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	Muito se tem escrito nos últimos anos sobre o papel das escolas que atendem às comunidades indígenas e sobre as características específicas que essas deveriam ter. A pergunta sempre presente remete para o conteúdo do adjetivo diferenciado que acompanha o substantivo escolas indígenas, ou, em outras palavras, em que essas escolas deveriam se diferenciar das demais escolas? E diretamente relacionado a esta temática emerge com força a figura do professor indígena, como personagem central do assunto em epígrafe. São temas, evidentemente, interrelacionados. No entanto, ao tratar do mesmo é fundamental explicitar o nosso ponto de partida na análise em questão. 
	Se nos situarmos na perspectiva da integração das comunidades indígenas em nossa sociedade, ocidental e majoritária que, embora historicamente ultrapassada, ainda segue orientando inúmeros burocratas de plantão em diversas esferas governamentais, o papel da escola será de uma  determinada ordem e as demandas decorrentes para o professor que opera essa escola, também. Mas, se ao contrário, nos situarmos na perspectiva explicitada no texto constitucional de 1988, de uma escola voltada para dentro das comunidades indígenas, ou seja, uma escola pensada e planejada tendo em vista as demandas de cada comunidade indígena e o seu fortalecimento interno enquanto integrante de um povo etnicamente diferenciado, essa escola aparece como espaço privilegiado de adquirir conhecimentos necessários para uma melhor inserção de seus membros na conjuntura atual, tendo em vista, especialmente, o entorno regional e a reconquista da autonomia. A escola não substitui nenhum mecanismo interno tradicional da comunidade, mas se constitui, politicamente, na fronteira com o outro, como espaço intercultural, na interação com o entorno regional . Ver sobre escola como fronteira e mediação em Tassinari (2001).. Nessa perspectiva, que orienta a elaboração desse texto, as exigências formuladas para a escola e aos professores que nela atuam serão totalmente diversas da primeira.
	Restringir-me-ei, nessa breve abordagem, ao professor indígena, na perspectiva de uma escola diferenciada. Essa opção não é, certamente, aleatória mas parte da constatação de que ele é o personagem de quem depende efetivamente a implementação de uma escola indígena de qualidade. Parte da convicção de que a melhor contribuição que, neste momento, os órgãos públicos e organizações de apoio podem dar às comunidades indígenas no campo da educação é oferecer as melhores condições para a formação desses professores. Há, certamente, outras urgências no campo da educação escolar indígena, mas todas elas dependem da presença, em sala de aula, de professores com clareza sobre o papel da escola e, portanto, de seu próprio papel, frente às expectativas e demandas de suas comunidades. 
As considerações aqui formuladas partem de questões que têm como base um trabalho junto às comunidades indígenas kaiowá e guarani  Os Kaiowá e Guarani localizam-se na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Encontram-se distribuídos em 26 áreas indígenas, com uma população total de 25 mil pessoas. Autodenominam-se Guarani os integrantes do subgrupo Ñandeva, sendo tratados desta forma. Embora em menor número, os Guarani/Ñandeva constituem a população majoritária em quatro áreas indígenas, estando, porém, presentes em diversas aldeias Kaiowá. Por essa razão usa-se a designação Kaiowá e Guarani para referir-se às duas parcialidades., especialmente as diversas etapas intensivas de formação para um grupo de 75 professores dessa etnia, no Mato Grosso do Sul. O Projeto Ara Verá, coordenado pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul e desenvolvido em parceria com o Programa Kaiowá/Guarani/Universidade Católica Dom Bosco, UCDB e o CEUD/Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, deverá possibilitar a habilitação desse primeiro grupo de professores indígenas a partir de um programa específico. Para entender as questões aqui formuladas, é necessário breve contextualização da realidade indígena local. 
Os Kaiowá e Guarani, até a algumas décadas de atrás, ocupavam, ainda, centenas de aldeias, no Mato Grosso do Sul, dispersas em um território bastante amplo, situado entre o rio Apa (Bela Vista), Serra de Maracaju, rio Brilhante, rio Ivinhema, rio Paraná e fronteira com o Paraguai. As primeiras interferências externas recentes em seu território ocorrem durante a Guerra do Paraguai Cabe destacar que em 1767, o Governo Português instala, nas margens do rio Iguatemi, em pleno território kaiowá, o Forte Iguatemi (Povoação e Praça de Armas Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Paula do Iguatemi), de curta duração. e, especialmente, a partir da década de 1880, quando se instala na região a Cia Matte Larangeiras. A Cia Matte Larangeiras instala-se em todo o território ocupado pelos Kaiowá e Guarani, no Mato Grosso do Sul, a partir da década de 1880, tendo em vista a exploração dos ervais nativos, abundantes em toda  a região., iniciando um processo de ocupação do território por sucessivas frentes não-indígenas. Embora o trabalho de exploração da erva, por parte da Cia Matte Larangeiras, seja responsável pelo deslocamento de inúmeras famílias indígenas, esta não questionou a posse da terra e, portanto, não fixou colonos e não desalojou as comunidades definitivamente das suas terras. 
De 1915 a 1928, o Governo Federal demarcou para usufruto dos índios Kaiowá e Guarani um total de oito reservas de terra, perfazendo 18.124 ha. Inicia-se, então, um processo compulsório de confinamento. Entende-se por confinamento compulsório a transferência sistemática e forçada da população das diversas aldeias Kaiowá e Guarani tradicionais para dentro das oito reservas demarcadas pelo governo entre 1915 e 1928. das diversas aldeias e grupos macrofamiliares, localizados em todo este imenso território dentro dessas reservas de terras demarcadas pelo Governo. Ver levantamento sobre aldeias tradicionais destruídas em Brand (1997, anexos). . Com a implantação da Colônia Agrícola Nacional. Em 1943 o Governo Federal cria, em Dourados, em pleno território indígena, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), destinando uma área de 300 mil hectares para o assentamento de colonos., por Getúlio Vargas, a partir de 1943 e, a partir de 1950, com a instalação das fazendas de gado, tem-se a ocupação definitiva da totalidade do território tradicional pelas frentes não-indígenas. Os informantes indígenas recorrem ao conceito de esparramar (sarambipá) para caracterizar o processo de dispersão decorrente da ocupação do território pelos empreendimentos agro-pecuários. “Os fazendeiros esparramava tudo”, dizia João Martins.. Este conceito expressa com fidelidade a realidade vivida pelos Kaiowá e Guarani durante a fase de implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados e das fazendas de gado. “Quando entrou esses que são nossos contrários, os fazendeiros”, diz Rafael Benitez, da aldeia de Takuaraty, “esparramou tudo”. 
	A família extensa é a unidade básica da sociedade kaiowá e guarani, sobre a qual se apoiavam seus líderes político-religiosos. Com a dispersão, seus integrantes não encontravam mais as condições necessárias para manterem inúmeras práticas religiosas coletivas. São, hoje, muito poucas as aldeias onde persiste a prática desses rituais. 
	Porém, passado o auge da atividade de implantação das fazendas de gado e concluído o desmatamento de toda a região, a mão-de-obra indígena passa a ser canalizada para uma outra atividade econômica que se implanta na região: as usinas de produção de açúcar e de álcool. Estas passam a utilizar massivamente essa mão-de-obra e, ao contrário do trabalho de implantação das fazendas de gado, que se caracterizava pelo esparramo, o trabalho nas usinas exige a sua concentração, sendo que as reservas passam a constituir-se em reservatórios inesgotáveis de mão-de-obra. O confinamento dentro das reservas indígenas, que atinge seu auge nas décadas de 1980 e 1990, cria uma realidade altamente complexa, na qual destacam-se problemas novos como a superpopulação, a sobreposição de aldeias e chefias, a restrição na mobilidade geográfica  A mobilidade geográfica dentro do território constituía-se em importante estratégia de superação de conflitos internos., o gradativo esgotamento dos recursos naturais, entre outros A recuperação, a partir de 1980, do território de inúmeras aldeias, embora sinalize a perspectiva de quebra do confinamento imposto aos Kaiowá e Guarani, não conseguiu, ainda, alterar o quadro geral deste mesmo confinamento.. Estes elementos colocam em cheque antigas práticas e vivências sociais, gerando a necessidade de reordenação do modelo de organização social, tendo em vista absorver esta nova realidade. Na opinião de VIETTA (1997: 70), trata-se de 
“repensar o estatuto das lideranças políticas, as práticas religiosas, a produção econômica, a concepção da família extensa como elemento estruturador, frente a emergência de um novo modelo de organização que se impõe. Ou seja, procurar novos lugares para as coisas, dar significado próprio a nova realidade”. 

Este processo histórico, extremamente desfavorável aos Kaiowá/Guarani, está na base dos inúmeros problemas atualmente vivenciados por eles, destacando-se o intenso consumo de bebidas alcoólicas e o elevado número de suicídios . No período de 1980 a 2000 foram registrados um total de 435 suicídios, sendo que este número cresce especialmente durante a década de 1990, com um total de 388 casos.. 
E, junto com a perda do território, vieram as escolas e as Igrejas Evangélicas, em especial as Igrejas Neopentecostais, preocupadas em “ajudar os índios” a viverem, ou melhor, a sobreviverem em um cenário no qual o seu modo de vida e seus saberes historicamente acumulados pelos antepassados tornaram-se supérfluos e “imprestáveis”. Desta forma, os Kaiowá e Guarani, tornaram-se rapidamente “estrangeiros” em seu próprio território tradicional.
Essa é uma questão importante, pois, segundo Bosi BOSI, 1998, p. 442-443., os espaços e a paisagem são fundamentais para o seguimento das tradições e da memória coletiva, pois se estabelece com eles uma “comunicação silenciosa que marca nossas relações mais profundas” Destaca esta autora, o “desenraizamento”, como “condição desagregadora da memória”, provocando a “espoliação das lembranças”. Chauí apud BOSI, 1998,* p. 19. afirma que a “nossa” sociedade, ocidental e capitalista, “bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros” e mais adiante segue concluindo que isto acontece devido a uma outra ação, especialmente “daninha e sinistra [...] a  história oficial celebrativa cujo triunfalismo é a vitória do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos”. Ao serem arrancados de seus espaços e terem seu território tradicional descaracterizado e ocupado pelos seus contrários, na expressão de Rafael Brites, as sociedades indígenas tiverem arrancados também seus marcos e apagados muitos rastros de apoio à sua memória histórica. De outra parte, os “novos  colonizadores”, os que ocuparam o território indígena, utilizaram, amplamente, o argumento de que se tratava de povos atrasados e sem cultura. Bosi BOSI, 1998, p. 55, 66 - 67. entende que “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado”. E, apoiada em diversos autores (Halbwachs e Bartlett), conclui que nesse “longo e amplo processo [...} `fica´ o que significa”, verificando-se a perda do que não é mais significativo.
É esse o contexto de vida da quase totalidade dos professores indígenas kaiowá e guarani que, embora ainda em processo de formação, hoje já atendem as suas comunidades. Parte significativa deles estudou em escolas fora de suas aldeias e é filho de pais integrantes de Igrejas alienígenas, sendo eles mesmos ativos participantes dessas Igrejas e que residiram e/ou estudaram em escolas situadas fora de sua tradição cultural, preocupados em buscar alternativas de vida fora de suas comunidades, sendo diuturnamente influenciados e submetidos à leitura do entorno regional Entende-se por entorno regional todos aqueles setores e agências que se relacionam com a comunidade indígena local, especialmente os mais próximos ás reservas. sobre o modo de vida de seus antepassados.  
O modo de vida dos Kaiowá e Guarani, sob a ótica do entorno, é certamente não apenas coisa do passado, mas um empecilho para o seu desenvolvimento, entendido como integração no sistema do branco. Parte significativa dos professores, que buscaram um espaço fora de suas comunidades, puderam experimentar que apesar do estudo, eles não conseguiram superar o preconceito que pesa contra eles pelo fato de serem índios. “ele estuda, estuda, mas sempre ele não é valorizado.[...}. Ele não consegue chegar naquilo que ele quer” dizia a professora Cristina, na época, com 19 anos. Perceberam que, fora da área indígena, suas chances de emprego são muito remotas, apesar do esforço que fizeram para deixar para trás o modo de vida indígena. Voltaram-se, então, para dentro de suas comunidades no momento em que se processava a sistemática substituição de funcionários públicos não-índios por índios, especialmente professores e agentes de saúde. 
Porém, ao assumirem tarefas como professores nas escolas que atendem às suas comunidades de origem, confrontam-se exatamente com um processo novo e desafiador de implantar uma escola indígena, conseqüência direta do novo texto constitucional de 1988 que, ao afirmar o direito à diferença e definir o papel do Estado não mais como agente promotor da integração dos índios, mas sim de protetor desta diferença, impôs a revisão de todo o processo educacional em curso no interior das áreas indígenas. De uma escola voltada para fora, preocupada em preparar a criança indígena para viver fora de sua comunidade, emerge o desafio de uma escola engajada em contribuir na construção de alternativas a partir e na comunidade. E este desafio põe estes professores índios diante de impasses novos. 
Emerge então a pergunta sobre as condições que esses professores têm para responder às expectativas de uma escola indígena, assentada na participação da própria comunidade na definição de seus objetivos, conteúdos e metodologias de ensino e, acima de tudo, contribuindo para a superação das relações de superioridade e dominação da cultura nacional sobre a cultura indígena Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Indígena, (RCNEI), 1998, p. 24.. Ou, ainda, que condições têm eles de se posicionar como interlocutores “entre as aspirações da comunidade, as demais sociedades e a escola” (RCNEI, 1998, p. 43)? 
A história de vida de parte significativa desses professores foi construída não só fora de suas comunidades originárias, mas em um contexto onde a história de seu povo e a de seus antepassados tinha que ser esquecida, sendo objeto de desprezo tudo o que remetesse para um antes do colonizador e que pudesse questionar o direito colonial. Para a “história oficial” regional, seus antepassados representavam um antecedente e eles mesmos vistos ainda hoje como “companheiros indesejáveis”, cujo destino é o de insumir-se dentro da sociedade dominante, na expressão de Gérman Damas (IN: Lineamentos metodológicos básicos para una historia general de América Latina, texto mimeografado s.d.). É importante destacar que embora a região sul do estado de Mato Grosso do Sul fosse uma região densamente ocupada por populações indígenas, essas não eram reconhecidas pelo Governo, pelos colonizadores e pelos historiadores como entes de direito, como seres inteligentes ou como sociedades organizadas e aqui já estabelecidas.	
	Enfrentam, esses professores, portanto, um primeiro desafio que é o de se resituarem e recontextualizarem no interior de suas comunidades. Aliás essa é uma das preocupações claramente presente no projeto Ára Verá. Consta em seus objetivos 
“proporcionar o ensino intercultural e bilingue, por meio de estudos e vivências dos conhecimentos tradicionais e atuais da sociedade guarani e kaiowá (grifo meu) e do acesso às informações e conhecimentos universais sistematizados pela humanidade... de forma específica e diferenciada, para atender as peculiaridades da educação escolar indígena no contexto guarani e kaiowá” Curso normal em nível médio – formação de professores guarani/kaiowá – Projeto Ára Verá, Campo Grande, 1999.. 

Trata-se de um processo de reaprendizagem daqueles conteúdos “esquecidos” no decorrer da busca de inserção no entorno regional, com destaque para a sua história, com seus mitos explicativos e lutas históricas de resistência frente ao avanço do processo colonial. 
	Nesse contexto, cabe ressaltar a relevância da iniciativa implementada pelos organizadores e assessores do Projeto Ára Verá, no sentido de  convidar, com o estatuto de professores e especialistas no conhecimento da cultura tradicional, dois ou três caciques Entre os Kaiowá e Guarani, no Brasil hoje, são convencionalmente denominados de caciques as lideranças religiosas ou rezadores. Esta denominação esconde uma enorme variedade de personagens com poderes e atribuições muito distintas, porém todas envolvendo graus diversificados de relacionamento e domínio do sobrenatural. que fazem suas intervenções como qualquer outro assessor convidado, especialmente no início e término de cada sessão de trabalho. Percebe-se um crescente impacto de suas alocuções na medida em que as diversas etapas do curso ocorrem e os próprios alunos-professores indígenas se dão conta do quanto necessitam reaprender sobre sua própria cultura. A participação desses especialistas na cultura indígena tem representado, ainda, um grande incentivo à pesquisa sobre diversos aspectos desse conhecimento, junto aos mais velhos de cada comunidade, realizada nos intervalos de cada etapa.
	O reencontro com a sua história aparece como elemento fundamental para que esses professores possam dar conta de seu papel como protagonistas de uma escola voltada para dentro. A memória não é apenas “substrato passivo, um manancial de sobrevivência vestigiais”, segundo Guarinello GUARINELLO, 1993, p. 187., mas um “princípio ativo” e um trabalho, enquanto um permanente “re-fazer”, na expressão de Chauí apud BOSI, 1998, p. 20.. É uma ação “representativa” ou “auto-representativa” GUARINELLO, 1993, p. 188, que confere “unidade no tempo”. Permite compreender as permanências e as transformações em curso no interior da comunidade. Por isso ressalta o papel fundamental da atualização desta história/memória na reintegração em suas comunidades como professores de uma escola indígena. É por meio dela que esses professores encontrarão apoio e orientação em suas leituras do presente. 
São ilustrativas as avaliações dos alunos-professores índios no final de três dias de estudo da história regional, a partir da história guarani, ou mais exatamente o estudo da história regional em sua relação com a história guarani: “a gente estudou uma história. Uma história muito sofrida, uma história muito amarga, uma história muito queimada por parte desta história” referindo-se à história oficial. E seguiu o depoimento do aluno-professor “ [...] Isso é muito bom para a gente acordar. O que a gente faz hoje, amanhã vai ser estudado pelo nosso filho e vai se orgulhar por isso”. Já outra professora dizia que “a gente tem que explorar mais o conhecimento da nossa história [...]. Acho que nós devemos responsabilizar mais com a nossa história”. O que foi completado por outro depoimento avaliativo, afirmando que “eu estou começando a criar uma certa responsabilidade com minhas obrigações [...]. É mais uma responsabilidade que eu estou chamando pra mim”. Avaliação realizada no final de três dias de estudo da história regional - dentro da programação do Curso de Habilitação para o  Magistério, do projeto Ára Verá. .
Essa não é, certamente, uma tarefa fácil para esses professores quando começam a perceber que essa memória do passado, que não teve sentido em sua vida “vivida” até este momento, não é verdadeiramente passado, pois segue “significando” no presente e, como tal algo a ser recriado, como alternativa de vida. Neste sentido, ressalta a importância do desafio de construir uma escola indígena, para a vida dos próprios professores indígenas nele engajados, exigindo deles a revisão da sua concepção de história, construída com base nas imposições do entorno. O desafio de pensar uma escola voltada para dentro leva-os a perceber, novamente, o seu passado enquanto continuidade a ser reconstruída, buscando refazer e repensar, com imagens e idéias de hoje e com os novos conhecimentos incorporados, as experiências deste passado. Na experiência realizada com os professores indígenas, ressaltou a alegria e o potencial de luta que emerge do reencontro com a sua história, superando a versão imposta pelo colonizador.
Re-criando a sua história abre-se a perspectiva concreta de superar o seu próprio desenraizamento, desbloqueando os caminhos da lembrança, mediante o reencontro com os marcos arrancados e rastros apagados pelo processo de confinamento e busca de inserção no entorno regional. E, desta forma, superando a negação imposta pelo entorno regional, reencontrando-se com sua história, entendida como continuidade a ser constantemente recriada, os professores indígenas conseguem visualizar novas perspectivas de futuro para suas comunidades e ter clareza sobre o papel político da escola na construção de um futuro melhor para suas comunidades.
Mas, se a escola se situa na fronteira com o outro e é um espaço privilegiado de construção de novas alternativas frente aos desafios postos pelo entorno regional à autonomia dos povos indígenas, a partir da interação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento universal, exige-se do professor índio um segundo tipo de aprendizagem, o dos conhecimentos advindos do próprio entorno regional. E este é, certamente, um segundo desafio a ser superado pelos professores indígenas, o domínio dos conhecimentos básicos e necessários de caráter mais universal. Essa demanda vem, também, explicitada no projeto Ára Verá, quando reconhece que o curso de formação de professores deve possibilitar o acesso às “[..] informações e conhecimentos universais sistematizados pela humanidade, tanto de sociedades não-índias como de outras sociedades indígenas [...]”. Decorrente da necessidade de novos conhecimentos a partir da interação entre o conhecimento tradicional e os conhecimentos do entorno, adquire relevância especial o acesso do professor índio a novos instrumentos de produção de conhecimento, através da pesquisa, da leitura e manejo de novas tecnologias.
Há, no entanto, alguns riscos a serem superados ou evitados pelos professores índios em seu trabalho na escola. O primeiro e o mais grave risco resulta do processo de institucionalização da escola e da figura do professor indígena, com as conseqüentes imposições da burocracia que rege e condiciona a ação dos órgãos públicos. O reconhecimento legal da figura do professor índio e sua transformação em funcionário público, embora, certamente, uma reivindicação dos próprios professores, traz embutido o risco de esvaziar a escola e o trabalho do professor de sua dimensão de serviço à comunidade, suas lutas pelo direito à terra e seus projetos de desenvolvimento definidos a partir de suas pautas culturais específicas, condicionando seu trabalho à imposições advindas do órgão contratador de seu trabalho, o Município ou o Estado.
Um segundo risco a ser evitado pelo professor índio emerge da tendência a substituir as lideranças tradicionais de sua comunidade, ao invés de ajudá-las a compreender melhor o entorno e suas formas de dominação, contribuindo com as mesmas lideranças na construção de novas respostas a velhos e novos problemas, tendo como referência sempre os projetos de autonomia de cada comunidade. E, nesse sentido, esses professores, que vêm tendo acesso a uma formação diferenciada e de qualidade, apresentam condições excepcionais para tal.
Dessa forma, o professor indígena terá, certamente, melhores condições de assumir um papel determinante na implantação de uma escola indígena diferenciada e de qualidade, a serviço dos projetos de autonomia de cada povo ou comunidade e de sua coesão interna, contribuindo, ainda, para a capacitação individual e coletiva da comunidade para o enfrentamento dos crescentes desafios advindos do entorno.
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