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“A escola foi o principal instrumento de destruição cultural dos povos, mas também pode ser o principal instrumento de reconstrução e afirmação de uma nova era. (...) O caminho da educação escolar indígena é a nossa grande esperança de conquista definitiva dos nossos direitos e da nossa terra”. ( Prof. Gersem dos Santos Luciano, Baniwa -  Informativo FOIRN / Educação – 1996)
	Este depoimento expressa a necessidade da ênfase na valorização de professores indígenas, desde que esta seja feita na ótica, interesses e necessidades do próprio movimento indígena, tendo como referencial a autonomia indígena, no marco das discussões realizadas pelo Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia e seus esforços de construir uma política indígena para a educação escolar.
Trata-se de um tema novo na História da Educação Brasileira, reconhecido na Constituição Federal de 1988, como novas são, também, as iniciativas, no sentido de consolidar propostas de Educação Escolar entre os povos indígenas, que se colocam como parte de seus projetos de futuro. Como se sabe, historicamente, os programas de escolarização nas áreas indígenas foram fundados na idéia de que é necessário “fazer a educação do índio”. Hoje, a escola entra em cena como uma necessidade pós-contato, assumida pelos índios, mesmo com todos os riscos, incertezas, dificuldades e resultados contraditórios ocorridos ao longo da história.
A trajetória dos povos indígenas no Brasil, nesses 500 anos, tem mostrado não só a existência de formas próprias de educação, ou seja, de sistemas indígenas de educação, como também a sua eficácia e força criativa na dinâmica do contato com “os outros”, balizando os processos de resistência, permanência e/ ou mudanças culturais.
Esses modos próprios de educar constituem valor fundamental, que deve, também, orientar os trabalhos escolares. Assim, concebe-se a escola, não como único lugar de aprendizado, mas como um novo espaço e tempo educativo que deve integrar-se ao sistema mais amplo de educação de cada povo. Para uma mudança no entendimento e nas posturas inicialmente apontadas quanto aos projetos de escolarização impostos aos índios, é extremamente importante reconhecer que os povos indígenas mantêm vivas as suas formas próprias de educação, que podem contribuir na formação de uma política e prática educacional adequada, capaz de atender aos anseios, interesses e necessidades diárias da realidade, hoje. Percebe-se, na análise dos Relatórios do Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia, o quão grande é a vontade que estes educadores indígenas demonstram em fazer de suas escolas e de seus atos educacionais, processos formadores que expressem a afirmação de suas culturas, bem como em discernir, em cada momento histórico, o por quê e o para quê de suas ações pedagógicas. Este é um enorme desafio que tem um sentido especial na região Amazônica, posto que, nesta região, localiza-se 60% da população indígena do Brasil. 

“A Amazônia, com sua diversidade e desigualdade de vida, de ordens, ciclos, espaços, culturas e contradições pode configurar-se como uma região do mundo onde vários caminhos foram abertos pelas forças históricas” (SILVA, 2001:14).

Um exemplo claro disso é a força do Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia, atual COPIAM (Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia), uma luta constante para a construção e reafirmação da identidade cultural indígena. Como Silva (2001) acentua, “ é  possível dizer que os índios da Amazônia foram os primeiros, entre os segmentos sociais oprimidos, que se deram conta que a cidadania formal não era suficiente para assegurar sua sobrevivência física e cultural”. (p.17)
A partir dessa tomada de consciência, os indígenas pensaram em um caminho, em um local para discutir a valorização de suas vidas, nos seus múltiplos aspectos: culturais, educacionais, sociais e políticos. O COPIAM e a escola indígena representam, portanto, uma grande passagem entre a aldeia e o mundo, passagem esta constituída  de riscos, sacrifícios e desafios. Riscos, para não caírem nas “armadilhas” da tão criticada escola formal; sacrifícios e desafios, para que essa escola indígena se torne um grande espaço de formação e reflexão para a sociedade como um todo.
Nessa perspectiva, torna-se imperiosa a temática da formação do(a) professor(a). Como nos adverte Candau (1996:140), “qualquer possibilidade de êxito do processo que se pretenda mobilizar tem no professor em exercício seu principal agente”.
Com o interesse e as preocupações voltados para o processo de formação de professores (as), ao tomarmos conhecimento do significado desse Movimento organizado dos Professores Indígenas, com Assembléias realizadas anualmente, dispusemo-nos a investigar, através da leitura e análise dos relatórios dos 13 Encontros Anuais (o 14o não foi incluído por ter ocorrido no final de fevereiro passado – 2o como COPIAM), as diferentes concepções de formação explicitadas pelos participantes desse Movimento, assim como os princípios elaborados, coletivamente, ao longo de sua trajetória histórica. Para tal, contamos com a colaboração de uma bolsista / CNPq, de Iniciação Científica, aluna do Curso de Pedagogia – Rita Floramar dos Santos Melo.11 Esta pesquisa teve como co-orientadora a Profa. Dr. Rosa Helena Dias da Silva e como colaboradora a Profa. Dra. Ana Alcídia de Araújo Moraes e faz parte da Linha de Pesquisa “Formação e Práxis do Educador/a frente aos desafios amazônicos, do PPGE – FACED – UFAm 
Serviram-nos, como norteadoras, as seguintes questões:  a escola, um dos principais instrumentos usados durante a história do contato para descaracterizar e destruir as culturas indígenas, pode vir a ser hoje um instrumental decisivo na reconstrução e afirmação das identidades sócio-político-culturais?  Pressupondo-se esta possibilidade, qual é o papel dos novos agentes político-culturais, que surgem nesta nova situação educativa, quer seja, os professores indígenas? Quais são os saberes necessários a essa nova prática pedagógica?  Onde e como adquiri-los? Como e por quem são formados os educadores indígenas?

2. DIALOGANDO SOBRE FORMAÇÃO PROFESSORES

Incluímos neste diálogo autores(as) que se voltam à problemática da formação de professores(as) e estudos que se debruçam mais detidamente sobre a temática da educação e da escolarização indígena. 

2.1 – Formação de Professores (as)

	Dentre outros, trouxemos, para interlocução, Pérez Gómez (1998); Alarcão (1996), Saul (1986); Pimenta (1999); Moreira(1998) e Candau (1988).
	Pérez Gómez (1998) apresenta quatro diferentes perspectivas com relação ao processo de formação docente: a acadêmica, a técnica, a prática e a de reconstrução social.
	Na primeira perspectiva (a acadêmica), o autor identifica dois enfoques: enciclopédico e compreensivo. O enciclopédico enfatiza o processo de transmissão do conhecimento e a formação do(a) professor(a) como a de um especialista em um ou em vários  ramos do conhecimento acadêmico, historicamente acumulado, abrindo espaço para a lógica didática da homogeneidade. O enfoque compreensivo também prioriza o conhecimento das disciplinas como alvo da formação docente, alargando, porém, a compreensão e o alcance desta formação e da atuação do(a) professor(a). Além das considerações em torno da estrutura epistemológica das disciplinas, incorpora conhecimentos pedagógicos. Nos dois enfoques “a formação do docente firma-se na aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou de didática das disciplinas” (p.356).
	Na perspectiva técnica, o professor/a é visto como um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros e transformado em regras de atuação. 
Na perspectiva prática, por sua vez, a formação do professor/a se baseia “na aprendizagem da prática, para a prática e a partir da prática” (p.363), subdividindo-se nos enfoques tradicional e reflexivo. O primeiro possui caráter conservador, acentuando o caráter reprodutor da escola e concebendo o ensino como uma atividade artesanal, em que se valoriza o conhecimento tácito.
O enfoque reflexivo abriga diferentes autores (Stenhouse 1984; Eisner, 1985; Yinger, 1986; Holmes Group, 1986; Schön, 1983, 1987, dentre outros) e abordagens. Em todas, a reflexão sobre a ação é componente essencial e nela “está subjacente o desejo de superar a relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a prática na aula” (p.365).
A última perspectiva apresentada – denominada perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social – concebe o ensino como uma atividade crítica, eminentemente ética, em que se busca coerência entre valores, princípios e ações educativas. Aqui, também, Pérez Gómez reconhece dois diferentes enfoques, por ele assinalados como: “enfoque de crítica e reconstrução social” e “enfoque de investigação-ação e formação do professor para a compreensão”.
No primeiro, os programas de formação do professor/a ressaltam três aspectos fundamentais: a aquisição, por parte do docente, de uma bagagem cultural de clara orientação política e social; o desenvolvimento de capacidades de reflexão crítica sobre a prática, para desmascarar as influências ocultas da ideologia dominante e o desenvolvimento de atitudes que requerem o compromisso político do professor/a como intelectual transformador na aula, na escola e no contexto social.
No segundo enfoque, a prática profissional do docente é considerada como uma prática intelectual e autônoma, em que o professor, “ao refletir sobre sua intervenção, exerce e desenvolve a sua própria compreensão” (p.379).
Adentrando-se ainda mais nesta perspectiva, Alarcão(1996), em seu texto “Ser Professor Reflexivo”, procura levantar questionamentos em que se destacam algumas perguntas tais como: É tempo de ser reflexivo? O que é ser reflexivo? Quem deverá ser reflexivo? Para quê ser-se reflexivo?
Como resposta ao primeiro questionamento a autora argumenta que pode ocorrer em dois níveis, o nível da resposta espontânea e o nível da resposta refletida. Na resposta espontânea destaca-se o fator moda ou atualidade, expressões que soam bonito, mas que não passam disso. Para Alarcão, a reflexão deve existir sim, mas como algo verdadeiro e concreto. Assim, refletir sobre o que se diz afigura-se como o mais sensato.
O que é ser reflexivo, afinal? Para a autora, é ter a capacidade de utilizar o pensamento como construtor do sentido, ou seja, diz respeito a uma  reflexão que se baseia na vontade, no pensamento e curiosidade, na busca da verdade e da justiça.
No terceiro questionamento - Quem deverá ser reflexivo – a autora pondera que não somente o professor, mas também os alunos devem ser pessoas reflexivas, pois ambos têm um papel ativo na educação.
No quarto questionamento - Para quê ser-se reflexivo -, Alarcão explica que a reflexão, sendo uma dimensão formativa, deve aprofundar o saber do conhecimento e ir além, porque toda prática educativa se traduz no modo de agir do educador. 
Em nosso país, Saul (1986), debruçando-se sobre o processo de formação do educador e os saberes que a determinam, vale-se do referencial produzido por Zeichner que, a partir das idéias de Herbert Kliebard, destaca quatro “tradições de prática” e a elas acrescenta uma quinta. São elas:1) a tradição acadêmica;2) a tradição de eficiência social; 3) a tradição desenvolvimentista; 4) a tradição de reconstrução social; 5) a tradição genérica. A autora posiciona-se a respeito dessas várias tradições, reconhecendo o valor que possuem, mas procura superá-las, assumindo uma nova lógica, respaldada nas considerações de Nóvoa sobre os saberes da docência, com ênfase nos professores enquanto “produtores de conhecimentos que são gerados no interior da profissão”, ao invés de meros transmissores de conteúdos. 
Pimenta (1990), por sua vez, destaca que a formação envolve a mobilização de vários saberes: saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica.  Tais saberes não constituem uma estrutura fechada de conhecimentos, um vez que os problemas da docência não são meramente instrumentais; ao contrário, movimentam-se em terreno que se caracteriza pela complexidade, incerteza, singularidade e valores em conflito.   
Como expressão dessa complexidade a que estamos nos referindo, temos as implicações do multiculturalismo, aqui por nós enfocadas no processo de formação de professores(as).   Tomamos como referência o texto de Moreira (1998), no qual o autor procura ampliar a discussão, articulando a questão do multiculturalismo à problemática da formação docente, reconhecendo, por um lado, a relevância desta articulação e, por outro, as dificuldades teóricas e práticas de propostas encaminhadas nessa direção.
Candau (1998), em seu texto sobre “Pluralismo Multicultural, Cotidiano Escolar e Formação de Professores”, argumenta que as questões culturais e seu impacto sobre a escolarização não têm sido incluídos de forma explícita e sistemática nos processos de formação docente. Defende que os processos de escolarização e formação de professores muito têm a se beneficiar com os estudos culturais, que trazem à reflexão discussões instigantes e polêmicas, bem como oferecem novas visões que podem aprofundar a análise da problemática enfrentada pelos educadores no cotidiano das escolas. 
Assim, os estudos recentes sobre formação de professores(as), mesmo com diferentes abordagens, ressaltam que, antes de tudo, o(a) educador(a) precisa refletir sobre sua prática, quer seja na escola ou em qualquer outro lugar onde esteja presente. Este(a) deve se posicionar de maneira responsável e crítica, explicitando, em suas ações, seu compromisso político e ético.

2.2 – Educação e Escolarização Indígena

Aproximamo-nos da temática dialogando com Sena (1999); Paula (2000); Meliá (2000); D’Angelis (1999, 2000); Teixeira (1999); Lima e Lima (2000);.e Tassinari 2001). 
Sena (1999), no texto - Formação do Professor Indígena - relata sua experiência na formação de professores indígenas no projeto “Uma experiência de autoria dos índios do Acre”.
Segundo a autora, a formação indígena é constituída a partir de dois campos principais: o primeiro tem um suporte mais marcado nos valores, na identidade e no próprio convívio com a natureza. Os professores indígenas, assim como seus “parentes”, são os principais responsáveis por essa parte da formação, que envolve as relações sociais, no cotidiano da aldeia. No segundo campo, a formação se dá através de um ensino que requer uma mediação mais verbal, isto é, um desenvolvimento de competências que estão ligadas ao letramento. Essas competências, por sua vez, ampliam capacidades tanto cognitivas como lingüísticas, e dão acesso e domínio a novos tipos de saberes, imprescindíveis na situação de contato com o não-índio.
Paula (2000) auxiliou-nos na compreensão da interculturalidade, questão complexa e desafiadora à prática docente. Em seu artigo, destaca a interculturalidade como categoria constitutiva de uma escola indígena. Contrastando com a concepção colonialista e etnocêntrica que persiste em existir nos dias de hoje, mostra, também, alguns caminhos e possibilidades que consideram a autonomia dos povos indígenas na condução de seus próprios projetos educacionais.
Para melhor apreensão da temática, a autora descreve a interculturalidade no cotidiano da escola indígena Tapirapé, onde os recursos didáticos, currículo e metodologias aplicados são todos voltados para a realidade específica do lugar.
Meliá (2000), em seu trabalho Educação Indígena na Escola, parte do pressuposto de que não há um problema da educação indígena, pelo contrário, o que existe é uma solução indígena ao problema da educação. Neste sentido, afirma que “a educação indígena não é a mão estendida à espera de uma esmola. É a mão cheia que oferece às nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já perdemos” (p.16). Se em tese concordamos com esta afirmação, reconhecemos, entretanto, o muito que se tem a caminhar nessa direção, enfrentando relações de poder extremamente desiguais.
D’Angelis (2000), por sua vez, aponta para o desafio de se conquistar uma “escola indígena” e enfaticamente, pondera: “sempre me espanta o simplismo com que são tratadas questões fundamentais em educação escolar indígena. Lamentável é o império do senso comum. E, como seria de esperar, o senso comum de uns legitima o senso comum dos outros” (p.19). Infelizmente, isso pode ser visto nos próprios cursos de formação de professores, onde, não raro, observa-se inadequada transposição de modelos.  
	 D’Angelis (1999) afirma, ainda, que somente um projeto político transformador é que levará à autonomia das sociedades indígenas, revelando-se, portanto, o mais eficaz para ser aplicado nas suas escolas. Esclarece, ainda, que este projeto deve manifestar, acima de tudo, consciência política, “com a busca de conhecer como funciona e como se distribuem as relações de poder na sociedade majoritária” (p.9).
Ponderando sobre os limites e as possibilidades da escola indígena, Teixeira (1999) ressalta ser este espaço eivado de conflitos e contradições, tanto lingüísticos quanto interculturais. Assim, afigura-se-nos mais apropriado falarmos de escolas indígenas, uma vez que representam realidades diferenciadas e culturalmente diversas.
A especificidade da escola indígena é destacada por Lima e Lima (2000), ao descreverem suas experiências de pesquisas com índios da região de Roraima, especialmente com o Magistério indígena. Destacam o quão importante se faz uma escolarização indígena diferenciada, que tenha como prioridade a não saída dos alunos de suas aldeias, de suas comunidades.
Tassinari (2001:50), por seu turno, define as escolas indígenas como “espaços de fronteiras, entendidos como espaços de trânsito, articulação e troca de conhecimentos, assim como espaços de incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e não índios”.  Construídas em meio a inúmeras contradições, as chamadas “escolas indígenas” enfrentam o desafio de descobrirem caminhos próprios, desafio este que se agrava por terem como “modelo” uma instituição que lhes é estranha, que não faz parte de sua tradição.
Percebe-se, então, o quanto se faz necessária a luta pela educação escolar indígena mas, ao mesmo tempo, o muito que se tem que aprender nesse processo. O que não se pode perder é a clareza da necessidade do compromisso com uma escolarização que contribua para a maior autonomia desses povos.

4. O QUE NOS DIZEM OS RELATÓRIOS

Considerando o objetivo proposto e as questões que nortearam essa pesquisa, pode-se afirmar que o Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia – atual COPIAM, – nos seus treze anos de luta, firma-se como um espaço eminentemente formador e auto-formador. 
Tal afirmação é corroborada pelos conteúdos analisados nos Relatórios e por informações coletadas com alguns professores indígenas, a exemplo do professor Bosco, da etnia Tukano, que diz: “o movimento em si tem um papel muito importante na formação, na nossa conscientização. Tem o objetivo de conquistar os direitos dos indígenas, principalmente no campo da educação. Nossa escola é caminho para isso”.
Faz-se oportuno, portanto, abrir aqui um parênteses, onde se possa descrever de maneira sintetizada o histórico desse movimento.
Os encontros tiveram início a partir do momento em que alguns professores indígenas, da etnia Ticuna, decidiram reunir-se e reivindicar o direito de serem professores indígenas, portanto, reconhecidos como tal. Antes disso, eram identificados como professores rurais, recaindo sobre os mesmos toda uma visão etnocêntrica, que orientava a atividade de docência que realizavam no interior de suas comunidades, não levando em conta suas identidades culturais e cosmovisões. Frente a isso, buscaram apoio e assessoria de alguns órgãos e pessoas simpatizantes da causa indígena (ONGS, CIMI, Universidades, Professores universitários, etc). Foi então que, no ano de 1988, aconteceu o I Encontro de Professores Indígenas da Amazônia, onde participaram alguns professores indígenas de Roraima e do Amazonas. A partir do terceiro Encontro, o Movimento passou a se denominar COPIAR (Comissão do Professores Indígenas do Amazonas e Roraima). Em outubro de 1992, professores do Estado do Acre também se incorporaram ao Movimento. Hoje, este Movimento se consolida no Conselho de Professores Indígenas da Amazônia – COPIAM – e se reconhece como entidade autônoma, independente, sem vínculos políticos, religiosos e sem fins lucrativos, que representa o conjunto de profissionais indígenas da Amazônia que atuam na educação e em todos os níveis e modalidades de ensino (ESTATUTO DO COPIAM - Art.1º).
Os conteúdos dos relatórios analisados serão aqui elencados de forma sintetizada e em ordem cronológica:
No I Encontro, realizado em Manaus, em 1988, os participantes partiram da pergunta: “Como se aprende a viver?” Em meio a relatos de como se educa na comunidade, e a discussões sobre a escola e seus objetivos, observa-se a preocupação pelo direito à terra, à língua materna e ao reconhecimento étnico-cultural. O professor indígena deve, pois, ser o porta-voz de tais reivindicações. 
Neste contexto, começa a reivindicação por uma escola específica, com a vontade  de que esta seja bilíngüe, conscientizadora, voltada à cultura de cada povo e defensora dos direitos indígenas.
Em suma, o encontro procurou discutir as formas originais de educação de cada um dos povos lá representados e a necessidade de fazer da instituição escolar uma instância de contato com a sociedade nacional. Nele, os índios reafirmaram, no processo de formação,  a valorização da reflexão de suas ações pedagógicas.
O II Encontro, em 1989, teve como objetivo a continuidade da troca de experiências e conhecimentos entre os professores indígenas, a discussão do que cada grupo estava fazendo para conseguir uma escola adequada e, ainda, as dificuldades que os professores estavam encontrando neste processo.
Surgiram também questionamentos em torno de qual a atitude tomada pelos professores para a concretização e revitalização de suas culturas.  A complexa diversidade lingüística foi, também, abordada.
No III Encontro, realizado em 1990, houve o encaminhamento de uma discussão específica sobre a elaboração de currículo diferenciado para as escolas indígenas, bem como a avaliação sobre os benefícios ocorridos desde as primeiras assembléias e sobre o cotidiano dos professores em suas comunidades. 
Ressalta-se aqui a crescente importância atribuída pelos indígenas a estarem articulados entre si e ao “peso sobre seus ombros” das situações em que se sentiam desrespeitados: “eu participei do I Encontro, mas não do segundo, porque a diretora não deixou. A gente vem aqui, discute, e na volta, a gente é visto como atrevido” (Professor Baniwa). Começam a se dar conta de que a atitude política, em defesa de uma escola indígena, incomoda.
O IV Encontro, ocorrido em 1991, enfocou os conteúdos mínimos exigidos pelo Ministério da Educação, que têm que constar nos currículos das escolas indígenas, realizou trabalhos em grupo sobre temas geradores, bem como sobre legislação, e procurou fazer uma avaliação do Movimento. Reconheceu, ainda, a necessidade de efetivar, em vários níveis, as articulações entre professores e organizações indígenas.
Sobressaiu na discussão o posicionamento de que as escolas, para serem realmente indígenas, devem ensinar elementos das próprias culturas e mais os conhecimentos da sociedade envolvente. Foi, também, defendido o reconhecimento oficial dessas escolas. Tal anseio está ligado à luta pela construção da identidade da escola indígena.  Este Encontro possibilitou, ainda, um expressivo exercício de inteculturalidade, estabelecendo-se fecunda troca de saberes entre os diferentes povos indígenas presentes no encontro. 
Diferente dos anteriores, em 1992, o V Encontro ocorreu em Boa Vista-RR. e teve como cenário a ampliação do conhecimento sobre currículo e como deveria ser este construído em cada comunidade. Voltou a discussão da metodologia do tema gerador,  foi enfocada a questão do regimento da escola e discutida a legislação/política governamental.
O VI Encontro também foi realizado em Boa Vista – RR., em 1993. Todo o trabalho em torno desse encontro partiu do tema “Culturas Diversificadas”, provocando a discussão de questões importantes para a educação nas escolas indígenas, com destaque à história e à cultura dos diversos povos presentes. Cada grupo escolheu um assunto para a discussão de como vivem, o que fazem. Assim, surgiram vários sub-temas: organização social e política; rituais; educação tradicional; trabalho; economia e produção.
No VII Encontro, em 1994, que voltou a ser realizado em Manaus, foi destacada, como forma de valorização cultural, a manipulação da medicina tradicional dos povos indígenas. Foram também feitos alguns questionamentos sobre os problemas que ocorriam nas várias escolas, e houve troca de informações sobre o currículo e o regimento que as comunidades adotaram.
No VIII Encontro, ocorrido em Boa Vista – RR., foi firmada a Declaração dos Princípios elaborados pelos professores indígenas, fruto de vários anos de discussão e prática desses agentes educacionais. 
Além da afirmação de princípios, temos, na mencionada Declaração, a expressão de anseios e reivindicações em relação a esta escola indígena que se pretende específica e diferenciada.
Cabe aqui reforçar que o processo de formação dos professores indígenas deve se pautar nesta Declaração de Princípios. Assim, as questões educacionais devem acentuar o reconhecimento dos direitos fundamentais de cada etnia, enquanto grupo diferenciado. Os professores indígenas têm de ser pesquisadores de suas culturas, alfabetizadores em suas línguas maternas, autores e redatores de seus escritos, baseados na transmissão do saber coletivo e na construção, também coletiva, de novos saberes, de novas práticas.
O IX Encontro foi realizado em São Gabriel da Cachoeira – Am., em 1996, e teve como tema: “Escolas indígenas e projetos de futuro”. Mais uma vez, é questionada a construção da escola indígena que, para eles, ainda está no início do seu processo de  amadurecimento.
Reforça-se a perspectiva de  autoria e autogestão indígena nesse processo, como mecanismo de garantir a efetivação de escolas realmente indígenas, no sentido de estarem a serviço de projetos de futuro, ou, como disse um professor Wapixana: ”Escolas indígenas, com cara e corpo indígena”.
No X Encontro, ocorrido em Manaus, em 1997, efetivou-se uma avaliação profunda dos avanços alcançados e dos problemas e dificuldades que permaneceram nestas tantas Assembléias. Dentre os avanços destacam-se:o conhecimento mútuo  das diferentes culturas; a ampla discussão sobre currículos e regimentos  próprios; a valorização das culturas; a criação de organizações locais de professores; o trabalho articulado e a participação  das escolas em outras lutas, como a da terra e da saúde; a gestão  das escolas – diretores  indígenas indicados  pelas próprias comunidades; a Declaração de  Princípios; a representação do movimento no comitê do MEC.
Os problemas registrados foram: professores  não falantes da  língua  indígena;  invasão e não demarcação de  terras;  perseguição  política aos professores / influência  político-partidária; resistência dos alunos e de algumas  comunidades, com relação ao ensino das línguas  indígenas; saída dos jovens para as periferias das cidades; currículos e regimentos sem reconhecimento e aprovação oficial; falta  de recursos para  articular  o Movimento.
No XI Encontro, ocorrido em Manaus, em 1998, foram descritas as expectativas dos índios quanto à formação: formação de lideranças que possam administrar sua organização e não deixá-la entrar em decadência; formação de professores ao nível do magistério; formação e qualificação dos professores no que se refere à educação diferenciada, para que os mesmos se conscientizem do que é ser índio; formação para mulheres na área de artesanato e culinária; formação e qualificação de Agentes de saúde no desenvolvimento da medicina tradicional; formação de pessoas com capacidade de criar e recriar, e não de copiar; formação específica de professor indígena..
Observa-se aqui a preocupação com uma formação reflexiva, crítica e criativa. Configura-se, pois, este processo de formação como política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos professores, uma vez que pressupõe condições de trabalho propiciadoras de formação contínua.
No XII Encontro, realizado em Manaus, em 1999, foi trabalhado o tema: Educação Indígena: a resistência de 500 anos. Cada grupo étnico presente posicionou-se a respeito do tema, ficando patente que reivindicações como direito à terra, autonomia, valorização cultural, não podem desvincular-se dessa construção de escola diferenciada, voltada a cada realidade específica, com sua diversidade cultural.
Em 2000, aconteceu, em Manaus, a I Assembléia Geral do COPIAM. Esta Assembléia constituiu um marco na trajetória dos professores indígenas, pois, a passagem de Comissão para Conselho representou mais um passo no fortalecimento e ampliação da luta desses professores. Vê-se nos objetivos do Conselho os anseios e a determinação dos professores indígenas no sentido de construir uma educação escolar indígena específica e diferenciada, bem como de fortalecer sua organização, no intuito de torná-la uma grande força  de articulação entre os índios e a sociedade envolvente. 
Conhecendo o histórico do Movimento e o conteúdo dos relatórios analisados nesta pesquisa, emergiram algumas idéias centrais acerca da escola que os professores indígenas defendem e da escola que eles rejeitam.
A Escola que defendem: bilíngüe; voltada à cultura e história de cada povo; fundada em suas tradições; conscientizadora; que trabalhe na defesa de seus direitos; de intercâmbio com o meio; crítica e transformadora; com professor indígena; com currículo elaborado com a comunidade; participativa; que integre a saúde em seus currículos; com material didático próprio e reconhecido; com ensino voltado aos elementos das próprias culturas mais os conhecimentos da sociedade envolvente; voltada para a conquista da autonomia; com oportunidades de formação continuada; com currículos, materiais didáticos e calendários adequados a cada realidade específica; que esteja a serviço dos projetos das comunidades indígenas; que integre a saúde em seus currículos; que leve à articulação entre os vários professores indígenas; que valorize as suas crenças religiosas; que valorize a união entre os professores; que seja organizada pelos próprios indígenas.
A escola que rejeitam: a que não leva em consideração os valores de sua cultura; a que domina e que coloniza; a que não ensina na língua materna; a que não defende os seus direitos; a que “pisa” no índio; a que faz os índios abandonarem suas aldeias; a que não os ajuda a fazer uma leitura crítica de sua realidade; a que leve à acomodação; a que não aceita a participação dos idosos.
A luta pela institucionalização do Movimento dos Professores Indígenas, sua busca de aceitação oficial, inscreve-se no reconhecimento da sua necessária emancipação política e afirmação de sua identidade, a fim de assegurar o respeito à sua cidadania indígena, seja em termos individuais seja como expressão de sua prática social coletiva e solidária.

5. CONCLUSÕES

 O estudo e a análise dos Relatórios do Movimento dos Professores Indígenas da Amazônia, bem como as entrevistas feitas com algumas de suas lideranças, mostrou-nos que a escola pode se tornar (e, em alguns casos, já se revela) um instrumental decisivo na reconstrução e afirmação das identidades sócio-político-culturais dos povos indígenas. Para tal, entretanto, urge que cada escola tenha clareza de seu projeto político-pedagógico, projeto este forjado como construção permanente e coletiva, que expressa as tensões e a dinâmica do cotidiano dos professores indígenas.
Nesse processo, é imprescindível que o(a) educador(a)  indígena tenha clareza  do seu  papel como agente político-cultural, como alguém  capaz de transformar a realidade à sua  volta, respeitando-a sempre. Para isso, este educador necessita ter como prioridade a criticidade e a conscientização da responsabilidade social inerente à sua prática.
É preciso, pois, que se invista em programas de formação profissional continuada, em que a reflexão sobre a prática aconteça ao longo do processo de trabalho e não apenas em cursos esporádicos. Estes, quando oferecidos, devem ter “formatos” novos, que reflitam os anseios, necessidades e modos de ser da comunidade indígena, com ênfase nos etno-conhecimentos, não se apresentando, portanto, como “cursos de brancos” (expressão comum entre os índios) para os índios. É preciso, ainda, que se alargue a compreensão sobre o processo de formação, entendendo-o presente não só em cursos específicos e nas práticas escolares cotidianas, mas na vida diária e, de modo especial, nas instâncias organizativas (Movimentos, Associações, Conselhos, etc), sempre com a mediação da reflexão.
Além disso, é necessário que esse processo de formação contínua seja construído e permanentemente fecundado por saberes da experiência, do conhecimento e da abordagem pedagógica (Pimenta, 1999), numa con-vivência de trocas e de mútuas articulações.
A formação do professor indígena, portanto, se constitui num processo inesgotável que se constrói e reconstrói a cada dia, na interlocução com a categoria mais ampla – de professores – num diálogo que deve ter, como marca, o compromisso, rigorosamente ético, de defesa de uma vida digna e, como projeto e utopia, a construção de um mundo melhor  - onde os seres humanos possam expressar e aprimorar a humanidade que os constitui, numa vivência solidária e fraterna.
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