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O Projeto Açaí Magistério Indígena de Rondônia instituído pelo Governo do Estado 
através do decreto nº 8516 de 1998, foi resultado da luta do movimento indígena 
por uma educação de qualidade nas suas comunidades. O projeto se desenvolveu 
ao longo de seis anos (1998–2004), executado em dez etapas presenciais e uma 
intitulada Açaí nas aldeias que aconteceu nas várias localidades com a participação 
das respectivas comunidades. Uma das principais características do projeto foi 
atender uma grande diversidade linguística e cultural; participaram 126 
professores, pertencentes a aproximadamente 53 etnias e falantes de cerca de 23 
línguas. Por ser uma experiência inédita o projeto pedagógico do curso foi 
construído no processo, cujos ajustes foram realizados no decorrer da caminhada 
com as contribuições, diretas ou indiretas, de docentes, discentes e entidades 
parceiras. Nas etapas finais do Projeto foi possível perceber que temas trabalhados, 
tais como interculturalidade, políticas linguísticas, identidade, alteridade, entre 
outros, gradativamente, promoveram mudanças no discurso e prática na maior 
parte dos cursistas professores que demonstraram maior consciência da 
necessidade de valorização das culturas e línguas próprias. A fala do cursista 
professor Armando Jaboti, durante a aula de Práticas de Ensino, na VII etapa do 
curso registrada pela SEDUC (2002 p. 06), confirma tal afirmação. “Antes do Açaí 
eu não sabia que nossa cultura tinha valor, hoje sei que tem valor para todos os 
povos indígenas, para nosso país e para a humanidade, sei também que ensino não 
é modelo, ensino é construção”. É necessário que experiências como o Projeto Açaí 
se efetivem em Rondônia enquanto política pública destinada a assistir um 
seguimento populacional que cada vez mais busca garantir seus direitos à educação 
intercultural e de qualidade através da valorização das culturas e línguas próprias e 
o acesso aos conhecimentos universais.  

Resumo 

 

PROJETO AÇAÍ, EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, INTERCULTURALIDADE. 
Palavras-chave: 

 

Até recentemente em todo país, a educação escolar indígena esteve sob a 
responsabilidade de missões religiosas. Estas, ainda que não institucionalizadas 
inicialmente, levaram um modelo de educação formal para as comunidades 
indígenas com objetivos proselitistas e integracionistas. 

Durante o Período Colonial a educação indígena, sinônimo de catequese, esteve sob 
a responsabilidade de padres Jesuítas e relacionada ao estudo das línguas 
indígenas. Com a necessidade de universalizar a comunicação com todos os grupos 
a serem catequizados, os padres criaram o nhengatú ou neo-tupi, até hoje ainda 
falado em algumas regiões do Brasil.  

No Segundo Império, o projeto de educação para indígenas era a catequese 
concomitante à formação de mão-de-obra para trabalhar nas lavouras. Somente 
com a nascente República, a escola indígena deu inicio a um processo de laicidade. 
Porém, pautado na doutrina Positivista de caráter integracionista, implantado pelo 
SPI e posteriormente transformado em FUNAI tendo por objetivo, conforme declara 
o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas/RCNEI (MEC, 2002: 26) 
"reconhecer a diversidade das sociedades indígenas apontando como ponto de 



chegada o fim dessa diversidade, toda diferenciação étnica seria anulada ao se 
incorporarem os índios à sociedade nacional". Outra característica a marcar esse 
processo educacional foi a integração do indígena à sociedade nacional, enquanto 
força de trabalho para abastecimento de mercados regionais.  

O objetivo do Estado brasileiro, no tocante à educação, era oferecer, de forma 
impositiva, "uma escola para índios" que ao final do processo de aprendizagem os 
transformasse em "brasileiros". A escola para índios deveria transmitir apenas os 
conhecimentos da sociedade ocidental, isto implicava em enviar às aldeias 
professores não-indígenas quase sempre despreparados, sem nenhum 
conhecimento antropológico, além da falta de estrutura existente para o 
desenvolvimento do trabalho. Frente às dificuldades para encontrar professores 
(laicos) que aceitassem o trabalho em terras indígenas, em muitos casos o 
SPI/FUNAI optou por dar continuidade às formas de trabalho outrora desenvolvidos 
pelas missões. A partir daí não somente missões católicas, as missões evangélicas 
também passaram a assumir as escolas das aldeias, os objetivos mantiveram-se os 
mesmos: evangelização e conversão pelo trabalho. 

Neste contexto, a escola foi antes de tudo, corpo estranho implantado dentro das 
aldeias com o objetivo de incorporar os indígenas à sociedade nacional. Ao se 
tornarem "brasileiros", abandonariam sua identidade original através da 
transmissão de conhecimentos homogeneizados e valorizados pela sociedade 
ocidental. Atitude carregada de superioridade e etnocentrismo: postura comum às 
sociedades envolventes do continente americano, desvalorizando o saber 
tradicional dos povos indígenas, seus modos singulares de vida, concepções de 
mundo e relações com o ambiente diferenciadas. No entanto, os próprios indígenas 
conseguiram redirecionar caminhos e aplicar outras dimensões aos saberes 
propagados pela escola, não eliminando seus saberes tradicionais em decorrência 
da apropriação de novos conhecimentos trabalhados pela escola e conseguindo 
impor a eles características de suas próprias culturas. 

A partir da década de 1970 começam a surgir no país organizações não-
governamentais voltadas à defesa das questões indígenas, como a efetivação de 
territórios, assistência à saúde e à educação e que levaram às conquistas de alguns 
direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, entre eles o direito aos 
processos de aprendizagem próprios.  

Diversas experiências foram surgindo no sentido de desconstruir a "escola para 
índios" e iniciar a edificação da "escola indígena": uma escola que venha de 
encontro às necessidades específicas de cada etnia, aos seus anseios e suas 
buscas, assegurando a participação da comunidade envolvida na elaboração de 
metas e objetivos a serem alcançados. Um conjunto de medidas legais fez com que 
as questões que envolvem a educação escolar indígena passassem a fazer parte do 
rol de responsabilidades do Estado, desde então uma nova tendência surgiu, que 
vai além dos Programas de Formação de Professores Indígenas no âmbito do ensino 
médio, os cursos de licenciatura para estes professores.  

            O processo de educação formal nas aldeias indígenas de Rondônia, iniciou-
se, não sem problemas, nas décadas de 1960 e 1970, gerenciado pela FUNAI. "A 
partir do início de 1990, ocorreu a municipalização e, supletivamente, a 
estadualização das escolas indígenas no Estado, empreendidas sem a necessária 
estruturação e fortalecimento" (SEDUC, 2005: 6). Em cada município que oferece 
esta modalidade de ensino a Secretaria de Educação foi, aos poucos, assumindo 
seu gerenciamento, sendo que, atualmente, ainda existem escolas municipalizadas. 



Somente a partir de 1998, com a implantação do curso de formação para 
professores indígenas, o Projeto Açaí - Magistério Indígena de Rondônia, é que as 
diretrizes para essa modalidade de ensino começaram a se modificar, contribuindo 
com a construção de novos paradigmas para a educação escolar indígena de acordo 
com a realidade de Rondônia e à luz do Referencial Curricular Nacional. 

É parte dessa experiência de que este artigo pretende tratar, da qual em alguns 
momentos participamos como técnicas pedagógicas junto à equipe de Educação 
Escolar Indígena da Secretaria de Estado da Educação.  

  

Quando tudo começou 

            As primeiras experiências com programas de formação de professores 
indígenas em Rondônia foram desenvolvidas por organizações não-governamentais, 
a partir da década de 70, quando após intensificações dos contatos com a 
sociedade envolvente, percebeu-se a importância de que a escolarização formal dos 
alunos indígenas deveria ser conduzida pelos próprios indígenas.     

A experiência de maior êxito foi desenvolvida pelo Instituto de Antropologia e Meio 
Ambiente (IAMA). No ano de  1992 o programa foi instalado em Ji-Paraná, 
município localizado na região central do Estado, desenvolvendo atividades nas 
áreas de educação bilíngüe, saúde e alternativas econômicas, inserido no programa 
para o desenvolvimento  auto sustentável e em apoio às organizações indígenas 
dos povos Arara e Gavião, moradores da terra indígena Igarapé Lourdes, e, 
também, aos povos Tupari, Makurap, Canoé, Campé, dentre outras etnias 
minoritárias habitantes da Terra Indígena Rio Branco e o povo Zoró, ocupante da 
Terra Indígena de mesmo nome, localizada no estado do Mato Grosso, divisa com o 
estado de Rondônia, (REIS, 1998). 

Uma das atividades do IAMA era a oferta de cursos para formação de professores 
indígenas bilíngües. A partir dessa experiência, depois de muitas reivindicações das 
organizações indígenas e indigenistas, governamentais e não-governamentais,  o 
governo de Rondônia implantou um programa de formação de professores 
indígenas, o Projeto Açaí.   

O Projeto Açaí 

            

Ao todo, o projeto atendeu 126 alunos oriundos de 30 etnias, alguns desses 
professores foram remanescentes das formações ofertadas pelo IAMÁ. O projeto 
Açaí, além dos professores do estado de Rondônia, atendeu ,também, os grupos 
Nambikuara e Zoró, pertencentes territorialmente ao estado do Mato Grosso, em 
função do maior contato com as cidades rondonienses de Vilhena e Ji-Paraná, laços 
culturais e de parentesco com os povos vizinhos locais.  

Como resultado de longo processo de luta do movimento indígena em 
Rondônia, para a consolidação das garantias legais de uma educação escolar 
indígena especifica e diferenciada, o Governo de Rondônia instituiu através do 
Decreto nº. 8.516, de 1998 o curso de formação de professores indígenas, o 
Projeto Açaí - Magistério Indígena de Rondônia. 

            O projeto se desenvolveu ao longo de seis anos (1998-2004), sendo 
executado em dez etapas presenciais onde se reuniam todos os professores e uma 
etapa intermediária realizada nas aldeias com a participação dos cursistas-
professores e de suas comunidades.   



As atividades do projeto estiveram pautadas na educação específica, intercultural e 
bilíngüe permitindo que o mesmo apresentasse uma particularidade: a sua 
construção concomitante ao processo de execução, o que possibilitou ser modelado 
e remodelado, levando-se em conta erros e acertos de etapas anteriores e podendo 
contar com a participação efetiva dos cursistas professores em todos os momentos 
de sua discussão. Além da importante participação dos professores indígenas na 
prática reflexiva, que caracterizou a construção do projeto Açaí, estes momentos de 
interação e encontro entre todas as etnias, que pertencem à Etnias Indígenas do 
estado de Rondônia, facilitou a articulação entre eles e resultou na criação da 
Organização de Professores Indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato 
Grosso/OPIRON, com intuito de assegurar seus direitos enquanto categoria de 
trabalho e atuando como movimento indígena organizado.  As assembléias dos 
professores aconteceram em todas as etapas do curso de formação, sempre nos 
dois ou três dias que antecediam ao inicio da etapa. Esta ação foi uma das grandes 
conquistas propiciadas no Projeto Açaí. 

Uma metodologia incorporada no curso de formação foi a realização de seminários, 
debates, com discussões que contemplavam temas de interesse dos cursistas 
professores, tais como as dificuldades que sentiam nos trabalhos desenvolvidos nas 
aldeias, as discussões sobre necessidade de implantação de curso superior para 
atendê-los, as questões ambientais envolvendo as terras indígenas, políticas 
lingüísticas, dentre outros temas. Esta dinâmica enriqueceu o curso de formação, 
pois, mais que um espaço de formação escolar, pedagógico, foi um espaço de 
conquistas políticas. 

Nas primeiras etapas do curso o grande desafio foi o próprio ranço da colonização 
presente nas concepções de educação e escola que os professores cursistas 
traziam. Nesse sentido, houve questionamentos por parte deles, uma vez que não 
aceitavam os paradigmas propostos no Açaí, ou seja, partir do conhecimento local, 
valorizá-lo. Percebeu-se que havia uma resistência em querer olhar para si próprio 
e valorizar suas culturas e línguas. Em suas concepções o curso deveria lhes 
proporcionar aprendizado apenas para aprofundamento de seus conhecimentos em 
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e demais disciplinas ensinadas nas 
escolas da cidade. Levou algum tempo para entenderem que a proposta do curso 
não era somente de escolarização e sim de formação de professores indígenas. 

Por se tratar de  uma proposta para formação de professores em contextos tão 
distintos quanto à língua, à cultura, ao tempo de contato e ao processo de 
escolarização, levando-se em consideração a necessidade de formação desses 
professores, cuja maioria, já estavam atuando em suas comunidades, não se 
estabeleceu a necessidade de formação inicial.  Este fator intensificou a 
heterogeneidade das turmas e que, se analisado separadamente, apresenta 
características distintas: o curso contou com cursistas professores em estágio inicial 
de alfabetização na língua portuguesa e mesmo aqueles que possuem ensino médio 
completo. Os cursistas professores com menor grau de escolarização apresentaram 
maior deficiência em compreender a proposta conceitual do projeto, já os cursistas 
professores portadores de grau mais elevado de educação formal foram os que 
apresentaram maior resistência a ela. O comportamento dos últimos ilustra a 
observação de (Baniwa, 2001:124) quando supõe a razão que explica tal 
comportamento: "o longo período de imposição, aos povos indígenas, de um 
modelo de escola centralizadora e etnocêntrica que só reconhecia e valorizava a 
cultura européia". 

Nas etapas finais do Projeto foi possível perceber que os paradigmas trabalhados, 
gradativamente, promoveram mudança de comportamento e ação em grande parte 
dos cursistas professores ao demonstrarem maior consciência da necessidade de 
valorização das culturas e línguas próprias. 



Alguns resultados percebidos foram o desenvolvimento, por parte de alguns 
professores, de trabalhos de revitalização de línguas em vias de 
extinção, um exemplo disso foi o que ocorreu com a revitalização da Língua 
Makurap, retomada pelos cursisitas professores da etnia e que eram falantes 
apenas do Português; hoje falam, escrevem e ensinam a língua materna nas 
escolas Makurap. Observações registradas por participantes do curso comprovam 
tais mudanças, como a fala do cursista professor Armando Jaboti, durante a aula de 
Práticas de Ensino, na VII etapa do curso : 

"antes do Açaí eu não sabia que nossa cultura tinha valor, hoje sei que tem valor 
para todos os povos indígenas, para nosso país e para a humanidade, sei também 
que ensino não é modelo, ensino é construção". (SEDUC, 2002:06) 

Neste sentido, a proposta do Projeto Açaí foi a de proporcionar condições para uma 
reflexão crítica sobre quais os espaços que o conhecimento de cada povo e os 
conhecimentos ditos universais teriam na escola que se propunha discutir. Para 
isso, o professor deveria ser prioritariamente pesquisador. Durante todo o projeto 
os cursistas eram conscientizados da necessidade de serem mais que meros 
"repassadores" de conhecimentos, quer seja do universo indígena, ou não, e 
incentivados a desenvolverem pesquisas (culturais, ambientais, antropológicas, 
etc.) com registros feitos em suas comunidades. 

Percebeu-se que os conhecimentos pedagógicos vivenciados pelos cursistas 
professores se refletiam na sua prática nas escolas indígenas, como por exemplo, o 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares que estimulavam os alunos à 
pesquisa e, também, a proposta de projetos pedagógicos  que foram discutidos na 
disciplina de Práticas de Ensino. Desta experiência podemos citar o trabalho 
desenvolvido pelos professores Arara, Gavião, Suruí, Cinta Larga entre outros. A 
experiência iniciada no Projeto Açaí é evidenciada hoje ao se observar a autonomia 
que alguns professores possuem no desenvolvimento de projetos pedagógicos. 
Podemos citar os projetos desenvolvidos pelo professor José Palav Gavião que foi 
inscrito e aceito no SPBC deste ano. 

Em síntese, os méritos indiscutíveis do Projeto Açaí foi iniciar a formação dos 
professores indígenas de Rondônia e noroeste de Mato Grosso, em uma perspectiva 
bilíngue, intercultural; garantir no processo uma discussão política profunda que 
impulsionou ações decisivas para consolidação de políticas publicas para a educação 
escolar indígena no Estado de Rondônia; garantir a formação de qualidade para os 
professores indígenas. Entretanto, podemos também, nomear vários problemas no 
decorrer do processo, como por exemplo, a falta de estrutura na Secretaria da 
Educação para a sistematização de materiais bilíngües produzidos pelos professores 
e o não acompanhamento in loco

Ao analisar criticamente o curso de formação - Projeto Açaí, apesar dos problemas, 
percebe-se a sua relevância na educação escolar indígena do Estado, 
principalmente, pelo grande desafio de construir, na diversidade lingüística e 
cultural, uma concepção de educação que atendesse às diversas especificidades. 
Apesar disso, essas especificidades não foram compreendidas e respeitadas pelo 
Conselho Estadual de Educação/CEE de Rondônia, que, dentro de uma visão 
eminentemente legalista e conservadora, foi incapaz de entender e, 
mesmo atender, as prerrogativas da legislação específica na qual é assegurada à 
educação escolar indígena um caráter intercultural, no momento em que dificultou 
a provação do projeto tal como ele era concebido. Pimentel da Silva (2006) 
argumenta sobre a legalidade garantida às propostas específicas para a educação 
escolar indígena: 

 dos professores indígenas, ação que garantiria 
muito mais qualidade ao curso. 



"A legislação permite aos indígenas desenvolverem propostas educacionais que 
valorizem suas línguas, suas práticas culturais e seus lugares de pertencimento 
étnico, ao mesmo tempo em que lhes abrem as portas para novas formas de 
inserção na sociedade não indígena brasileira com ênfase em uma cidadania que 
respeite e integre as diferenças, o "outro"." (p. 103) 

  

Não aceitando o projeto inicial, o Conselho Estadual de Educação exigiu da 
Secretaria sua reelaboração dentro de padrões da escola não indígena. O resultado 
do impasse foi o retrocesso e a estagnação de todo o processo de formação inicial e 
continuada dos professores indígenas de Rondônia. Este fato provocou nos cursistas 
professores um sentimento de descrédito e desvalorização de sua formação por 
parte da Secretaria. 

O Projeto foi concluído em 2004 e, somente em agosto de 2007, ocorreu a entrega 
da documentação de certificação do curso pela Secretaria da Educação, impedindo 
que, nesse período, os cursistas pleiteassem vagas em universidades em outras 
unidades da Federação que ofereciam cursos de formação em nível superior para 
professores indígenas. 

Apesar dos obstáculos, principalmente, no que diz respeito às dificuldades 
encontradas nas instituições responsáveis pelo processo educacional do Estado em 
conceberem a educação escolar indígena como processo intercultural em 
construção, o Projeto Açaí pode ser considerado um marco divisório para esta 
categoria de educação em Rondônia. Sobre seus resultados, em seu relatório de 
trabalho (Pimentel da Silva, 2003), faz a seguinte análise: 

  

"De modo geral, os professores indígenas começam a construir metodologias de 
revitalização de suas línguas maternas. Há uma motivação por parte dos 
professores para trabalhar com a língua materna na escola. Os professores estão 
discutindo políticas de manutenção de sua língua e cultura maternas, bem como, 
para aquisição de novos conhecimentos por meio dessa língua também. Essas são 
as bases que vêm norteando a construção do projeto político pedagógico, fundado 
em uma concepção de socialidade da linguagem, na realidade sociolingüística da 
comunidade e no paradigma da interculturalidade." (p. 29) 

  

A análise de Pimentel da Silva é compartilhada por nós que, também, atuamos no 
projeto na condição de ministrante da disciplina de Geografia, Língua Portuguesa e 
de técnicas pedagógica. Tivemos a oportunidade de participar dos trabalhos de 
diversas disciplinas, já que uma das metodologias do projeto consistia em registrar, 
sob forma de relatórios, todas as discussões e atividades desenvolvidas em cada 
disciplina. Isto nos proporcionou conhecer melhor os grupos e estabelecer análises 
do desenvolvimento, do amadurecimento e da apropriação de conceitos de cada 
uma das etnias participantes. Nesta análise, nós, igualmente, participamos, pois o 
projeto possibilitou a oportunidade de convivência em um rico ambiente de 
aprendizado para todos, quer fossem cursistas, professores ou técnicos. 

No momento é necessário que experiências como o Projeto Açaí se efetivem em 
Rondônia, enquanto política pública destinada a assistir um seguimento 
populacional, que, cada vez mais, vem buscando garantir seus direitos à educação 



intercultural e de qualidade através da valorização das culturas e línguas próprias, 
conjuntamente com o acesso aos conhecimentos universais. 

Após o término do curso as assembléias se rarearam, o que provocou o isolamento 
dos cursistas professores em suas aldeias e, conseqüente, a desarticulação do 
grupo, contribuindo, também, para o retrocesso atual da educação escolar indígena 
em Rondônia. 

Após o término do Projeto Açaí, as únicas oportunidades de encontro de grande 
parte do grupo foram nos anos de 2005 e 2006, por intermédio da OPIRON e de 
outras entidades que militam na questão indígena. Essas entidades formam o 
Núcleo de Educação Indígena de Rondônia e organizam seminários para discussão 
de temas mais urgentes, como por exemplo, a necessidade de sensibilizar a única 
universidade pública do estado sobre a importância de oferecer cursos de 
licenciaturas que contemplem as necessidades dos povos indígenas. Nesse 
momento, os professores souberam expor à sociedade acadêmica seus desejos, 
seus direitos e a necessidade da formação superior, como medida de melhoria da 
qualidade da educação escolar indígena. 

Depois do Projeto Açaí 

Outro momento de encontro de todo o grupo, ocorreu em 2008 quando se deu o 
encontro de formação de professores indígenas que atuam no ensino 
fundamental, realizado ao longo do mês de junho e gerenciado pela Secretaria de 
Educação. Nessa oportunidade, pudemos notar claramente o amadurecimento dos 
professores ao relatarem suas experiências de trabalho, as posturas tomadas frente 
às situações que se delineavam no decorrer do encontro, principalmente, no que 
tange às cobranças de maior atenção por parte da Secretaria à educação escolar 
indígena. 

Ficou bastante claro para nós que, além de trabalhar na formação do professor, o 
Projeto Açaí provocou nos professores indígenas, o desenvolvimento de atitude de 
valorização às culturas próprias e um sentimento de pertencimento às etnias, 
tornando-os menos susceptíveis as manifestações preconceituosas da sociedade 
envolvente. Isto pode ser observado na construção de um pequeno texto que os 
professores das etnias Arara, Aruá, Cinta Larga, Djeoromitxi, Gavião, Karitiana, 
Kaxarari, Suruí, Oro Nao', Oro Towati e Tupari, participantes da oficina de 
Geografia, escreveram para ser lido no final do encontro e que reproduzimos 
abaixo: 

O Brasil é um país rico, possui muitos povos indígenas com diferentes culturas. 
Cada povo possui uma cultura própria com formas diferentes de entender e de se 
relacionar com o mundo. 

Em Rondônia, somos muitas etnias, formamos uma grande diversidade social e 
cultural que compõem a nossa geografia. Falamos mais de 30 línguas diferentes, 
temos costumes religiosos e modo de vida diferente, apesar das influencias que 
sofremos da sociedade envolvente, queremos manter nosso "jeito de ser", porque 
somos diferentes, mas não somos inferiores. 

Temos orgulho de ser o que somos de carregamos em nossas veias o sangue 
guerreiro  nossos antepassados. Temos orgulho de pertence aos povos 
descendentes dos primeiros habitante deste estado, deste país e deste continente.  

Nos temos orgulho nos auto denomina-nos  indígenas, e de termos conquistado o 
direito que nos assegura continuar preservando nossa identidade cultural. 



Conquistamos o direito a educação e a saúde diferenciadas, muito ainda há por 
conquistar. Somente uma educação de qualidade e que respeite os nossos saberes 
tradicionais poderá a se consquitar autonomia, convívio com a sociedade 
envolvente e a melhoria de vida para todos os povos indígenas de Rondônia

                         

 
(SEDUC, 2008). 

Após o trabalho de valorização, revitalização e difusão das culturas, das línguas 
maternas, enfim o incentivo e as orientações para que os conhecimentos 
tradicionais de cada comunidade indígena sejam analisados e valorizados no 
processo de aprendizagem de suas escolas, que foram trabalhados ao longo do 
Projeto Açaí, cabe aos professores indígenas a responsabilidade de desenvolverem 
metodologias próprias de ensino e pesquisa sobre os conhecimentos tradicionais 
junto aos membros mais velhos de cada comunidade para sua difusão entre as 
novas gerações visando assim, manter vivas as culturas próprias.  

Para concluir: 

É necessário assegurar que toda a comunidade participe do dia-a-dia da escola, de 
modo que ela possa estar a serviço de seus interesses e projetos comuns, dando 
respostas às demandas por elas formuladas e colaborando para os diferentes 
processos de autonomia cultural e de cidadania almejados pelos povos indígenas. 

  

BANIWA, Gersen L. dos Santos. 
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