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Resolução adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

Revisão de três objetivos do Milênio para o Contexto Indígena 

 

Proposta de Resolução Educação 

Tendo em vista a importância da valorização dos costumes indígenas em sua própria 

educação 

Levando em conta a importância da conscientização política a fim de aumentar a 

representatividade desses povos 

Reafirmando a necessidade de aumento da autonomia dos povos originários 

A Organização dos Estados Americanos: 

1. Determina o incentivo para que todas as nações aqui presentes adotem, nos 

sistemas de educação indígena, os seguintes termos. 

1.1. Ressalta a participação ativa dos indígenas na escolha de 

formação do seu próprio conhecimento. 

1.1.1. Estabelece o diálogo com as populações indígenas para 

formação do currículo escolar. 

1.1.2. Propõe a contribuição das comunidades indígenas na 

escolha das matérias que seriam estudadas. 

1.1.3. Determina aulas realizadas nas línguas indígenas e, caso as 

tribos concordem, a língua oficial do país também será 

ensinada em um sistema bilíngue de educação. 

1.1.4. Determina a tradução de materiais didáticos nas línguas da 

tribo para facilitar o ensino e preservação cultura. 

1.1.5. Propõe que seja oferecida às comunidades indígenas 

contempladas pelos programas, a opção de receber aulas 

de educação alimentar, a fim de combater problemas 

nutricionais como a obesidade. 

2. Reforça que deve haver a criação de programas de resgate aos idiomas 

indígenas em cada um dos países para que todas as comunidades possam 

ter uma memória de suas línguas, tendo em vista sua importância na 

formação cultural. 

2.1. Ressalta a importância de que tais ações sejam feitas de acordo 

com o direito à autodeterminação desses povos e cumprindo com a 

ausência de aculturação destas. 

2.2. Propõe que haja a utilização de antropólogos e organizações como 

a Survival International no apoio a estas ações a fim de que estas 

cumpram completamente aos direitos dos povos indígenas. 
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3. Decide que deve haver a criação de um currículo escolar juntamente com os 

indígenas para que estes possam moldar suas grades escolares de acordo 

com as necessidades de cada uma das comunidades indígenas. 

3.1. Ressalta que tal currículo escolar deverá ser feito de acordo com o 

direito à autodeterminação desses povos e cumprindo com a não 

aculturação destes. 

3.2. A adoção dos currículos de formação indígena diferenciados como 

válidos pelos respectivos Ministérios de Educação de cada país. 

3.3. Propõe que haja o acompanhamento técnico feito pela Survival 

International a fim de garantir que os direitos dos povos indígenas 

estejam sendo respeitados. 

4. Propõe a realização do projeto ‘Trienal da Valorização Indígena da América 

Latina’, série de congressos que ocorreriam, com duração de três dias, nos 

termos explicitados a seguir. 

4.1. Ressalta que os congressos seriam realizados de três em três 

anos e, no espaço entre eles, ONGs destinadas a educação e os 

próprios países, através de fundos já existentes para a causa 

indígena, arrecadariam renda para o transporte dos indígenas 

participantes e realização dos mesmos.  

4.2. Estabelece que os congressos contariam com palestras e diálogos 

dos próprios indígenas sobre a educação que possuem, os 

conhecimentos ambientais e aquilo que clamam para suas 

comunidades. 

4.3. Determina que ocorreriam também palestras de engenheiros 

ambientais, agrônomos, biólogos e profissionais da saúde a fim de 

compartilhar com os indígenas conhecimento em diversos campos 

que possam vir a ser úteis para as tribos. 

4.4. Garante que os congressos seriam interligados através de 

comunicação via internet e troca de dados entre os países 

envolvidos a tempo real. 

4.5. Estabelece que as línguas oficiais dos congressos seriam o 

espanhol, o guarani, o aymará e quéchua. Aqueles povos que não 

falem ou entendam a língua receberiam apoio de linguistas 

indígenas e não-indígenas para se comunicar com os demais 

congressistas, além do apoio de voluntários que sejam fluentes nos 

idiomas em questão, como aqueles pertencentes ao Survival 

International e aqueles que já trabalham com as próprias línguas. 

4.6. Reforça a importância da valorização e do respeito a todas as 

línguas originárias da América, sobretudo aquelas presentes nos 

países-sede dos congressos. 

5. Incentiva o registro de características culturais da tribo pelos próprios índios, 

que serão ensinados dentro das escolas indígenas a escrever, caso queiram, 

em sua língua nativa ou na língua oficial do país.  

5.1. Estabelece que esse registro seria feito em formato de livros ou 

exposições artísticas de objetos confeccionados pelos próprios 

índios. 
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5.2. Garante que caso os livros sejam confeccionados na língua da 

tribo, antropólogos e voluntários ficariam responsáveis, caso os 

indígenas permitam, por traduzir tais documentos. 

5.3. Determina que caso os povos indígenas permitam a publicação e 

venda dos livros a renda obtida seria convertida para financiar os 

congressos trienais indígenas.   

5.4. Ressalta que linguistas especializados serão designados para as 

comunidades ágrafas que desejarem o registro escrito de suas 

culturas.  

6. Deve haver a criação de um projeto para que haja a formação de educadores 

indígenas que possam assumir a educação em suas próprias comunidades, 

fazendo com que, cada vez mais, tenham protagonismo e independência em 

sua formação. 

6.1. Estabelece a importância da manutenção do direito à 

autodeterminação em tais ações. 

6.2. Ressalta a importância dessa ação ao visar a não aculturação 

dessas comunidades a longo prazo. 

6.3. Ressalta que o curso deverá ser custeado pelo Estado de cada 

nação, garantindo o direito à educação de todos os cidadãos de 

seus países. 

7. Determina que ao longo dos próximos 50 anos, os sistemas de educação 

públicos devem ser gradativamente adequados aos modelos sugeridos por 

Sir Ken Robinson, da Inglaterra e Paulo Freire, do Brasil, de forma a 

proporcionar uma maior inclusão e valorização dos povos indígenas na 

sociedade. 

7.1. Endossa que devem estar incluídas nas possibilidades de cursos 

para o currículo matérias de ensino das línguas indígenas e suas 

histórias e culturas, de forma a permitir seu estudo não apenas por 

parte de estudantes aborígines, mas também dos não-indígenas. 

7.2. Determina que devem haver sistemas de contratação igualitários 

de professores de diferentes etnias, de forma a garantir o equilíbrio 

étnico dos profissionais da educação nas instituições públicas. 

8. Estabelecem a criminalização do anti-indigenismo, visando reduzir os 

preconceitos enraizados no imaginário de parte da população. 

8.1. Ressalta que serão realizadas pelos governos aqui presentes 

campanhas de politização e promoção de consciência cívica, tendo 

como alvo o combate ao racismo e a inclusão do indígena na 

sociedade. 

8.2. Garante que serão promovidas campanhas de promoção das 

culturas indígenas, por meio de exposições artísticas e palestras 

de autoridades aborígines dispostas a se pronunciar. 

8.3. Propõe que o estudo das culturas indígenas nas escolas de ensino 

básico e fundamental, visando possibilitar aos estudantes formação 

de uma opinião própria.  
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9. Propõe que sejam criadas ouvidorias em escolas, principalmente aquelas em 

centros urbanos que contam com uma população indígena estudante, visando 

estabelecer contato entre Estado e comunidades indígenas a fim de combater 

qualquer tipo de preconceito.  

Signatários: OPAS, Paraguai, Chile, Argentina, Honduras, Brasil, Colômbia, Uruguai, 

Canadá, Guiana, Nicarágua, Venezuela, Bolívia 

 


