sistematizado nas escolas e acompanhamento pedagógico
para os professores indígenas em formação.
Ainda sobre a prática docente, o documento cita a confecção de material que
contemple os povos indígenas especialmente na língua materna do povo de cada
comunidade, tal como livros didáticos, dicionários, cartilhas para alfabetização, livros de
contos, vídeos, mapas, CDs de música, pinturas, etc. e Oficinas de elaboração e produção de
material didático e pedagógico.
O Plano de Ação dos Territórios Etnoeducacionais trazia uma proposição
vanguardista para educação escolar indígena, a administração e criação de uma educação
territorializada de um povo específico, com políticas e fazer pedagógico próprios, se
aproxima da ideia que defendemos de escola como demarcador territorial intercultural.
A política de territórios etnoeducacionais busca ratificar algumas conquistas e
garantias legais da educação escolar indígena, ao mesmo tempo em que propõe
avanços em termos de autonomia educacional e pedagógica, que atenda aos
princípios de autodeterminação de seus povos (BRABO, 2016,p. 107)
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Após a pactuação do plano YJHUKATU, há uma desaceleração da política em todo o
Brasil. Sem avançar nas discussões e na efetivação das ações propostas no plano, o projeto é
lançado ao esquecimento.
Ao iniciarmos a pesquisa com o povo Karitiana, buscamos em vários setores
responsáveis pela educação indígena do município de Porto Velho – RO, o Plano de Ação
do Território Etnoeducacional YJHUKATU, era nosso interesse analisar as ações propostas,
no entanto, alguns técnicos de vários órgãos como FUNAI, Coordenadoria Regional de
Educação e na própria escola mostravam total desconhecimentos do citado documento (No
entanto, técnicos do Núcleo de Educação Indígena de Porto Velho disponibilizaram a nós o
citado Plano). Nosso entendimento, é que houve um “apagamento” nas discussões desse
programa para inviabilizar sua execução.
Nas palavras do idealizador do Programa do Território Etnoeducacional para o
Brasil:
Em minha compreensão, trata-se de uma idéia bastante avançada e paradigmática
que talvez nem o Governo e muito menos os povos indígenas tenham dado conta
do tamanho avanço conceitual que a proposta pode gerar no campo das políticas
públicas do país em geral, mas especialmente no campo das políticas voltadas aos
povos indígenas (LUCIANO, 2010, p. 03) (sic)

Pela análise do plano dos territórios etnoeducacionais, se executável, mostra a
possibilidade de melhoras para a educação escolar dos povos indígenas, já que, as ações são
baseadas de um diagnóstico de cada realidade.
No caso específico do povo Karitiana da Aldeia Central, visualizamos nítidos
avanços no campo da educação escolar: (1) boa estrutura física; (2) a maioria dos
professores são indígenas; (3) oferta de Ensino Fundamental e Ensino Médio completo; (4)
Ensino de cultura, literatura e língua Arikém; (5) há uma casa de apoio para os professores
não indígenas; (6) bom acervo de obras paradidáticas; (7) a maioria dos professores são
formados ou estão em processo de formação.
No entanto, evidenciamos que os aspectos mencionados acima não são suficientes
para que se possa efetivar a construção de uma escola de qualidade intercultural, bilíngue e
diferenciada, conforme considera Luciano (2010b, p.47): “Não basta apenas transferir a
gestão das escolas aos índios para se esperar mudanças, sem antes investir fortemente na
formação técnica e política deles”.
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4.2 O PAPEL DA ESCOLA PARA O POVO KARITIANA
Com o intuito de fornecer subsídios para uma reflexão sobre o papel da escola para o
povo Karitiana, questionamos a comunidade escolar sobre o assunto. A seguir, apresentamos
a sistematização e interpretação dos dados construídos ao longo de nosso percurso de estudo
na busca de aprofundar a nossa reflexão em torno das questões que nos mobilizaram,
realizamos uma categorização dos mesmos a partir do tema „a escola como demarcador
territorial intercultural‟. De acordo com Franco (2007, p. 59) “a categorização é uma
operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação
seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”.

Quadro 05 - CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS: O PAPEL DA ESCOLA
ESCOLA DEMARCADOR
TERRITORIAL
INTERCULTURAL

1. SABERES INDÍGENAS - fazem parte da prática
cultural de um determinado grupo coletivo
2. SABERES CIENTÍFICOS - conhecimentos
disciplinares institucionalizados (Matemática, Português,
Biologia, Geografia, História, Física e Química)

Fonte: MEDEIROS, A.F. Out/2017

Incluímos nessa categorização a nossa compreensão em relação ao que é a escola
para os povos indígenas - um demarcador territorial intercultural- e a sumarização do papel
que esta deve desempenhar junto a estes, a promoção de uma prática pedagógica que interrelacione de forma equilibrada os saberes indígenas e os saberes científicos.
Para os Karitianas, assim, como para muitos povos indígenas no Brasil, há desejo
crescente de dominar o conhecimento ocidental do não indígena. A seguir sistematizamos as
motivações do tupi- Arikém para apreender os saberes científicos:
“A escola é importante para a gente ter o conhecimento do não índio. Porque para
nós é importante ter esse conhecimento. A gente não pode ter só nosso saber”.
(PA‟YJ - Escola Kyowã, Agosto/2017)
“Os indígenas precisam competir no mercado ir para a faculdade para isso que
serve a escola.” (Obaky, Escola Kyowã, Agosto/2017)
“A escola não é só importante para crianças, é para os adultos também, para ter
conhecimentos não indígenas”. ( PIKOM, Escola Kyowã, Setembro/2017)
“Onde as crianças aprendem coisas novas e tem acesso aos conhecimentos não
indígena.” (JEOKON, Escola Kyowã, Agosto/2017)
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“Antes da escola a gente não conhecia as coisas do não-indígena, a gente não tinha
essa fala técnica que a gente tem hoje. A gente tem que aprender a língua do não
índio. ” (I‟P, Escola Kyowã, Setembro/2017)

As falas nos revelam que a escola sob a ótica Karitiana, tem o papel de viabilizar o
acesso aos saberes científicos que eles desejam.

Os anseios incluem o ingresso na

faculdade, no trabalho, a fluência na língua portuguesa e apropriação da ciência e da
tecnologia que venham favorecer melhores condições de vida.
O acesso a esses conhecimentos almejados não se restringe apenas à escola da aldeia,
durante a estadia na aldeia soubemos de vários jovens que estão cursando universidades na
cidade de Porto Velho, em diversos cursos, pedagogia, enfermagem, engenharia ambiental,
educação física e outros. Alguns desses, são filhos de professores que conseguiram bolsas
através dos programas governamentais e estudam em instituições privadas.
Essa concepção está alinhada aos estudos do antropólogo Luciano (2013, p. 177),
“Nesse contexto sócio histórico, a escola aparece como um instrumento importante para
gerar oportunidades que conduzam os povos indígenas a um novo patamar de vida nos
cenários local, regional, nacional e global”
Como descrito anteriormente a escola Kyowã, tem no quadro dois professores nãoindígenas. É pertinente dizer que estes são bem acolhidos e respeitados na comunidade. No
período em que estivemos em campo, foi possível observar ofertas de “presentes” por parte
dos indígenas, como frutas da região ou alguma iguaria que era levada à casa de apoio para
os professores degustarem. Enfatizamos que há reciprocidade nessas ofertas, os professores
costumam levar para aldeia, roupas, brinquedos, calçados para serem doados às famílias dos
alunos.
Sabe-se que é comum nas culturas indígenas trocas de presentes, fala-se dessa prática
desde a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. Esse movimento pode ser entendido
como parte das estratégias interculturais para além dos muros da escola.
É mister relatar que durante as entrevistas e conversas informais não foi exposto a
pretensão de retirar da escola os professores não indígenas. A nossa compreensão diante
desse cenário, é que por enquanto, ainda é necessário “branco para ensinar coisa de branco”.
Os relatos também apontam, para necessidade do aprendizado dos saberes
indígenas, vejamos o que defendem: “Eu acho que a criança não aprende só na escola”
(BORATY, ESCOLA KYOWÃ, SETEMBRO/2017).
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Para este, a educação perpassa pelos movimentos do cotidiano da aldeia.
Acreditamos que o principal motivo que os leva a lembrarem disso, seja o desejo de
reafirmarem suas culturas, que esta, é aprendida independente da escola, a instituição é
apenas um dos espaços. Se aprende no roçado, na pesca, na caça e especialmente na
oralidade através das histórias narradas pelos mais velhos. A esse respeito, Almeida Silva
(2010, p. 100) argumenta:
[...] as histórias narradas pelos indígenas, apesar de serem de modo geral breves,
oferecem uma enorme complexidade de construção de mundo, porque representam
um baú de sabedorias, experiências, vivências e cultura, contendo desde a essência
de sua gênese, perpassando pela transfiguração do seu modo de vida, e
principalmente pela relação de familiaridade com a floresta, válida para todos os
indivíduos da mesma coletividade.

É perceptível que além do desejo de se apropriar dos conhecimentos escolares, há
uma preocupação com a preservação da cultura. Porém, a maioria dos professores enfatizam
a necessidade do aprendizado das coisas dos não indígenas. A perceptiva dos Karitiana
parece está alinhada ao que o professor Luciano (2011, p.05) defende:
A escola indígena, portanto, não é vista como instrumento preferencial de
fortalecimento ou resgate de culturas e identidades tradicionais, como pressupõe a
idéia mais comum de escola indígena diferenciada, mas como mecanismo de
aproximação e interação com o mundo extra-aldeia global. O trabalho sugere que
em relação aos problemas de culturas e identidades, é desejável que a escola
contribua, facilite e apóie, mas estes devem ser de responsabilidade geral das
famílias, das comunidades e dos povos indígenas.

No que diz respeito à compreensão da língua portuguesa, ainda, que desenvolvam
diálogo com o não-indígena, é comum ouvirmos dos mais velhos “nós não entende muito
bem o que o pessoal branco fala”.
O professor Sosy, dá ênfase no ensino do português, porém, enfatiza que esta não
deve sobrepor a língua nativa. “A escola serve para muitas coisas, aprender o português,
mas, a língua Karitiana tem que ser a primeira” (ESCOLA KYOWÃ, AGOSTO/2017) .
O professor João Karitiana em sua pesquisa intitulada “Pensando a escola indígena
karitiana diferenciada”, produto do trabalho de conclusão de curso defende,
Não basta a escola ter como objetivo alfabetizar os alunos. Precisamos que ela
tenha o dever de criar condições para que possamos aprender a ler e escrever
textos adequados nos contextos culturais em que vivemos e articulamos as nossas
reivindicações.
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O aprendizado da escrita em português tem para o nosso povo funções muito
claras: defesa e possibilidade de exercermos a cidadania e o acesso ao
conhecimento de outras culturas e comunidades. (KARITIANA, J. 2015, p.27)

Nessa linha de pensamento, acrescentaríamos que deveria se aprender a língua
portuguesa com termos específicos e técnicos, necessidade que adveio depois que as
palavras “alheias” invadiram a vida da aldeia, esse aprendizado seria útil para compreensão
dos documentos que fazem parte do processo de licenciamento das hidrelétricas. Talvez,
uma estratégia possível seja a descrito por Kahn (1994) ao refletir sobre a educação escolar
dos Waiãpi. A autora defende que deveria [...] incrementar o ensino do português oral para
os jovens e adultos que teriam papel político relevante junto aos brancos. (KAHN, 1994,
p.137).
Outro caminho, seria incluir na proposta pedagógica conteúdos relacionados à gestão
territorial, impactos, licenciamento e educação ambiental. Mas, como garantir a inserção
desses conhecimentos no currículo da escola?

4.3 A ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE E O CONTEXTO DOS IMPACTOS

Partimos da compreensão que a escola demarcadora territorial intercultural, deve
estar em sintonia com as demandas da comunidade onde está inserida. O trabalho
pedagógico desenvolvido pela instituição deve contemplar duas dimensões: uma que se
refere a defesa de seu território e todos os processos que isso envolve (acesso a
conhecimentos técnicos e científicos necessários a garantia de seus direitos) e a outra deve
ser a contribuição na valorização de sua identidade étnica.
O povo Karitiana na última década está envolto em dois debates importantes, as
mudanças ocorridas no seu território após a implantação das hidrelétricas do Madeira e a
construção da proposta de escola diferenciada aos moldes da legislação vigente.
Para compreender esses processos distintos e imbricados ao mesmo tempo,
realizamos reuniões e entrevistas guiadas pelas seguintes questões: como a escola participou
do processo de consulta, resistência e compensação durante o processo de licenciamento; se
os professores discutem os problemas de impactos na sala de aula, se sim, como isso
acontece, se não, como poderiam debater.
Em relação a primeira questão, todos os entrevistados afirmaram que os professores
não foram convidados para participar das reuniões durante o processo de licenciamento das
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hidrelétricas do Complexo Santo Antônio. Porém, alguns falaram que estiveram presentes
em algumas reuniões na aldeia com a equipe que respondia pelo empreendimento. As
palavras de Boraty, elucida esse momento:
Me lembro que a Associação Karitiana, quem acompanhou. A Santo Antônio fez
muitas reuniões, isso eu lembro. Quem fica na cidade é quem acompanhou mais as
reuniões”. Após a fala do professor, questionei, sobre a construção da escola como
compensação dos impactos, o mesmo respondeu: “[...] para construir a escola foi
muito difícil, foi muita luta. A gente foi lá, nós dialogamos com ele, a obra só saiu
com a parceria da prefeitura.

Os relatos dos professores, parecem evidenciar a não participação destes no processo
de consulta, resistência e compensação, como também o desconhecimento das palavras
“alheias” que fazem parte do cenário do licenciamento.
Por outro lado, um processo de resistência muito tímido foi instaurado na aldeia com
a participação do CIMI. Em entrevista uma funcionária descreve o trabalho realizado:
Nós fomos fazer um trabalho sobre a hidrelétrica com a comunidade. Como a
gente trabalhava com os adultos, um grupo de adulto na questão educacional,
então a gente começou a trabalhar com eles com quanto a empresa ganharia depois
da hidrelétrica pronta, por minuto, por dia, por semana, por mês, por ano, por 10
anos e daqui a 30 anos, qual que seria o lucro da empresa, pagando todo o prejuízo
da obra, só em termos de lucro mesmo. E fomos trabalhando com os adultos, né?!
Como a gente trabalha a matemática, nada melhor que a matemática aplicada né?!
E daí fomos pegando com eles por causa do plano de compensação, o emergencial,
o médio e o longo prazo e fomos colocando valor em todos os pedidos que eles
faziam. Tantos carros pra médio prazo, tantas coisas para longo prazo, tudo, tudo a
gente foi colocando na ponta do lápis, primeiro com os adultos, né?! Na hora que
eles viram que tudo aquilo que eles tinham pedido num dava um mês de lucro,
quer dizer um mês do lucro da empresa comprava aquilo 10 vezes mais, aí a gente
começou a trabalhar isso e disseminou na comunidade toda, aí a gente fez o
trabalho com toda a comunidade; e eu lembro que em uma das reuniões que tava o
consórcio lá, nós já havíamos trabalhado toda a comunidade sobre isso, né?! E daí
eles falaram „nós não queremos compensação, a gente quer royalties‟. E daí a
gente começou.... uma vez que a hidrelétrica já tava em construção, não tinha mais
como embargar. Daí a gente começou a trabalhar com eles essa questão dos
royalties, explicar o que é o royalties, enquanto durar a empresa eles tem direito,
diferente da compensação que acabou o programa, acabou o compromisso. E daí
eles começaram a cobrar esse tipo e a empresa „quem foi quem foi que falou isso
pra vocês‟ e eu lá no meio deles, mas eles também assim, não entregaram, pelo
menos ali naquela hora... Então, esse trabalho foi feito, só que na verdade o povo
ainda tá aí esperando a compensação de médio prazo e só a compensação
emergencial e que não veio na sua totalidade. (APARECIDA, OUTUBRO/2016)

Essa abordagem está relacionada à pedagogia crítica, baseada no pensamento de
Paulo Freire, uma prática que questiona a realidade, na busca da transformação. O trabalho
desempenhado pelo CIMI, a nosso ver deveria ser o dos agentes do Estado, como a própria
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Secretária de Educação. A formação dos professores deveria incluir eixos sobre os
problemas da comunidade, com a inserção nesta de conteúdos relacionados à gestão
territorial e ambiental.
A nosso ver o território deve ser um dos eixos norteadores do trabalho pedagógico
nas escolas indígenas, devido a importância deste para os povos nativos, conforme Ferreira
(2015, p.85) nos fala desse aspecto relevante:
[...] é fácil compreender a importância do território para os povos indígenas. Ele
não está separado da vida. É o mundo onde se pode sonhar, viver uma relação
educacional e poder fortalecer a cultura, a religiosidade, os costumes e dar
significado para esse mundo. Alcançar a significação desse mundo e a relação com
todos os seres. Os sentidos que os povos étnicos dão para o território está para
além da compreensão da ciência ocidental. É por isso que os conflitos entre as
sociedades indígenas e a sociedade ocidental vêm aumentando cada vez mais.

O território e a natureza são a base da vivência material e espiritual dos povos
indígenas, “O território é sempre a referência e a base de existência, e a língua é a expressão
dessa relação” (LUCIANO, 2006, p.130).
Quando questionados se os conteúdos relacionados aos impactos eram trabalhos na
escola, a maioria dos professores disseram que não, outros ainda acrescentaram,
“Eu acho que a escola precisa falar disso, mas nós não temos formação para isso”
(PA‟YJ- ESCOLA KYOWÃ, AGOSTO/2017).
“Eu trabalho, de forma geral na minha disciplina” (bióloga – não indígena)
“Eu acho uma coisa importante. A gente fala de vez em quando” (I‟P, - ESCOLA
KYOWÃ, SETEMBRO/2017)).
“Eu acho que não é fácil e não tem como eu falar, eu trabalho com a matemática”
(BORATY- ESCOLA KYOWÃ, AGOSTO/2017),).
“pode ser trabalhado na escola, mas, nós não trabalhamos isso. Nós aprendemos
isso no dia -a – dia, senão nada disso estaria preservado. É vocês não indígenas
que precisam aprender” (SOSY, - ESCOLA KYOWÃ, SETEMBRO/2017).

As falas revelam a necessidade da escola indígena implantar a discussão ambiental
em seu currículo, para discutir os problemas da comunidade e não de forma geral como é
apresentado no livro didático; o anseio dos professores pela abordagem da temática e a
insegurança na forma de efetivá-la,
Através das escutas, observações e vivências com os professores Karitiana, também
ficou claro, que as questões territoriais surgem como fundamentais no currículo da educação
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indígena. Assim, os conceitos de território, territorialidade e pertencimento são
fundamentais (HAESBAERT, 2004) em uma proposta pedagógica. Abordar os impactos
socioambientais nos territórios indígenas e da consequente precariedade das condições de
vida em seus espaços é função de uma educação comprometida com a cidadania e com o
futuro e o presente de um povo.
Nessa perspectiva a escola deve ser instrumento de conscientização, como recurso
que auxilia na condução de projetos de sustentabilidade das comunidades e de administração
das instituições indígenas criadas pós-contato, como a escola.
É importante frisar a fala do professor Sosy que problematiza a questão do
aprendizado relacionados aos impactos socioambientais no ambiente escolar, na sua visão
deve ser trabalhado na escola, porém, isso deve ser uma prioridade para os não indígenas,
pois são estes que impactam as terras que os indígenas tentam preservar.
O último ponto de análise dessa discussão diz respeito à questão anterior. Quais as
dificuldades que os professores enfrentam para efetivar uma proposta pedagógica que tenha
conexão com a vivência da aldeia, aos moldes da escola diferenciada, intercultural e
bilíngue?
Optamos por transcrever integralmente a falas dos professores que manifestaram
suas opiniões:
Primeiro, nós não temos acesso ao Projeto Político Pedagógico. Já pedimos, mas,
não nos deram. Então, para ser educação indígena tem que ter o eixo da escola que
é o PPP. Esse tem que tá de acordo com os costumes do povo, que não está
acontecendo. Outra, a escola diferenciada não tem que interferir na vida do aluno.
Estamos segurando os alunos como se estivesse dentro de um chiqueiro. Isso não é
educação diferenciada. Se o aluno vai pescar, caçar ou quebrar castanha, pedem
para a gente botar falta na criança. O indígena tem que ter o espaço para educar
seus filhos. Quem melhor representa a educação indígena? Branco ou indígena?
tem que se refletir sobre isso para ter educação diferenciada (SOSY, ESCOLA
KYOWA, SETEMBRO/2017).

Esse modelo de escola descrito configura-se um demarcador territorial tradicional,
um armazém aleatório de conteúdo, haja vista não ser orientada por um PPP, este poderia
garantir maior autonomia nos processos escolares, se fosse construído pelos professores e a
comunidade. A analogia que o professor Sosy faz ao comparar a escola a um “chiqueiro”,
reflete o poder que a escola exerce sobre estes, um demarcador que organiza os espaços,
administra o tempo, hierarquiza, classifica e enclausura.
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Afrouxar as amarras institucionais da organização da escola, construir um PPP com a
participação de todos, criar um calendário específico, flexibilizar conteúdos, cronogramas e
horários, talvez possa colaborar para o agenciamento de uma escola que envolva os
múltiplos processos identitários do povo Karitiana.
Vou falar um pouquinho. Se a gente quer a escola diferenciada, nós professores,
temos que assumir a autonomia dentro dela. Temos que assumir a gestão da escola.
Porque nós indígenas temos conhecimentos dentro da comunidade. Eu entendo no
meu ponto de vista, que muitos técnicos da SEDUC não vive dentro da aldeia,
então, como ela vai ver nossa realidade. Essa distancia da SEDUC com a
comunidade nunca vai conseguir vivenciar a escola diferenciada. A gente quer o
funcionamento da escola diferenciada, mas, a gente não tem poder para
administrar nossa escola. A escola tá muito distante do Estado, e o Estado não
cuida da escola. Tá muito difícil para nós. Com certeza, se pudesse facilitar a
autonomia para nós, a gente ia conseguir uma escola diferenciada (BORATY,

ESCOLA KYOWA, SETEMBRO/2017).

As palavras de Sosy, expressa o desejo de autonomia na gestão da escola. De acordo,
com Luciano (2011, p.217) um dos princípios para que se construa uma escola indígena de
qualidade é: “Primeiro tem que ser dos índios, ou seja, precisa estar sob a gestão política,
pedagógica administrativa da comunidade indígena”. No caso da escola da Aldeia Central,
todas essas funções estão a cargo da SEDUC, o que não a torna diferenciada e nem
específica, como adverte outro professor indígena: “Porque assim como eu já falei a escola
segue a regra da escola padrão não-indígena. Nós professores não vivenciamos mais as
coisas da aldeia” (JEOKON, ESCOLA KYOWA, SETEMBRO/2017).
A conjuntura atual da escola Karitiana, de acordo com o que foi exposto pelos
professores apresenta inúmeros empecilhos para a efetivação de uma proposta de educação
intercultural e diferenciada: (i) o modelo implementado ainda segue os padrões, currículos e
diretrizes das escolas não indígena; (ii) não há um calendário específico que respeite as
especificidades indígenas; (iii) a escola é gerida e administrada por não indígenas; (iv) não
há serviço de apoio para o preparo da merenda; (v) não há projeto político pedagógico; (vi)
não há materiais didáticos apropriados; (vii) não há participação da comunidade no
planejamento e nas decisões referente à escola.
Outro problema relatado inúmeras vezes em conversas e em uma reunião com a
coordenadora pedagógica, da qual fomos convidados a participar e redigir a ata (em anexo),
diz respeito à falta de profissionais para atuar na secretaria da escola e no preparo da
merenda. Segundo o professor Sosy: “não adianta a SEDUC comprar alimentos, se não há
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quem prepare” (Escola Kyowa, setembro/2017). Quanto às dificuldades de manutenção das
escolas indígenas, Repetto (2008, p.45) adverte,
Ainda o diálogo intercultural precisa considerar as condições econômicas e
materiais da relação dialógica entre os atores envolvidos. Não adianta pensar em
interculturalidade na educação se o sistema não cumpre suas obrigações materiais
para que o diálogo ocorra, isto significa investimento na formação dos
profissionais da educação, investimento em infraestrutura adequada aos interesses
e realidade dos povos, não apenas impor escolas padronizadas e envio de merendas
estragadas ou pouco valorizadas pelas culturas, e ainda materiais escolares
homogeneizantes e fora da realidade, significa que chegue a merenda e que seja de
qualidade, dentro do conceito de qualidade de cada povo e comunidade, significa
que os povos indígenas sejam respeitados e valorizados. Como o Estado pode
pretender dialogar se o tempo todo subordina seus interlocutores? Isso não é
diálogo. Isso é monólogo, assim como o 75% significa um currículo monocultural
nacional.

As demandas apresentadas pelos professores no primeiro momento podem parecer
um paradoxo, haja vista, expressarem a necessidade por uma escola que dê acesso aos
inúmeros saberes científicos do não indígena e ao mesmo tempo, exigem que o “os modos
de vida” do indígena sejam respeitados, como o tempo para caçar, a pescar, quebrar
castanha, etc. Esse pensamento conflui com a ideia que índio puro é o indivíduo que vive na
floresta, que caça e pesca sem direito ao acesso a tecnologia dos centros urbanos.
Nossa compreensão é que o desejo expresso pelos professores em ter acesso aos
conhecimentos dos não indígenas e ao mesmo tempo reivindicar que seja respeitado o modo
operacional do “mundo Karitiana”, pode ser traduzido em interculturalidade, na perspectiva
de encontro como defende Luciano (2011, p.209)
[...] interculturalidade como encontro de civilizações. Encontro não precisa ser
necessariamente de confronto, de fusão ou de integração, aonde uma das partes
precisa sempre perder ou ceder. Pode ser encontro de civilizações com alteridades
e autonomias próprias, que estabelecem relações simétricas ou assimétricas e por
vezes conflitantes, mas cada parte de acordo com seus interesses e situações
históricas.

Um ponto importante que precisa ser desmitificado pela sociedade não indígena é: o
fato do indígena ter acesso à tecnologia, transportes automobilísticos e outros bens não
significa deixar de ser indígena, eles apenas querem melhorar suas condições de vida,
assim, como qualquer ser humano deseja.
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Para finalizar essa discussão, registramos essa frase que resume o espírito da escola
dos Karitiana: “Hoje os não indígenas pensam que a educação indígena tem um aspecto de
redoma, para mim não é isso, é muito mais amplo. (SOSY, ESCOLA KYOWA,
SETEMBRO/2017). O povo Tupi Arikém almeja ser donos das suas próprias perspectivas
de futuro, construir uma escola da maneira que anseiam, para garantir a gestão de seu
território e a livre autonomia do pensar na construção de projeto de identidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa pesquisa objetivou analisar o papel da escola indígena no contexto dos
impactos socioambientais provocados pela construção de hidrelétricas próximo à Terra
Indígena Karitiana. É necessário reconhecer que um trabalho investigativo conduzido por
um não indígena, como nós, apresenta várias limitações para esclarecer com profundidade os
diversos sentidos atribuídos à escola pelos povos originários especialmente porque nosso
olhar colonizado de ver as coisas nos incapacita de entender a complexidade de um outro
mundo rico pelas suas cosmologias.
Admitimos ainda que as interpretações sobre a educação indígena Karitiana aqui
apresentadas são passíveis de outras reflexões, assim, não temos a pretensão de concluir,
mas sim, propor considerações e uma retomada dos pontos que emergiram como mais
significativos no percurso desta pesquisa.
A nossa discussão ancorada em conceitos sobre intercuturalidade e especificidade,
visou oferecer subsídios que pudessem contribuir para construção de uma educação escolar
que possam atender à demanda da comunidade, alicerçada na ideia de autonomia, que nos
parece distante no horizonte, mas, não impossível de ser alcançada.
O povo Karitiana na última década está envolto em dois debates importantes, as
mudanças ocorridas no seu território após a implantação das hidrelétricas do Madeira e a
construção da proposta de escola diferenciada aos moldes da legislação vigente. Nesse
contexto, são nítidos dois grandes desafios: como sobreviver aos impactos e como construir
uma escola que permita dialogar com as demandas da comunidade.
Durantes as rodas de conversas, entrevistas e reuniões foi possível identificar a
importância que a instituição escolar representa para os Karitiana e o significativo papel que
é atribuído à essa instituição, o de promover o empoderamento político e técnico a partir da
aquisição dos conhecimentos do não indígena, para que as relações com a sociedade sejam
mais simétricas.
Por outro lado, querem que a escola contribua para que sua identidade étnica, que a
instituição seja parte do “mundo Karitiana”, não como uma instituição nativa (para esses
existem outras formas de educar), mas, como um dos espaços que se promove educação; é
nesse aspecto que o conceito de escola como demarcador territorial intercultural nos auxilia
a compreender e respeitar os diversos saberes, o que em suma, se configura em
interculturalidade.
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Nas nossas observações pudemos perceber que embora os professores almejem uma
educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, esses afirmam que esta
não se realiza devido às inúmeras dificuldades que se interpõem à sua efetivação. Assim, a
hipótese que inaugura esse trabalho investigativo é confirmada.
Retomamos alguns pontos mencionados pelos professores nesse caleidoscópio de
muitos sentidos e cores, para a compreensão do processo de escolarização e demandas atuais
por educação na comunidade indígena Karitiana.
O primeiro deles diz respeito às dificuldades em materializar o modelo de educação
indígena que prevê a legislação – intercultural, diferenciada, específica e bilíngue. Isto se
reflete na ausência de um projeto político pedagógico construído coletivamente, baseado na
realidade da comunidade. No caso dos Karitiana, o documento encontra-se em construção
pela secretaria, dessa forma, longe das mãos de quem deveria escrevê-lo. Na prática, se
executa um currículo alienígena, que não existe no papel, seguido pelos livros didáticos, que
ensinam apenas conhecimentos eurocêntricos como se fossem universais e válidos para
todos.
O segundo ponto, observado na escola da Aldeia Central, é a dificuldade para manter
a escola indígena com materiais e recursos necessários ao bom funcionamento da instituição,
como material de consumo, merenda escolar, acesso à internet, material de alfabetização na
língua, pessoal de apoio (que poderia ser da comunidade) para as atividades de limpeza,
secretaria e na preparação da merenda. Esta falta de atenção reflete diretamente na qualidade
do ensino, pois o Estado se mantém distante da realidade das escolas. O que se observa é
que após décadas de lutas para que se reconhecesse a especificidade da educação escolar
indígena e traduzisse esse direito em leis, o próprio Estado não se estruturou para cumprir
com as suas obrigações, no que tange a manutenção dessas instituições.
O terceiro e talvez o ponto mais importante esteja relacionado à formação continuada
técnica e política para os professores indígenas. O curso em nível médio, promovida pelo
Estado, através do projeto Açaí, assim, como a graduação oferecida pela Universidade
Federal de Rondônia, apesar de se configurar em um marco importante na educação
indígena de Rondônia, precisam dialogar com as necessidades das escolas e também investir
em curso sobre legislação referente aos direitos indígenas para que os líderes da aldeia,
sintam-se capazes de enfrentar os problemas do cotidiano, especialmente os relacionados aos
dos empreendimentos econômicos que cada dia se aproximam mais de seu território.
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O último ponto se refere à autonomia, a escola deve ser gerida pelos próprios
indígenas. A reclamação frequente dos Karitiana é que os representantes da SEDUC estão
distantes da realidade do povo indígena, desconhecem os problemas e conflitos que
permeiam a vivência da aldeia.
Para sintetizar, a construção de uma escola de qualidade que atenda as demandas do
povo Karitiana, deve seguir alguns princípios: 1) precisa ter autonomia na gestão política,
pedagógica, administrativa da escola; 2) contratação de funcionários da própria comunidade
para as atividades de apoio; 3) formação inicial e continuada para os professores; 4) cursos
sobre legislação, gestão territorial e ambiental para os professores e lideranças indígenas.
Para que esses requisitos sejam efetivados na prática, a escola precisa ser recriada.
No entanto, diante do cenário apresentado, é possível perceber que as mudanças estruturais e
metodológicas que a educação escolar ainda precisa produzir, para atender ao que rege a
legislação nacional, de escolas indígenas, intercultural, bilíngue, diferenciadas e específica
caminham a passos lentos.
Para os Karitiana, a escola se configura em uma ferramenta de empoderamento
político e técnico, por meio do aprendizado dos conhecimentos científicos que possibilita,
entre outras coisas, a compreensão de muitas terminologias que facilitaria o diálogo com a
sociedade não indígena, especialmente as que tratam de investimentos próximos de seus
territórios, como é o caso da construção das hidrelétricas do complexo Madeira.
Em termos pragmáticos, se a escola estivesse alicerçada em um currículo que
atendesse às demandas do povo, especialmente as relacionadas aos impactos
socioambientais e dessa forma, incluísse na sua proposta pedagógica

conteúdos

relacionados à legislação, gestão ambiental e territorial, com o intuito de diminuir as
dificuldades de compreensão das negociações com a Santo Antônio Energia, teríamos
menos impactos, especialmente os relacionados as expectativas que foram fomentadas
durante o processo, que para nós é considerado um dos maiores problemas.
Ressaltamos que a análise até aqui empreendida foi consolidada a partir da
especificidade do campo, do tempo e dos recursos que tínhamos disponíveis.
Assim, desejamos que novos olhares e novas análises sejam realizadas no campo da
educação escolar indígena, para que seja possível construir um novo caminho.
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Anexo 1
9/09/2013

Povo Karitiana e os efeitos negativos das barragens
do Rio Madeira
“Eis nossa voz aos atingidos do Brasil e do
mundo”!
Nós Povo Indígena Karitiana habitamos na Terra
Indígena Karitiana, distante cerca de 90km de Porto
Velho, nas seguintes aldeias: Kyowã, Bom
Samaritano, Byjyty osop aky e Juarí. Vimos por
ocasião das reflexões realizadas em nossa grande
assembleia, expor no Encontro Nacional dos
Atingidos por Barragens 2013, nossas angústias,
preocupações e violências ainda vivenciadas
diariamente por nossas comunidades e territórios
tradicionais. Podemos afirmar para todo o mundo
que o Povo Karitiana está vivendo uma grande noite
com a construção das hidrelétricas do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Parece se repetir a grande noite que caiu sobre os povos indígenas de Rondônia com a construção
da BR-364, apartir de 1964, quando fomos dizimados de uma população de mais de 50 mil
indígenas em RO, para pouco mais de 2 mil nas décadas de 70 e 80 e somente agora
conseguirmos reviver com muita luta e conquistas chegar a 11 mil.
Quando Furnas e Odebrechet começaram a fazer os estudos, tentaram de todo jeito conseguir
nosso apoio e a nos enganar, inclusive tivemos atritos entre membros do Povo Karitiana, pois tinha
os que eram contra e os que se tornaram à favor, mediante promessas de melhorias da vida de
nosso povo, oferta de emprego, tudo com a conivência da Funai. Foram muitas reuniões na
comunidade para convencer-nos a não se posicionar contrários. Tínhamos todos os motivos para
isso, já que nossa terra está no que eles chamam de influência indireta, mas discordamos porque o
principal igarapé Sapoti que corta nossa terra sofre influências das cheias do rio Madeira e
formando o lago permanente o mesmo ficará sempre cheio, o que vai intensificar aumento nos
casos de malária, que normalmente ocorrem nos períodos de cheia, ou seja, igarapé sempre cheio,
malária o ano inteiro.
Além desta situação, reivindicamos e nos foi prometido nas compensações de que nossa terra
tradicional, que ficou de fora da demarcação inicial, com mais de trinta aldeias antigas, teria
prioridade na demarcação, mas isso não ocorreu até agora e ao mesmo tempo, dezenas de planos
de manejos foram aprovados para extração de madeira incidindo sob estes territórios que
reivindicamos, limpando a floresta, antes de garantirem nosso direito à terra tradicional, amparado
na Constituição Federal. Por outro lado devido esta pressão, foi aprovado pela comunidade a
construção de um Posto de Vigilância com recursos das compensações. O projeto de construção da
casa que abrigará este posto de vigilância, inicialmente apresentada à comunidade, foi orçado em
360 mil reais, mas tomamos conhecimento que o projeto foi reajustado e gasto mais 400 mil, com
anuência da Funai e sem passar pela decisão da comunidade. Esse fato já levamos à conhecimento
do Ministério Público Federal, porque não é compatível a obra com as despesas. Este recurso gasto
era para investir em benefícios de nosso povo e lamentavelmente tomam decisões como que se
fossemos meros expectadores enquanto empresas lucram em cima de nosso Povo.
Outro fator que nos deixa consternados é que desde 1995 estamos lutando para anexar uma parte
de nossa terra que ficou fora da demarcação atual, embora nossos mais velhos já reivindicassem
que a terra chegasse até o rio Candeias onde tem cemitério, roçados e malocas antigas desde a
primeira demarcação. Já foi constituído mais de 2 grupos de estudos para corrigir este erro
proposital da Funai, mas os trabalhos não avançam e muita grana das compensações foram
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aplicadas neste trabalho. A ofensiva contra a demarcação desta nossa terra, onde fica a aldeia
Byjyty osop aky em 2011 sofreu ataques de políticos, como do atual presidente da Frente
Parlamentar do Agronegócio deputado Moreira Mendes e de um ex-governador e atual senador
Valdir Raupp, conjuntamente com mais parlamentares e a prefeitura do município de Candeias do
Jamari (ambos de RO), que entraram com Mandato de Segurança (TRF 1ª. região Processo Nº
53580-76.2011.4.01.3400), contrários à realização dos estudos pelo grupo instituído pela Funai.
Isso representa uma afronta aos nossos direitos garantidos na Constituição.
Convém destacar que o Programa Luz para Todos em 2009 atendeu uma parte de nossas aldeias,
inclusive como medida paliativa às nossas necessidades. Nosso povo pagou mais de 50 mil reais
na abertura da estrada para dar acesso aos veículos do Luz para Todos, do contrário estaríamos
até agora sem energia elétrica. Mas o que era para ser solução de melhoria da qualidade de vida,
hoje coloca na inadimplência a maioria das famílias que não possuem renda para pagar as contas,
já que não temos incentivos produtivos por parte da Funai ou outros órgãos afins. Os únicos que
conseguem pagar são professores, agentes de saúde e idosos que recebem a aposentadoria e
deixam de comprar gêneros necessários para pagar a conta de energia que em média custa 80,00
reais por mês cada família. Entendemos que não devemos pagar nada pela energia elétrica precária
que chega até nossas aldeias. Primeiro que temos sido violentados por este modelo de Estado que
por mais de cinco séculos nos oprimiu, matou, humilhou e que nos trata nos dias atuais como
empecilhos ao tal desenvolvimento. Segundo porque temos prestado um serviço ambiental para
RO, para o Brasil e para o Mundo, respeitando a nossa Mãe natureza, diferente dos projetos dos
governos e das empresas que barram rios, desmatam a floresta, põem fogo em tudo para converter
em pastagens ou plantios de soja entre outros, que por meio do agrotóxico produzem e matam a
terra.
Na Saúde, mesmo com a implantação da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI,
constatamos mais uma vez que a falta de um atendimento diferenciado tem provocado o
agravamento de saúde e em alguns casos a morte de indígenas. No último final de semana
perdemos duas pessoas de nosso povo, vítimas do câncer e sabemos que vem da alimentação
externa, dos enlatados que nos empurraram ao invés de apoiar nossa produção de alimentos nas
aldeias. Continua a demora do atendimento nos hospitais e os pacientes que necessitam de
tratamento especializado, dentro e fora do Estado não é priorizado seu encaminhamento. A
estrutura da Casa de Saúde Indígena atende em nível regional, sem dar o atendimento devido e
especifico para os povos Karitiana, Karipuna, Cassupá e Salamãi. Falta equipe médica, infraestrutura de refrigeração, medicamentos, equipamentos e formação específica dos profissionais
envolvidos. Também faltam medicamentos básicos nos postos de saúde das aldeias. Por isso
exigimos que haja um pólo base, específico e diferenciado para os povos da região em Porto Velho,
fazendo a pactuação entre o Ministério da Saúde e Santo Antonio Energia, colaboradora no
agravamento de nossos problemas de saúde, principalmente o cardíaco e desnutrição.
No tocante a Educação, a morosidade do Estado de Rondônia em cumprir as normas de oferta do
ensino fundamental e médio em nossas aldeias é alarmante. O transporte da educação escolar
indígena só atende os professores não indígenas, que atuam nas aldeias e exigimos que os
mesmos direitos sejam estendidos aos professores indígenas. Nossos alunos do 6º ano e ensino
médio da aldeia Bom Samaritano estão sem transporte escolar até a aldeia Central, dificultando a
vida dos pais que necessitam se deslocar vários quilômetros para deixar e buscar seus filhos,
gerando despesas e diminuindo tempo de ir pro roçado. Até o direito à alimentação escolar tem sido
negada, porque não há regularidade no transporte dos produtos na escola Kyowã, aldeia Central.
Mesmo nossas escolas terem constituído, não vemos a implantação do Conselho Escolar com a
participação dos representantes do nosso povo de fato e de direito.
Diante desse cenário afirmamos que as hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio atingem o povo
Karitiana. Repudiamos que toda pactuação para reparação ou compensação de danos causados
por essas obras estão sendo feitas diretamente com a Funai, sem a participação dos povos
indígenas afetados. Nessa região das usinas há presença de indígenas isolados, reconhecidos pela
Funai, que podem estar sendo exterminados. Responsabilizamos a Funai, a União, o governo
estadual, municipal e as empresas responsáveis por esses empreendimentos por eventual
genocídio desses povos isolados. Reivindicamos a imediata interdição e demarcação das terras dos
povos indígenas livres, que transitam no Território Karitiana e seu entorno.
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Exigimos a Conclusão imediata do GT de revisão dos limites da Terra Indígena Karitiana, bem como
que o Governo do Estado de Rondônia cumpra com os acordos que assumiu com o povo Karitiana
no ano de 2012. Reivindicamos a liberação dos recursos para o inicio dos trabalhos de
reaviventação da Terra Indígena Karitiana demarcada, previstos nas compensações sociais da
Santo Antonio Energia. Exigimos que o Governo brasileiro institua um grupo de trabalho com nossa
presença, para fiscalizar as obras e recursos já gastos em compensações nas terras indígenas e
que sejam punidos os responsáveis por desvios diante das evidências existentes. Exigimos a
suspensão imediata pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM de todos os
planos de manejos que incidem sobre a terra reivindicada pelo nosso Povo, pois estamos refém dos
governos e de depredadores dentro de nosso próprio território tradicional, violentado por este
modelo que mata a vida.
Diante de tudo isso, renovamos nossa indignação e nossos protestos e exigimos respeito aos
nossos direitos tão duramente conquistados na Constituição Federal de 1988 e na Convenção 169
da OIT, e hoje ameaçados por aqueles que só sabem explorar as riquezas e os povos do nosso
país. Exigimos que o Governo brasileiro suspenda todas as obras e projetos de hidrelétricas e
hidrovias que afetem povos indígenas, populações tradicionais e pequenos agricultores, até que
seja regulamentado o princípio da consulta prévia e informada, respeitando as decisões destes.
Nenhuma barragem deve barrar nosso modelo de vida que nos permitiu resistir por mais de 500
anos. Esse modelo que ai está só tem gerado morte para nós e por isso somos contra.
Deixem nossos rios e nossos povos livres de barragens e da opressão de decisões governamentais
à serviço das empresas que financiam suas campanhas eleitorais.
Juntos aos nossos parentes dos rios do Brasil (Madeira, Juruena, Machado, Teles Pires, Tapajós,
Xingú, Paraná, São Francisco…) e do Mundo (Madre Diós, Patzepango…), vítimas de Barragens,
erguemos e fazemos Ecoar a nossa Voz para defender Águas para Vida e não para a Morte!
Povo Karitiana, Aldeia Central, 30 de agosto de 2013.

Fonte: ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA KARITIANA

https://www.cimi.org.br/2013/09/35274/

134

Anexo 2

135

Anexo 3

136

137

Anexo 4

138

139

APÊNDICES

140

Apêndice 1
Questionário e entrevista
RBA – REDE BARRAGENS AMAZÔNICAS
ENTREVISTA SEMI – ESTRUTURADA
Data:______________Aldeia:_____________________________Município:____________
___
I – Identificação
Nome:_______________________________Grupo familiar:____________________
Idade:__________ Etnia: _______________ Sexo F ( ) M ( )
Tempo de residência no local:___________________________________
Domínio da língua indígena: sim(

) não (

) outro ( )_______________________

Ocupação (atividades):__________________________________________
II – Etapa da Tomada de conhecimento da obra:Resistência, Consulta e Participação:

Resistência
1. Antes da barragem, quais as formas/estratégias de conversar na aldeia sobre assuntos de
interesse da comunidade? Você participava nestas conversas?
2. Como (de que forma) ficou sabendo da construção da hidrelétrica? (parentes, amigos,
pessoa da empresa, rádio, TV, internet...)
3. Depois que soube da construção da obra, sua comunidade ou povo fez algum movimento
de questionamento ou resistência? Quem encabeçou (puxou) este movimento? Alguma
instituição apoiou? Qual? Você participou?
4. Neste momento da resistência, houve contato ou conversa com outros povos indígenas?
Quais? Ajudou na negociação ou no entendimento (como)?
Consulta
5. No momento da consulta, quem representou o seu povo? Você participou?
6. Você participou de alguma reunião? Onde? Quem estava presente? (Empresa, Ministério
Público, IBAMA, FUNAI, ONG apoiadora (quais), Universidades, Associação)?
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7. De quais instituições vocês receberam apoio para a consulta? Alguma instituição
atrapalhou? Como?
8. Quem você procurava para pedir informação sobre a barragem e tirar dúvidas?
9. Você participou de alguma audiência pública? Teve alguma informação ou leu algum
documento antes da audiência?
10. Na sua opinião, como a consulta aos povos indígenas deveria ser feita?
Negociação
11. Você participou na negociação com as empresas? Onde?
12. Quem participou da negociação (FUNAI, cacique, mulheres, representantes, ONGs /
Universidades)? Quais? Como?
13. O que foi solicitado nas negociações?
14. Foram atendidas as reivindicações / pedidos?
Acesso a recursos naturais e gestão territorial
15. Na sua opinião quais as principais mudanças observadas na aldeia após a instalação da
usina (pesca, caça, plantações, saúde, festas e rituais, violencia, invasão...)? Como essas
mudanças afetaram o dia-a-dia da comunidade?
16. A construção da usina modificou o acesso a água? O rio está diferente?
17. Na sua opinião quais os principais problemas/ameaças para a gestão desta terra indigena
hoje?
18. Quais expectativas para o futuro da comunidade?
19. Pode compartilhar uma lição aprendida?
20. Que mensagem você deixa em relação ao processo vivenciado para os as instituições e
para os parentes que ainda irão passar por isso?
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Apêndice 2
Guia de entrevista com os professores

Identificação _____________________________________________
Idade______etnia______ Sexo F ( ) M ( )
Formação_____________________________
Quais disciplinas ministra_______________________
Quais anos/serie trabalha__________________________
Domínio da língua indígena ( ) sim ( ) não

1. A escola foi convidada a participar das audiências no processo de licenciamento das
hidrelétricas?
2. Você participou de algum momento de consulta, negociação ou resistência ?
3. Para você qual o papel da escola para o povo Karitiana?
4. Na escola vocês professores trabalham conteúdos relacionados aos impactos
socioambientais
5. Se sim, como ?
6. Se, não, como deveriam trabalhar?

