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I - RELATÓRIO: 
 
Em 28 de janeiro de 2021, em reunião da Câmara de Educação Básica, sua 

Presidente Régina Maria Silva Galeno, em conhecimento aos Conselheiros do Ofício 
nº 24/2020-SAGEA/SEDUC, da Secretaria Adjunta de Gestão da Rede de Ensino e 
Aprendizagem Nadye Christina Guimarães Dutra datado de 21 de dezembro de 2020, 
onde esta encaminha o Projeto Pedagógico e Currículo Ka’apor Ka’a namõ jumu’há ‘ 
Katu – Aprendendo com a Floresta, que no Conselho tomou o nº de Processo nº 
423/2020. Em 31 de janeiro o processo foi enviado aos Conselheiros para análise com 
informação de uma reunião a ser realizada posteriormente. 

 
A partir de então como Conselheiro, procuramos apreciar o Projeto e fazer 

alguns contatos iniciais com o Sr. José Marie Mendes de Andrade Gestor Pedagógico 
– Formativo do mesmo, inicialmente por meio da Sociedade Maranhense de Direitos 
Humanos. Em função destes contatos, fomos nos esclarecendo gradativamente do 
sentido da proposta e para um conhecimento de nosso coletivo, sugerimos à 
Presidente da Câmara, o agendamento da proposta de reunião, que foi marcada e 
realizada em 16 de março de 2021. Da reunião além dos Conselheiros da Câmara, 
participaram representantes da Secretaria do Estado da Educação – Adelaide Diniz, 
Joseph Costa, Raimunda Mota, bem como representantes do Projeto. Os referidos 
representantes são os membros do Conselho Pedagógico do Centro de Formação 
Saberes Ka’apor: Iratn’y Ka’apor Neto, Mariuza Ka’apor, Pirihá Ka’apor, Raimunda 
Ka’apor, bem como o gestor pedagógico José Andrade, já citado e a Educadora Sara 
Chena Cuntrim, apoia outros elementos não identificados presentes a sala de reunião 
“on line”.  

 
Em 23 de março, a presidente da Câmara passou o Projeto para um estudo 

deste Conselheiro, e este, além da análise do documento básico, manteve sucessivos 
contatos com o gestor pedagógico do Projeto, no sentido de melhor compreensão da 
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proposta na medida em que a mesma necessitava de melhores esclarecimentos para 
formulação de novo parecer. Tivemos realmente a oportunidade de um novo 
aprendizado inclusive com uma breve participação no Arco de Saberes, quando 
mesmo sem entender muito do que foi colocado, vimos como se faz um evento com 
simplicidade e participação.  

 
2 – PARECER  

 
Da Leitura do Projeto Pedagógico e Ka’apor: Ka’a namô jumu’há’ Aprendendo 

com a Floresta, pudemos deduzir o seguinte.  
 
O Projeto compõe-se das seguintes partes:  
 
1. Características da Educação e Formação de vida do povo Ka’apor: histórico 

e princípios que orientou a educação Ka’apor; 
2. As Legislações que trabalham a Educação Indígena: a Constituição de 

1998; a Lei nº 9394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996; a 
Resolução nº 3 de CEB/CNE de 14 de dezembro de 1999 que fixa as 
Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das escolas indígenas e da 
outras providências; o Decreto 5051 de 19 de abril de 2004 da Organização 
Internacional do Trabalho a Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010 que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 
a Resolução CNE/CEB nº 5 de 22 de junho de 2012 que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 
Básica; 

3. Educação Integrada à Formação Ka’apor: princípios que orientam; Eixos 
Articuladores; o que se espera da Educação Ka’apor; o Tempo Ka’apor e a 
integralização da formação;  

4. A Educação em Ciclos de Formação: a forma de aprendizado; os ciclos de 
formação adequados aos eixos formadores (cultura, cuidado, território, 
floresta e bem viver). A organização dos ciclos-Ciclo Básico de Formação 
(duas etapas), Ciclo de Habilidades com duas etapas básicas e uma de 
Formação das Habilidades-por projetos Formativos por meses de interesse-
cuidado, saúde e meio ambiente, Educação para a Floresta e Agro Floresta 
para o Bem Viver; Ciclo de aperfeiçoamento por habilidades – em Arcos 
Formativos e por Alternância de estudos-gestão político cultural, Auto 
Cuidado e cuidado coletivo, Roda de Cultura e Educação Comunitária 
Ka’apor, Casa de Cultura  e memória ka’apor; as alternâncias pedagógicas  
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com vivencia de experiências diferenciadas de estudo e pesquisa nos 
núcleos de formação e comunidades;  

5. Caminhos Formativos de Aprendizado Ka’apor: Círculos de estudo, 
pesquisa, círculo de diálogo, pilha de Saberes e práticas culturais e registro 
das práticas:  

6. Organização por ciclo de Saberes Ka’apor, detalhando cada momento de 
aprendizagem com avaliação permanente e final; 

7. Instrumentos de avaliação: observação, produção de trabalho individuais, 
produção de trabalhos coletivos, correção coletiva, auto avaliação, ficha de 
avaliação da produção individual e coletiva; instancias de avaliação coletivo 
de Educadores da Etapa e do Ciclo,  

8. O lugar do Aprendizado Ka’apor – a floresta, os reis, a roça, a caça a pesca, 
a coleta de frutos; a escola como lugar de pertencia; 

9. A organização das atividades formativas – Os Núcleos de Formação: 
Gurupima, ximboranda e Turiaçu; as comunidades e as Casas Escolar; as 
Áreas de Conhecimentos – Linguagens e Signos; Ciências da Natureza, 
Ambiental e Matemáticas, Ciências Sociais e signos. 

 
O Projeto vem acompanhado da vasta bibliografia consultada. Também de 

anexos compostos de planos de curso com detalhados quadros orientativos em 
relação ao desenvolvimento de trabalho por eixos norteadores, com ementa, 
objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliação e bibliografia 
recomendada como básica. Na observação do desenvolvimento dos Eixos 
Norteadores pode-se verificar o exercício de uma verdadeira Educação Ambiental, 
com vivência interdisciplinar, associando teoria e prática ou melhor, sendo uma 
educação na vida onde a palavra realmente é sequência da interpretação ou 
alfabetização de mundo ... Não se trata da questão ou problemas abstratos, mas de 
coisas concretas. Mas sim, a valorização da filosofia, de Sociologia e da política como 
dados essenciais para bom viver em uma sociedade onde quem é minoria, quem é 
diverso ou preservador da cultura tradicional não é visto realmente na condição de 
sujeito. 

 
Todo o projeto tem um sentido de preservação cultural, de resgate de respeito 

à dignidade, de associação com a vida, uma possibilidade de uma inserção na 
sociedade branca, onde ainda é visto como um ser estranho que precisa ser 
incorporado à tipologia da sociedade predominante. Aproveitando-se das legislações 
favorecedoras conquistadas por suas lutas, nas teorias e práticas de suas intelectuais 
orgânicos sejam eles nativos ou aliados, criam ou preservam suas formas educativas 
dentro de um processo educacional onde um grande eixo é a vida e as seus hábitos... 
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Pessoalmente para nós foi difícil ler e interpretar o presente projeto, na medida 
em que estamos acostumados a uma rotina onde predominam abstrações 
principalmente...   

 
Além das citações de leis já referidas no Corpo do Projeto, vimos atualização 

em relação a outros componentes constitucionais como é o curso da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC que é referenciada nos Planos de Curso e no currículo de 
modo geral. Pelo que sabemos, a BNCC é uma orientação parra um bom aprendizado, 
em um currículo capaz de garantir direitos de aprendizagem na Educação Básica. 
Pela leitura do Projeto dos Ka’apor vemos que eles fizeram um bom uso da BNCC e 
não no discurso, mas, na prática. Gradativamente vem construindo uma educação 
que garanta sua vivencia em seu meio e sobrevivência na sociedade em geral.  

 
Assim sendo, se possível gostaria de sugerir que se visse a possibilidade de 

dar encaminhamento ao trabalho com os seguintes passos: 
 
1. Credenciamento do Centro de Formação Saberes Ka’apor, como instituição 

da Rede Comunitária, organizado em ciclos e alternância regular de período 
de estudo, atendendo uma forma de organização de acordo com as 
perspectivas e possibilidades do processo de aprendizagem, como 
recomendam os Art. 23 e 28 da Lei 9394 do ano de 1996, que estabelece 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Art.1º A estrutura do Centro de 
Formação Saberes Ka’apor, inclui 3 Núcleos com Casas escolas situadas 
em Comunidade de áreas indígenas: 
- Núcleo de Formação Turiaçu – no município de Araguanã com Casas 
Escolas nas Comunidades Marato’yrenda, Cumaru e Patua’y: 
- Núcleo de Formação Ximborenda – nos municípios de Nova Olinda do 
Maranhão: Maranhãozinho e Centro do Guilherme, nas comunidades Jaxi-
puxirenda, yparuenda, Capitão Myras, Ximborende e Ywyã-hurenda; 
- Núcleo de Formação Guripiuna – na comunidade Gurupiuna no município 
de Centro Novo do Maranhão. 
 

2. Autorização de Funcionamento da Educação Escolar Indígena Básica do 
Centro de Formação Saberes Ka’apor, de acordo com o previsto na Meta 7 
do Plano Nacional de Educação em suas estratégias nº 7.26 e 7.27, e 
especialmente o § 2º do Art. 210 da Constituição Brasileira. 

 
3 Retomada das discussões mediante um processo democrático e 

participativo com estes povos tradicionais. Os Referenciais são muito bem 
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elaborados e precisam ser colocados em prática mediante sua divulgação junto 
a Rede Escolar Indígena.  
 
                                São Luís, 27 de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

Roberto Mauro Gurgel Rocha  
Conselheiro Relator 

 
 
 
 

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA APROVA O PARECER E O 
ENCAMINHA À PRESIDÊNCIA DO CONSELHO, PARA OS DEVIDOS FINS. 

 
 
 
 
 

Régina Maria Silva Galeno 
Presidente da Câmara de Educação Básica 
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