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-A educação precisa cuidar do ensino do 
Ofayé, porque ao aprender o idioma ele vai sentir dentro 
de si que ele é Ofayé, ele vai sentir dentro de si que é um 
índio. Se continua falando só Português, ele vai ser uma 
pessoa diferente da gente. N 

Ataíde - Liderança Ofayé. 
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APKf:SENTAÇÃO 

Em 1991 foi promulgado o decreto nº 26/91, o 
qual transfere a competência das questões educacionais indígenas 
da FUNAI para o Ministério da Educação do Desporto, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação e Fundação Nacional do Índio. 

A Secretaria de Estado de Educação de Mato 
Grosso do Sul, na época, recém afeta às questões indígenas, tomou 
a decisão política de dar seqüência ao processo de capacitação dos 
professores iniciado pelos, até então, responsáveis. 

No ano de 1992, desenvolveram-se vários 
eventos envolvendo professores e lideranças que resultaram na 
publicação de uma política estadual com Diretrizes Gerais sobre 
Educação Escolar Indígena, para o Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em 1994, com mais maturidade, tendo 
aproximado da complexidade que envolve a educação escolar 
indígena em cada · comunidade, fazendo-se conhecer entre as 
diversas organizações indígenas e indigenistas e ouvindo os 
professores, antropólogos e lingüistas contratados para prestarem 
assessorias, a Secretaria de Estado de Educação através da 
Equipe de Educação Escolar Indígena decide retomar o processo de 
desenvolvimento das ações educacionais. Passa, então, a atuar de 
forma continuada, diretamente nas aldeias, não agrupando etnias 
diferentes e vivenciando todo contexto de inserção das escolas 
junto aos alunos e comunidade. 

Com o grupo Ofayé, atualmente vivendo na 
Aldeia Enodi, em área arrendada pela FUNAI, foram realizadas 
250h/a de trabalho "in toco" mais as pesquisas a distância, 
elaboradas pelos ministrantes, comunidade e professora, nos 
espaços entre uma capacitação e outra. 

Estas ações foram realizadas com recursos 
Federal e Estadual, através de projetos elaborados pela Secretaria 
de Estado de Educação e Universidade Federal/Centro Universitário 
de Três Lagoas e foram apoiados e acompanhados pela Central 
Energética de São Paulo; Secretaria Municipal de Educação de 



Brasilândia: Seção de Educação/Administração Regional da 
FUNAI de Campo Grande; Conselho lndigenista missionário -
Diocese de Três Lagoas, Agência Regional de Educação de 
Brasilândia e Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho"(UNESP), FCL- Araraquara (SP) . 

Transcorridos quase dois anos os resultados 
começam a aparecer: a escola está implantada, as assessorias 
são desenvolvidas respeitando valores e principias deste grupo 
étnico, as pesquisas sócio-lingüísticas e histórico-antropológicas 
subsidiam o processo de ensino-aprendizagem e o projeto 
pedagógico da escola está sendo elaborado. 

Esta publicação: "Escola dos Ofayé e lniêcheki", tem 
por objetivo registrar e tornar públicos encaminhamentos dados à 
educação e contribuir, de alguma forma, nas pesquisas e estudos 
sobre o povo Ofayé 

Núcleo de Educação Escolar lndígena/SED 

Figura 1 - Interior de uma sala de aula da Aldeia Enodi 

UNIVERSIDADE/SOCIEDADE: INTERAÇÃO 

Marymárcia Guedes 

As Universidades brasileiras estão edificadas sobre 
o tripé : pesquisa , ensino e extensão, sendo que os dois últimos, em 
realidade , só se efetivam quando subsidiados pelo primeiro. 

É a extensão que permite o engajamento das 
universidades com a sociedade na qual elas se inserem. Dentre os 
diferentes setores de atuação da universidade junto à comunidade, 
está aquela voltada ao ensino fundamental, entendendo-se por 
ensino fundamental aquele definido pela Constituição: igual ao atual 
1º grau, ou seja , oito anos de escolaridade (SAVIANI, 1990). O 
ensino fundamental é garantido , também, pela Constituição, a todo 
e qualquer indivíduo, dentro do território nacional; cabendo tanto à 
União (18%) quanto aos Estados e Municípios (25%) a destinação 
de recursos que viabilizem a erradicação do analfabetismo e a 
universalização do ensino fundamental (SAVIANI, op. cit) . 

Os índios, os primeiros habitantes do território 
nacional , e suas respectivas sociedades são lembrados tanto na 
Constituição de 1988 que diz: "são reconhecidos aos Índios sua 
organização social, .costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.", 1 quanto no Projeto da LDB, no seu capítulo XV da 
Educação para comunidades indígenas, no seu artigo 88 "O 
Sistema Nacional de Educação, preferentemente através do 
Sistema de Ensino da União, e com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos Índios, 
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para a 

1 Constituição da República Federativa do Brasil. de 05-10-1988 - Capítulo VIII, Artigo 
231 . 
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oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos 
indígenas. 2 

Em que pesem as correlações de forças exercidas 
direta ou indiretamente pela sociedade sobre o Senado e a Câmara 
dos Deputados para a aprovação ou não da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da educação nacional , no que tange aos povos indígenas, o 
Plano Decenal de Educação para Todos destaca como um dos seus 
objetivos a Educação Escolar Indígena, colocando em prática uma 
política de tratamento diferenciado , adequando-se às 
especificidades das sociedades indígenas envolvidas neste 
processo. 

As Diretrizes para a Política Nacional de Educação 
Escolar Indígenas elaboradas com base nos direitos constitucionais 
contemplam o respeito à especificidade dos povos indígenas (frente 
aos não-índios) e à sua diversidade interna (lingüística, cultura l, e 
histórica) . Responsé?biliza o Estado por esta educação escolar, 
descentralizando a execução dos projetos que ficam por conta dos 
Estados e Municípios, com a supervisão e apoio do MEC, da FUNAI 
e das Universidades; delegando às Secretarias de Estado, às 
administrações regionais da FUNAI e delegacias do MEC, às 
Prefeituras, etc., a tarefa da formação de quadro de professores 
índios e não-índios para atuarem nas comunidades indígenas.3 

O projeto Implantação da Escola Ofayé, coordenado 
pelas professoras Édima Aranha Silva e Marina Vinha da Secretaria 
de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul , tem como 
objetivos: 

1) Implantar a "Escola Ofayé" em Brasilândia, que 
atenderá gradativamente às séries iniciais do 1 º Grau ; 

2) Assessorar técnico-pedagogicamente os 
professores que irão atuar na escola, bem como a comunidade 
Ofayé, respeitando valores e princípios da sua etnia; 

2 Boletim da ABA, n2 16. 

3 Cadernos Educação Básica. Série Institucional , vol. 2, 1994. 
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3) Realizar pesquisas sócio-lingüísticas, lingüísticas 
e histórico-antropológicas subsidiando o processo de ensino
aprendizagem tanto no Português, quanto na língua materna; 

4) Elaborar o projeto pedagógico da Escola , com 
metodologia própria visando ao ensino básico, pertinente aos 4 
anos que compõem o 12 Grau. 

O referido projeto envolve os professores: Édima 
Aranha , Nazareth dos Reis, Conceição Aparecida Q . Gomes e 
Celina Aparecida G. S. Nascimento da UFMS - CEUL/Três Lagoas. 
Em 1995, esta equipe contou com a participação do Prof. Levi M. 
Pereira , antropólogo desse Centro. As demais instituições 
participantes são: Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso 
do Sul , Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Brasilândia , 
FUNAI-MS, CESP; havendo ainda a atuação conjunta inter
Universidades, com a assessoria lingüística prestada pela Protª Drª 
Marymarcia Guedes (do Departamento de Lingüística) da UNESP
F.L.C- Campus de Araraquara, cujo trabalho faz parte do projeto de 
pesquisa intitulado "Bilingüismo e Educação numa comunidade 
indígena: perspectivas e reflexões", sob a sua responsabilidade . 

PANORAMA HISTÓRICO 

Os Ofayé (povo e língua) foram até muito 
recentemente considerados extintos; porém, em 1981 , Antonio 
Brand , do CIMI (Conselho lndigenista Missionário). encontrou-os 
vivendo junto a um outro povo , os Kadiwéu , em função de um 
"agrupamento" de comunidades indígenas feito pela FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio) , administração de Campo 
Grande/MS. 

O grupo encontrado, na Bodoquena , voltou a viver 
próximo à sua antiga região de origem (Município de Brasilândia, 
MS) num lugar denominado por eles de Acampamento Indígena 
Ofayé-Xavante, às margens do Rio Paraná. 

Em 1989, quando lá cheguei , encontrei a seguinte 
situação: 
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- Viviam no acampamento 15 pessoas, sendo que 
destas apenas uma mulata não falava e nem entendia a língua; 

- Viviam em fazendas vizinhas, trabalhando como 
peões e/ou bóias-frias mais 28 pessoas, assim distribuídas: 

. Sítio São José: 1 família de 1 O pessoas. Falantes 
da língua o Sr. Tomé e Srª Neusa. Esta , naquela 
ocasião, tinha uma atitude negativa em relação ao 
Ofayé, gerando uma situação de conflito pela não
aceitação e não-valorização da língua, deixando 
de ensiná-la aos filhos, dizendo-lhes esquecida de 
tudo; 

. Fazenda Santa Cecília (próxima ao sítio São 
José) : nela vivia Sr. Alfredo (falecido) e Sra . 
Joana (Ofayé) casada com um não-índio. A 
semelhança da Sra. Neusa, ela também não 
ensinava a língua para seus filhos . Neste local 
moravam 7 pessoas; 

. Fazenda Vista Alegre : lá moravam 11 pessoas. 
Não tive oportunidade de estar com eles na 
ocasião; mas, aparentemente, pelo que me foi 
descrito a situação não era diferente, no que tange 
ao uso do Ofayé, das outras fazendas descritas 
anteriormente. 

Cabe lembrar que o povo Ofayé não manteve uma 
coesão grupal , encontrada em outros povos indígenas, provocada 
por fatores que incluem desde casamentos com pessoas de outras 
nações indígenas (Guarani em sua maioria) , não-índios, até a 
procura de trabalho em lugares mais distantes que garantisse a sua 
subsistência , (Guedes, 1995a). 

Assim é que encontram-se Ofayé vivendo, até hoje, 
na Bodoquena, em Amambai e Dourados entre os Kadiwéu e 
Guarani e outros trabalhando em cidades de pequeno porte e 
fazendas. 

Esta situação cria dificuldades para o 
estabelecimento de quantos são realmente, de quantos falam a 
língua , além de dificultar o conhecimento da história deste povo que 
desde a segunda metade do século passado, com a expansão das 
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atividades pastoris a leste do atual estado de Mato Grosso do Sul, 
sofreu uma grande depopulação, dividiu-se em subgrupos perdendo 
o contato entre si. 

Estimados pelo General Rondon em 1903, em 2000 
pessoas, o grupo está reduzido a pouco mais de 50 atualmente . 

A partir de 1993 o grupo que morava no 
Acampamento transferiu-se para uma outra área a que chamam 
Enodi : Ofayé Enodi "Aldeia dos Ofayé". Apesar da provisoriedade 
da estadia do grupo neste novo local (as terras serão inundadas), os 
Ofayé construíram uma escola : Escola Ofayé-lniêcheki e a aldeia 
aumentou , vindo juntar-se ao grupo original aqueles que moravam 
no sítio São José e na fazenda Santa Cecília . 

Atualmente , o grupo não aceita mais a 
denominação Ofayé-Xavante, autodenominando-se e desejando ser 
conhecidos como Ofayé. 

Do ponto de vista lingüístico , Nimuendajú agrupou 
os Ofayé, Otí e Akwén como Xavante de língua Jê (Gonçalves, 
1993:31) . 

Gudschinsky (1971 : 1-3) lembra que aquela 
classificação é refutada por Loukotka que considerava a língua 
como sendo isolada com intrusões Jê e que Mason preferiu 
considerá-la como uma língua isolada, já que sua similaridade com 
qualquer outra língua Jê é muito tênue. 

A autora diz, ainda , que enquanto Davis (1966) 
demonstra que as línguas da família Jê são estreitamente 
aparentadas entre si, ela sugere que o Ofayé é uma língua Jê que 
não reflete o mesmo comportamento das demais, considerando-a 
mais antiga do que a reconstrução do proto-Jê apresentado por 
Davis.4 

4 Uma crítica ã análise de Davis é feita por Guedes (1990) em um trabalho intitulado: 
Uma proposta de reanálise das classificações de três línguas Jê: Apinayé, Kayapó e 
Suyá - uma abordagem preliminar, publicado no Estudos Lingüísticos XIX Anais do GEL: 
377-384 - Bauru, SP. 
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A dificuldade de classificação lingüística do Ofayé 
impõe-se sobretudo pelo desconhecimento que se tem , sobre a 
língua. 

Independentemente dos resultados que as análises 
das estruturas lingüísticas do Ofayé contribuam para a classificação 
da língua , convém lembrar que o território de ocupação tradicional 
(vide mapa - anexo 1) dos Ofayé era compartilhado com outros 
povos, dentre eles os Kayapó do Sul ou Kaiapó Meridionais ou 
como se autodenominam: Panará (Giraldin, 1994). 

As classificações mais recentes descrevem a 
constituição do Tronco Macro-Jê como seguem: 

Rodrigues (1986: 49-55) mostra que o Tronco 
Macro-Jê, sua maior família é constituída pela família lingüística Jê 
composto por dois subconjuntos de línguas distribuídos 
geograficamente no território nacional : um a leste e outro a oeste. 
Neste estão incluídos a família Bororo, as línguas Guató, Rikbaktsá 
e o Ofayé. Tanto o Ofayé quanto o Guató são consideradas línguas 
isoladas. 

Teixeira (1995:302) propõe que ao invés de se falar 
em línguas isoladas no Tronco Macro-Jê, considere-se a existência 
de uma família lingüística Ofayé. 

Dentro desta perspectiva é lícito dizer que a língua 
Ofayé falada na aldeia Enodi é o constituinte único, até agora 
conhecido, pertencente à família Ofayé do Tronco Lingüístico 
Macro-Jê. 

Da língua 

O artigo de maior fôlego é de Sarah Gudschinsky 
(1971 ): Fragmentos de Ofayé: a descrição de uma língua extinta. 

O tema foi retomado posteriormente em Guedes (1993) em sua tese de doutorado 
intitulada: Siwjá Mekaperera-Suyá: a língua da gente "um estudo fonológico e gramatical" 
- Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP, Campinas, mimeo. 

12 

Há também um artigo intitulado: "Considerações 
sobre a estrutura lingüística do Ofayé", na Revista Letras, PUC
Campinas e a apresentação no 12 CELSUUFiorianópolis, do 
trabalho: Ofayé: uma língua tonal?, Guedes (1991 e 1995, 
respectivamente). 

Em 1991 , a UNESP-F.C.L. - Campus de Araraquara 
produziu uma cartilha Ofayé e um livro de contos, em Português, 
além de um Boletim com trabalhos (originais e traduções) de alunos 
e do líder Ofayé Ataíde Rodrigues. 

Por último, foi apresentado, em Julho/96, no 
Congresso da ALFAL realizado nas Ilhas Canárias - Espanha, um 
trabalho intitulado: Producción de texto en lengua portuguesa en la 
escuela Ofayé-lniêcheki (Guedes, 1996). 

Do povo 

Do ponto de vista antropológico, o que se tem sobre 
o grupo está compilado num trabalho do Prof. Darcy Ribeiro : 
"Notícia dos Ofaié-Xavante"5 no qual o autor chama a atenção para 
o fato de ter sido Curt Unkel Nimuendajú , o primeiro a fornecer 
informações sobre eles.6 

Não há nenhum trabalho mais sistemático e atual 
sobre a sociedade O.fayé. 

Assim sendo, iniciei, em 1995, um levantamento da 
população que hoje vive na aldeia Enodí, tentando com isto saber: 
qual é o número de habitantes efetivos, quantos realmente falam a 
língua e o grau de parentesco existente entre eles. 

5 Este trabalho está publicado no livro Uirá sai á procura de Deus - ensaios de Etnologia 
e lndtgenismo. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro. 1974. 

6 A Editora da UNICAMP. na Coleção Repertório. publicou , em 1993 alguns trabalhos 
de Nimuendajú numa obra intitulada· Etnografia e lndigenismo - sobre os Kaigang, os 
Ofaié-Xavante e os Índios do Pará . Organização· Marco Antonio Gonçalves. 
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O que segue é um exemplo, um exercício do que foi 
possível sistematizar no que tange às relações de parentesco 
estabelecidas entre membros do grupo. 

Considerei aqui apenas as famílias do Sr. Ataíde, o 
chefe, e a do Sr. Rôni, guarani-kaiwá, que exerce ta.mbém 
influência dentro da comunidade. 

Não é demais relembrar que os casamentos 
interétnicos, acontecem, desde a 1ª geração. 

O conhecimento de uma língua implica o 
conhecimento da cultura e do povo que a fala. No caso dos Ofayé 
tanto a língua, a cultura e o povo estão por ser conhecidos. 

Ramos (1986:56-59) diz que uma das 
características das sociedades indígenas sul-americanas é a pouca 
profundidade da memória genealógica. Raramente, prossegue a 
autora, o conhecimento de um adulto sobre seus ancestrais vai 
além da terceira geração; isto é, da geração dos pais de seus avós. 

Seeger (1980:127-132) lembra que quando os 
membros de uma sociedade não se lembram dos nomes dos seus 
maiores, fala-se freqüentemente de "amnésia genealógica", o que 
significa que os indivíduos reprimem propositadamente certas 
relações de parentesco por razões pragmáticas (não se preocupam 
com seus ancestrais, pois os laços manipuláveis importantes 
encontram-se entre os vivos) ou políticas. 

Os Ofayé chegam freqüentemente aos nomes de 
seus avós. 

Depois do casamento, o marido, geralmente, leva a 
esposa para morar em urna casa próxima à casa de seus pais e, às 
vezes, vai morar na própria casa dos pais. Esta modalidade de 
residência sugere que a sociedade Ofayé tenha sido patrilocal, 1 
conservando até hoje esta norma. 

O panorama feito descreve, em parte, aspectos da 
cultura e língua de um povo cuja luta pela sobrevivência e 
reconhecimento imbrica-se com a conquista da América, a 
subjugação dos povos autóctones e a posse da terra. 

Abaixo segue as relações que foram possíveis 
estabelecer até o presente momento. 
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Considera-se como 1a geração os avós de Ataíde. A 
2a geração (os pais de Ataíde), a 3a geração (a de Ataíde) e a 4a 
geração que já realizaram, mais comumente , casamentos 
exogâmicos. 

I I 

@ A 

1aGeração 

&'r® 

A l l1 

3aGeração 

@=A=@ @:A 

4aGeração 

A=@ 
I l_ I 

@ @ 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS 18- Cleusa 

19- Marilda 

6 -homem 20- Luzia 

21 - Zezinho 

o -mulher 22- Rosalina (kaiwá) 

23- Neusa 

Numeração/Identificação de parte dos membros da comunidade 24- Darci 
Ofayé: 

25- Rôni (kaiwá) 
1 - Josetá 

26- Leandro 
2- Francisca 

27- Elisabeth 
3- Eugênia 

28- Madelina (kaiwá) 
4- Dirce 

29- Laureano 
5- Cândida 

30- Rosilei (kaiwá) 
6- André Uno 

31 - Rosalina 
7- Maria 

32- llária (kaiwá) 
8- Francisco 

33- Ivan i 
9- Mariquinha 

34- Gilda 
1 o- José 

35- Josué 
11 - Oscar 

36- Claudinei 
12- Paulino 

13- Filomena 

14- Joãozinho 

15- Eduardinho 

16- Felipe 

17- Ataíde 
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ANEXO 

1. Mapa - Localização dos Ofayé e Kayapó do Sul (Panará) no final 
do Séc. XIX começo do XX. 

Ofayé: Rio lvinhema 
Rio Pardo (Xavantina, Barra e Brasilândia) 
Região compreendida entre os rios Verde e 
Sucuruí 

Panará: Entre os rios Verde e Sucuruí: aldeias de 
Santa do Paraíba e do Rio Sucuruí 

PARAGUAI 

Região do rio Taquari: aldeamento do Taquari 
e Aldeia do Piquiri. 

MATO GROSSO 
00 SUL 
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A IMI"LANTAÇÃO DA ESCOLA 

Celina G. Nascimento 
Conceição A. O. Gomes 

Edima Aranha 

A iniciativa para a realização deste trabalho se deu 
com a participação das instituições envolvidas no "Primeiro 
Encontro da Educação Indígena Ofayé" em novembro de 1994, na 
cidade de Brasilândia/MS e de uma visita à aldeia Ofayé, momento 
em que foram atribuídas as responsabilidades a cada uma das 
partes, conforme ficou previsto no projeto de extensão elaborado e 
encaminhado dos órgãos participantes. 

Tais atribuições ficaram assim definidas: 

• as instalações físicas prov1sonas seriam 
construídas pelos índios, CESP e Prefeitura 
Municipal de Brasilândia; 

• a contratação do professor seria pelas 
secretarias Estadual e Municipal de Brasilândia; 

• o fornecimento de utensílios de cozinha para a 
merenda escolar coube à FUNAI ; 

• a merenda escolar e material didático seriam 
fornecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação de Brasilândia e Secretaria de Estado 
de Educação; 

• a assessoria técnico-pedagógica a cargo do 
CEUUUFMS e contratos de prestação de serviço 
pela Secretaria de Estado de Educação . 

A escola foi construída na aldeia dos Ofayé em 
março de 1995, obedecendo à arquitetura e estilo de suas moradias, 
sob a forma de mutirão entre os índios e membros da equipe de 
trabalho . onde hoje as aulas se realizam diariamente, de acordo 
com o calendário escolar da Secretaria Municipal de Brasilândia . 

Considerando-se que a educação formal 
indígena é diferenciada em relação à educação formal da 
sociedade envolvente e considerando-se as características culturais 
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dos Ofayé, enquanto povo; as diferentes faixas etáreas e os 
diversos níveis de escolaridade a ser contemplados na escola 
Ofayé-lniêcheki, opt?u-se por trabalhar inicialmente: 

Língua Portuguesa - textos que enfocassem o 
cotidiano do grupo; 

Matemática - as operações básicas; 

Estudos Sociais - conforme o meio em que 
vivem. 

Cabe lembrar que a Língua Materna está sendo 
introduzida na escola, conforme o interesse demonstrado pelo 
grupo. 

Desenvolvimento dos Trabalhos 

As principais atividades realizadas durante o ano de 
1995 foram: 

- levantamento de ,dados lingüísticos, a fim de 
proceder a uma descrição mais sistemática das estruturas 
lingüísticas com o intuito de poder preparar materiais didáticos que 
sirvam de subsídio para a alfabetização bilíngüe. 

- apreciação, discussão e reelaboração da Proposta 
do Regimento Escolar da "Escola dos Ofayé" (Ofayé e lniêcheki). 

- levantamento dos textos produzidos. 

- observou-se e registrou-se os procedimentos da 
aula (professora e alunos) procurando detectar a forma dos alunos 
trabalharem, com a finalidade de se subsidiar a Protª Alexandrina 
tanto do ponto de vista prático, quanto teórico. 

verificou-se que a professora trabalhou 
Matemática, contextualizando os problemas propostos, fazendo 
com que os alunos participassem ativamente da resolução dos 
mesmos. 
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- mostrou-se que o mesmo procedimento utilizado 
na Matemática deve ser utilizado para se trabalhar a Língua 
Portuguesa. 

Foram propostos vários tipos de atividades lúdicas 
com a finalidade de desenvolver a oralidade dos alunos, a 
socialização, criando assim um ambiente mais propício para o 
trabalho escolar. 

Enfim, o ensino-aprendizagem parte sempre da 
realidade local e do cotidiano dos índios. Após os desenhos e 
construção dos textos, são feitas as leituras e apreciações por 
todos. Para a execução das aulas, a professora também conta com 
a colaboração do líder, das mães e dos próprios alunos. Assim o 
saber vai sendo construído de forma recíproca e integrada, entre 
professora, alunos, comunidade indígena e equipe de assessoria 
técnico-pedagógica. 

Hoje a escola é um ponto de encontro ou local de 
confraternização entre índios e equipe de trabalho. A equipe ganhou 
a confiança e o carinho dos Ofayé, pois além da escola, tenta 
solucionar outros problemas como a falta de alimentação, por 
exemplo. 

Este trabalho vem sendo uma tarefa árdua e 
desafiadora, mas envolvente, pois é uma lição de vida e de 
humanismo que tem gratificado e enriquecido a todos os 
participantes do projeto. 

Os índios, discriminados e rejeitados, correm o risco 
de serem extintos se providências não forem efetivamente tomadas 
para garantir o direito às suas terras imemoriais, à sua história e 
cultura, somando-se a isto o direito e o reconhecimento de cidadãos 
brasileiros. 
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Dados sobre a pesquisa do CEUL/UFMS 

Edima Aranha Silva 
Conceição Aparecida Q . Gomes 

Para. subsidiar os trabalhos de assessoria à Escola 
Indígena Ofayé, o CEUUUFMS realiza paralelamente uma pesquisa 
que visa o conhecimento da realidade destes índios e o resgate de 
sua cultura . 

Como resultados preliminares desta pesquisa 
constatou-se que na aldeia vivem 61 pessoas das quais 46 são 
Ofayé, sendo 13 mulheres e 17 homens entre adultos e 
adolescentes e 16 são crianças. Possuem documentos de 
identidade e registros administrativos expedidos pela FUNAI. 

Impossibilitados de continuarem a prática da coleta 
de frutas e mel e a pesca para sua sobrevivência, como tradição de 
seus costumes, em decorrência da falta da terra da qual foram 
expropriados, o referido grupo pratica agricultura de subsistência, 
cultivando arroz, feijão, milho e mandioca, embora, sua produção 
seja insuficiente para suprir as necessidades da aldeia devido à 
exígua extensão de terra e baixa fertilidade do solo. 

Corroborando com esta realidade MARTINS 
(1991 : 135) fala: 

" A destruição do espaço do índio destrói também as 
condições de reprodução do seu modo de ser. ( ... ) A deterioração 
da identidade do índio é condição para destruí-lo como etnia, como 
grupo tribal, como história , cultura, língua e futuro até certo ponto 
particulares." 

O problema aumenta em relação aos Ofayé porque 
a aldeia Enodi, onde morarn atualmente, será inundada em função 
da formação do lago da ba11 agem Porte Primavera pela Companhia 
Energética de São Paulo (CESP) . Essa companhia firmou um 
convênio com a FUNAI, adquinndo para os Ofayé uma área de 400 
ha aproximadamente para o assentamento do grupo. 

Conforme o convênio, além da aquisição da terra , a 
CESP compromete-se a equipar a nova área construindo casas, 
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escola, posto médico e poços artesianos para o abastecimento da 
água, já que a área não possui rio ou curso natural de água. 

A preocupação está em, até que ponto, esta 
mudança poderá contribuir para a preservação dos costumes e 
tradições dos Ofayé, ou, se, acelerará ainda mais a perda de sua 
identidade. 

Figura 2 -Vista geral da "Escola Ofayé e lniêcheki" 
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