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A Certificação dos Yanomami no Ensino Fundamental e no Magistério Yarapiari

Awei, dia 27 de dezembro de 2012 thë kuo tëhë ôni-ôni 42/12 ani Conselho Estadual de Educação
de Roraima theri pëni Curso de Magistério Yarapiari a riã thamãiwihi thënë  ihipëaremahe.

Hapa Yarapiari  a  kupruu tuteo  tëhë yamaki pihi kuu raruu tëhë Ensino Fundamental thëxë,
Ensino Médio thëxë mõri Curso aha yama thë kupë kõkãpoma. Hwei ihi Curso pata a ka kii
organizações CCPY theri pëxë, Diocese de Roraima theri pëxë, SECOYA theri pëxë a thai
kõkãomahe, makii waiha Urihi theri pëxë, Hutukara theri pëxë, ISA theri pëxë thëpë pree
kõkãmoma.

Hapa  hiramatima yanomae thëpë pihi xariruuwi projeto a kuo tëhë wãrõhõ thëpë pihi xariroma,
thëpë yãikãi tararemahe, ôni-ôni pëni mii tararemahe, números pë thai tararemahe, LEI
sikiha  pata thëpë kahiã kuowiha thëpë pihi xariruu tamorarioma, ai thëpëã ôni totihiowiha thëpë pihi pree xariroma,
ihi tëhë hiramatima thëha kiããtima thë hupamuu kuopënaha kure thëha thëpë pihi pree xariroma, ôni-ôni pë riã
hiramãi henaowihi thëha thëpë pihi kuu tamorarioma, ônimatima thëpë pihi xariruu kuaapënaha kure thëpë pree
pairai tararemahe. Kuë yaro Ensino Fundamental thëka kii Ensino Médio thëha yama thë kõkãpoma.

Sistema de Ensino no Estado de Roraima eha Projeto Yarapiari a aheteario tëhë Curso de Magistério yama a riã
thamãiwi  thëha në ihi pëatima ai yama thë pree thakema. Secretaria de Educação do Estado de Roraima theri
pënë Yarapiari thëha Ensino Fundamental thë ukëremahe, ihi thëha ukëriheni mõri Curso aha Ensino Médio thëha
hiramatima thëpë pihi xariramãiwi thë xirõ thakemahe.

Ensino Fundamental thënë riã ihipëamãiwi 2011 a mããi ahetohuru tëhë Malacacheta thë urihiha, Sucuba thë
urihiha Secretaria de Educação theri pënë hiramatima yanomae thëpëha Provão a thamamahe. Ihi kõmi hiramatima
thëpënë Provão aka thaprarenihi Ensino Fundamental thëha hiramatima thëpë pihi xariruu huraprarioma, kuë yaro
dia 01 de Fevereiro de 2012 tëhë Diário Oficial sikiha Portaria N° 0094/12 thëha hiramatima thëpëni Provão a
thaprariiwihi 104 hiramatima yanomae thëpëãha wawërayoma.

Hiramatima Missão Catrimani theri pëha Secretária Lenir Rodrigues anë Certificado de Ensino Fundamental pë
kõmi hirakema. Makii ai thë urihi theri hiramatima pëni kama Cerificado de Ensino Fundamental pënë tapuu xoaahe.

Dia 20 de Julho de 2013 tëhë Diário Oficial sikiha Portaria N° 1396/13 aha hiramatima thëpëni Magistério
Yarapiari a huraprariiwihi thëpëãha wawëmaremahe, thëpëãha praukumaremahe. Ihi hiramatima pëni Ensino Médio
thë huraprariiwihi pëni Certificado pënë xirõ tapuu xoaahe.

Hiramatima thëpë  pihi xariruu xoaowi thëha CEFORR eha, Secretária Lenir Rodrigues eha Hutukara a nosiamuu
xoa. Dia 06 de agosto de 2013 tëhë ofício N° 1396/13 aha  Hutukara eha Lenir Rodrigues wãã hurayoma, hapënaha
a kuma. Curso de Magistério Yarapiari  yama a riã thai xoaowi  mamo kiki kua, ma kure MEC conta eha, FNDE conta
eha kiki kua, ihi mamo kiki kua ma kure Curso a kupruu xoaotiiwi ai ôni-ôni yama a thaprariiwi thë kua, ihi thë ka kii
kama napëpëni plano de trabalho thëãha hiraihe, ihi thë  mao tëhë Curso a kuproimi. Ofício Hutukara eha inaha
Lenir Rodrigues wãã hua kurayoma.

Magistério Yarapiari número pë: 2009 thë kuo tëhë 18 hiramatima thëpëni Curso de Magistério Yarapiari a
hurapraremahe, makii ai 59 hiramatima thëpëni Ensino Médio thë riã huraprai nõmihiowihi CEFORR eha  Curso de
Magistério aha thëpë pihi xariruu xoa.  Magistério Yarapiari aha  hapënaha kure hiramatima thëpë pihi xariruu
xoa, 22 hiramatima Missão Catrimani theri pëxë, 16 hiramatima Auaris theri pëxë, 09 hiramatima Toototopi theri
pëxë, 05 Papiú theri pëxë, 03 Parawau theri pëxë, 02 Kayanau theri kupëxë, 02 Alto Catrimani theri kupëxë.
Magistério Yarapiari thëha inaha kure hiramatima thëpë pihi xariruu xoa.
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A Certificação dos Yanomami no Ensino Fundamental e no
Magistério Yarapiari

O curso Magistério Yarapiari foi aprovado pelo Conselho Estadual de
Educação de Roraima no dia 27 de dezembro de 2012 através do Parecer
N° 42/12.

Quando foi pensando inicialmente Yarapiari era um curso grande que
tinha o ensino fundamental e o ensino médio juntos como um só curso.
Esse curso foi desenvolvido inicialmente pelas organizações CCPY, Diocese
de Roraima e SECOYA e depois contou com a participação da Urihi, da
Hutukara e do ISA.

Como foi o primeiro projeto de formação dos professores Yanomami muitos entraram e aprenderam a
escrever, a ler, conheceram os números, estudaram as leis e muitos outros assuntos importantes e ao
mesmo tempo também aprenderam como é o trabalho do professor, aprenderam a planejar as aulas e
acompanhar a aprendizagem dos alunos. Por isso o ensino fundamental era desenvolvido junto com o ensino
médio.

Quando o Yarapiari se aproximou do sistema de ensino no estado de Roraima o curso teve que passar por
algumas mudanças para ser aprovado. A secretaria de Educação do Estado de Roraima retirou do Yarapiari
o ensino fundamental, deixando o  Yarapiari apenas como ensino médio, um curso para formar professores.

Para reconhecer o ensino fundamental a Secretaria realizou um provão nas comunidades Malacacheta e
Sucuba no final do ano de 2011. Todos os que fizeram o provão concluíram o ensino fundamental. Foi
publicado no diário oficial do dia 01 de fevereiro de 2012 na Portaria N° 0094/12 os nomes dos 104
Yanomami fizeram o provão.

A secretária Lenir Rodrigues foi a Missão Catrimani e entregou os certificados de conclusão dos yanomami
da região. Os outros Yanomami aguardam os seus certificados de conclusão do ensino fundamental.

No dia 20 de julho de 2013 foi publicado no  Diário Oficial a Portaria N°  1396/13 com os nomes dos
professores yanomami que concluíram o Magistério Yarapiari. Os professores aguardam os seus certificados
de conclusão do ensino médio. (Diário oficial com o nome dos Yanomami)

A Hutukara esta cobrando do CEFOR e da secretária Lenir Rodrigues a continuidade da formação dos
professores. A secretária respondeu para a Hutukara através do Ofício N° 1396/13 de 06 de agosto de
2013 que o recurso para o magistério encontra-se aplicados em uma conta do MEC/FNDE e que será
preciso elaborar um novo plano de trabalho para dar continuidade a formação dos professores yanomami.

Magistério Yarapiari em números:

18 professores concluíram o Magistério Yarapiari em
2009. Outros 59 aguardam a continuidade da formação
através do CEFORR com recurso do PAR Indígena para
concluírem o ensino médio. São 22 professores da
Missão Catrimani, 16 professores Sanöma, 9 do
Toototopi, 5 do Papiu, 3 do Parawau, 2 do Kayanau e 2
do Alto Catrimani.

Desenho Morzaniel  - 2001

Thë ã Oni Pihi Mõyamiwi Siki  – 2007



Vamos buscar o reconhecimento dos Projetos Políticos Pedagógico das Escolas Yanomami

Hutukara Associação Yanomami axë, Diocese de Roraima theri pëxë, ISA theri pëxë, CEFORR theri pëxë. Inaha
kure yamaki ha  kõkãprarini  Projeto Político Pedagógico Yanomami sikiha napëpëni thëpëã yai peximãi kuopëhenaha
kure thëha dia 23 a 26 de Julho de 2013 thë kuo tëhë Missão Catrimani thë urihiha yamaki kõkãmoma. Ihi hwei
Oficina  yama  a thai tëhë hapënaha kure hiramatima thëpë pairioma. Asika Yanomami, Jerônimo Yanomami, Kasua
Yanomami, Oneron Yanomami e Mone Uxi Yanomami. Inaha kure hiramatima thëpë pairioma, makii pata thëpë pree
wãisipë pairioma. Genival Waromapii theri axë, Ademar Maamapii theri axë, Mariazinha Rokoaripii theri axë, inaha
kure pata thëpë pairioma, ma kii Coordenador de Educação da HAY  Huti a pree pairioma.

Ihi yama thë riã thaiwi  Auditoria de Ensino da Secretaria  de Educação  de Roraima  eha ôni-ôni yanomae N° 63/
12 aha  yama thë riã totoaiwi yama thë thama, hwei ôni-ôni anë  yanomae yamaki pihi xariruu kuaapënaha kure thëã
nakama, yamaki pihi xariruuwi thëpëha kami yamakini yama thë  thapuu kuopënaha kure thëpë nakama, níveis pëha
ônimatima  yamapë pihi xariramãi kuaapënaha kure thëpëã yai waotopramãi pihioma. Hapa yama thë riã thaiwi
Rokoaripii  yano hami porokae CEFORR theri yama kupë kãe hapa hukuruma. Leila  axë, Edite axë, inaha kure
kupëha Rokoaripii yanoha  Escola yama e taamama.

Leila CEFORR theri anë Lei de Diretrizes de Bases da Educação Brasileira thëha porokae Ensino básica axë, Ensino
Superior thëxë thë kupë xerekeo kuopënaha kure thëã wëama. Educação Básica thë uuxiha 3 a 5 anos  oxe thëpë
patahe wëowiha Educação Infantil thëha  três níveis pë thapuu kuopëhenaha kure thëã thama. Ensino Fundamental
de 6 a 14 anos thëpëha, Ensino Médio de 14 a 17 ou 18 anos  thëpëha kama pëni thëpë hiramãi kuaapëhenaha kure
thë noa waxuma, 03 ou 04 anos thëni teteha Curso de nível médio pë tetehe wëpramãi kuaapëhenaha kure thëã
thama. Iharani Ensino Superior thëha Universidade Federais pë hami, Universidade Estaduais pë hami thëpë pihi
xariruu kuaapënaha kure thëã xaari wawëmama.

Kami yanomae yamaki pihi xariruuwi yama thë thapuu xomia paxia. Kami yanomae yamaki PPP sipëha Ensino
Fundamental thëha yamaki pihi xariruu tëhë yama thëpëãha hiraiwi  quatro níveis thëpë kua:

Missão Catrimani theripë PPPY sipëha inaha thë ôni kua:
1º nível  - Pihi hapa xariruwi
2º nível  - Pihi xariru kõõwi
3º nível - Pihi xaariprariowi
4º nível - Pihi yai moyamiowi

Yanomae yamaki escola pë hami oxe 03 a 05 anos thëpë patahe wëowiha  Ensino Infantil  thë kuo maowi  yama thëã
waotoprarema.  07 anos oxe thëpë pataheha wëproni Ensino Fundamental  yama thëpë  hiramãiwi  yama thëã pree
wawëmama. Yanomae yamaki escolas pë hami inaha kure thëpë kuowi yama thëpëã  xarirama.

Auditoria  de Ensino da Secretaria  Estadual de Educação anë yanomae yamaki PPPY sipënë ihi pëai pihio tëhë kami
yamaki pihi hapa xariruu kuaapënaha kure  ôni-ôni currículo pëãha hiraiwihi  thëpë nakamahe, ihi tëhë kami yamakini
disciplinas pëha Educação Física thëxë, Ensino Religioso thëxë, Práticas de Projeto thëxë. Inaha kure kami yamakini
yama thëpë hiramãi  kuaapënaha kure thë nakamahe, kama napëpëni  temas transversais thëpëãha ka hiraiwihi
yama thëpëã ôni hiraihe toreaiwi  thë nakamahe.

Onimatima thëpë pihi hëtëmu tëhë hiramatima yamakini yama thëpë pihi xaari taai xi waripru, yama thëpë kae
pairipu. Onimatima pëha moyamiprarini hiramatima yamakini onimatima yama pëãha oniprai xoao:

· Thëpë pihi hathõhõ xariruwi
· Thëpë pihi moyamiowi
· Thëpë pihi yai moyamiowi

Napë wamakini número wamapë taai pihio yaro yama thë thakema.
Onimatima thëpë pihi hãthõhõ xaaripruuwi, yama thëpë taai tëhë 70 thëpë pihi
xaarihe wëpruu. Ihi makii komi thëpë pihi xaaria nehe maproimi, nikere thëpë
pihi xiro xaaripruu.
Onimatima thëpë moyamëo tëhë 80 thëpë he wëpruu.
Onimatima thëpë pihi yai moyamë pruuwi 90 a 100 thëpë pihi yai moyamë he wëpruu.
Inaha kure yama thëpë thai pihio.

Vamos buscar o reconhecimento dos Projetos Políticos Pedagógico das Escolas Yanomami

A Hutukara Associação Yanomami junto com a Diocese de Roraima, ISA e CEFORR organizaram uma oficina para
atualizar os Projetos Políticos Pedagógicos - PPPs das escolas Yanomami e buscar o reconhecimento. A oficina foi
realizada na Missão Catrimani nos dias 23 a 26 de julho de 2013. Participaram da oficina os professores Asika,
Jerônimo, Kasua, Oneron e Moni, as lideranças Genival (Waroma), Ademar (Maaama), Mariazinha (Rokoari) e Huti
coordenador de educação da Hutukara.

O objetivo desta oficina foi apresentar para os Yanomami o Parecer N° 63/12 da auditoria de ensino da Secretaria
de educação de Roraima. Este parecer questionou a ausência das disciplinas educação física e temas transversais
no currículo das escolas e solicitou esclarecimentos sobre os níveis e modalidades de ensino que serão ofertados
pelas escolas Yanomami.

A primeira atividade da oficina foi levar as professores do CEFORR Leila e Edite para conhecerem uma escola
Yanomami na comunidade Rokoari.

Leila apresentou a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira onde o ensino é dividido em dois níveis:
educação básica e o ensino superior. Dentro da educação básica tem três níveis de ensino a educação infantil de 3
a 5 anos, o ensino fundamental de 6 a 14 anos e o ensino médio de 14 a 17 ou 18 anos, pois depende da duração do
curso de nível médio que pode ter 3 ou 4 anos. O ensino superior é desenvolvido pelas universidades federais ou
estaduais.

As escolas Yanomami são organizadas de outras maneiras. No PPP das
escolas Yanomami esta escrito que tem quatro níveis de conhecimento
que correspondem ao ensino fundamental:

1º nível – Thëpë pihi yai mõhoti mahiowi
2º nível – Thëpë pihi mohoti hãthoowi
3º nível – Thëpë pihi moyamëowi
4º nível – Thëpë pihi mõyamëhe toreowi

Foi esclarecido que nas escolas Yanomami não tem educação infantil para as crianças de 3 a 5 anos mas que tem o
ensino fundamental regular para as crianças acima de 7 anos e a educação para os jovens e adultos. Assim ficou
escrito a explicação sobre a organização do ensino  nas escolas Yanomami:

Para aprovar os PPPs das escolas Yanomami a auditoria de ensino da secretaria estadual de educação solicitou a
inclusão de novas disciplinas nos currículos como educação física, ensino religioso, práticas de projetos além dos
temas transversais.

Também pediu esclarecimentos sobre a avaliação dos alunos Yanomami e informaram que para reconhecer os PPPs
a avaliação dos alunos deve ser feita através de notas. Foi incluído nos PPPs o seguinte texto tentando conciliar a
forma de organização do ensino yanomami e a organização do ensino na SECD/RR:

Quando os alunos têm dificuldades, nós os acompanhamos diariamente durante o processo de aprendizagem. Ao
final dessa aprendizagem registramos o que eles conseguiram aprender a partir dos seguintes conceitos:

- Os que aprenderam um pouco - Thëpë pihi hathõhõ xariruwi
- Os que aprenderam - Thëpë pihi moyamiowi
- Os que aprenderam muito - Thëpë pihi yai moyamiowi

Para os napë pë estes conceitos correspondem a seguinte escala de
aprovação, com a média final de no mínimo 70:

Os que aprenderam um pouco      Thëpë pihi hathõhõ xariruwi    70
Os que aprenderam                     Thëpë pihi moyamiowi              80
Os que aprenderam muito            Thëpë pihi yai moyamiowi        90 a 100

A Hutukara vai encaminhar o PPP da Escola Yano Thëã, da Missão Catrimani, para aprovação no Conselho Estadual
de Educação, esperamos que as demais comunidades também revisem os seus PPPs para também serem enviados.

Desenho de Remo Yanomami – 2010
PPP Yano Thëã

Desenho Joseca – 2001

PPP Yano Thëã
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