
~iVt"t:J,/aa{, a{,, ~ ~e{, 
%d6 a{, ~;ru,Ja:J a{, v~Ót"U .!5/1u;;:Jl'a 

u ::Jt"u !J/!u/tJl'a, , ~'"r' g3aá:>:J,, vo/ ~ ' 

~ .!5Jlu.0,, -/.9<Y/ 

j 
! 
1 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



A PROPóSITO DO DILEMA DA SOCIALIZAÇÃO ESCOLAR· 

DE MINORIAS ÉTNICAS E CULTURAIS: 

O EXEMPLO DOS tNDIOS WARAO DA- VENEZUELA 

Waltraud Grohs-Paul (*) 

Os problemas das minorias étnicas e culturais apresentam semelhanças 
em todo o mundo, exceto nos casos de pertencerem à elite do poder de 
um país, que sempre tem a possibilidade de concretizar os próprios interes
ses de acordo -com suas representações. O conceito ''minoria" será usado, 
portanto; não apenas para designar grupos numericamente . pequenos, mas 
todos os grupos socialmente inarginalizados que se distinguem em termos 
étnicos e culturais daqueles que detêm o poder de decisão no Estado. 
Podem, portanto, constituir de facto a maioria, como. no caso dos índios 
do Peru e da Bolívia. Minoria étnica refere-s.e neste contexto a grupos 
sociais marginalizados em virtude de sua filiação étnica racial, enquanto 
a minoria cultural compreende aqueles grupos que possuem sistemas de 
valores e normas diferentes dos da elite nacional e ·sofrem desvantagens 
po~ esta razão. Os dois aspectos - étnico e cultural ~ podem coincidir 
em. muitos caso_s concretos. Nos países em desenvolvimento, os grupos 
aqui chamados de minorias étnicas e culturais identificam-se com freqüência 
com a massa marginaliz~çla da população, excluída dos benefícios ·do 
desenvolvimento sócio-econômico do país, orientado pelos princípios capita
listas. Estes grupos marginalizadQS, embora incluídos no conceito "minoria", 
não são idênticos a ele que é bem mais amplo. O mesmo pode · ser dito 
em relação ao conceito de classe. Minorias étnicas , e culturais podem 
identificar-se com classes sociais, mas não necessariamente. 

. . 
· Neste trabalho focalizaremos os problemas que se colocam às minorias' 

face r sua .instrução escolar. Mesmo quando elas são oficialmente reconhe
cidas1 enquanto minorias ·e sua peculiaridade cultural é aceita, isto não 
significa que a elite política também se disponha a criar todos os pressu
postos para · um desenvolvimento sócio-cultural sadio. Quase nunca a · 
legislação educacional é suficientemente diferenciada a ponto de garantir 
a todos os grupos da população uma instrução equivalente; em geral, ela é. 

·talhada para atender às qecessidades de um determinado agrupamento 

( * ) Do Informatioriszentrurh Sozialwissenschaften, Bonn, Alemanha. 
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social. Sociedades em que há grandes diferenças de nível na formação 
ou que são altamente diferenciadas em termos étnicos e culturais, enfren
tam problemas bem maiores neste sentido do que aquelas em que isto 
não acontece. O sistema educacional, como subsistema social reflete as ' . relações de poder vigentes numa nação. 

• 
Mesmo países interessados em reduzir tais disparidades, sejam eles 

industrializados ou não, enfrentam dificuldades em desenvolver e levar a 
efeito programas educacionais adequados a essas minorias, sem contar a 
questão do financiamento de tais programas, de difícil solução particular
mente para os países do Terceiro Mundo. 

Quais seriam os objetivos educacionais desejáveis? A igualdade de 
oportunidades para todos os grupos da população constitui um deles, 
mesmo que sua plena realização seja talvez utópica. A instrução deve 
concorrer para um desenvolvimento psico-social sadio e criar, em especial 
nos países ·em desenvolvimento, aqueles pressupostos essenciais para o 
êxito do desenvolvimento sócio-económico nacional. A instrução tornou-se, 
nesse meio tempo, uma "necessidade fundamental", cuja satisfação exige, 
entretanto, uma estratégia talhada às condições específicas do país em 
desenvolvimento <1 >. Esta exigência não se aplica apenas ao quadro nacional, 
mas também ao regional em que se inserem as minorias étnicas e culturais 
existentes no seio de um Estado. 

Os programas educacionais destinados a minorias, at6 agora desenvol
vidos, apresentam naturalmente ênfases diferentes. · Eles abrangem desde 
a idéia do "melting-pot" e o objetivo da assimilação de grupos culturalmente 
diferentes, assim como aqueles modelos de educação compensatória, até 
a educação multicultural e sua supervaloração da diversidade étnica e 
cultural. :É provável que o modelo assimilacionista ainda seja o mais 
praticado, pois os planificadores educacionais e os políticos geralmente 
têm grandes objetivos nacionais em vista, preterindo consciente ou incons
cientemente as necessidades a nível regional. Além disso, os países em 
desenvolvimento orientam-se com freqüência pelos padrões do sistema 
educacional da Europa Ocidental e da América do Norte, seja por motivos 
históricos, por se tratar de antigas áreas coloniais, seja por considerações 
imperialistas. 

Um sistema educacional ajustado a minorias deveria primordialmente 
tomar em consideração o universo cotidiano desses grupos, inclusive o seu 
papel no contexto global, portanto, a formulação dos conteúdos curriculares 
dos programas educacionais. · 

Entretanto, um modelo ainda não é suficiente para modificar as 
realidades sociais, e é justamente no âmbito das relações interpessoais 
que se encontram os pontos vulneráveis na execução de tais programas. 
Con10 já foi dito, o sistema educacional reflete as relações de poder 
vigentes, de modo que as atitudes e preconceitos que as sustentam são 

(1) Cf. também MUiler (1978). 
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também carreadas . para a escola. A socialização escolar tem êxito na 
medida em que consegue promover processos de conscientização que 
contribuem para abolir conflitos culturais e provocar mudanças de atitudes. 
As minorias tomariam consciência de que não aceitam meramente algo do 
grupo dominante, mas que este também pode aprender com elas. Inclusive 
a elite deveria passar por um tal processo de conscientização <2 >. · 

Quero abordar esses problemas à luz do exemplo da Venezuela. 
Comparada com outros países latino-americanos, a população indígena da 
Venezuela é numericamente pequena. A estimativa de Wilbert (1972: 11-12) 
do número de indígenas, em 1966, foi de 54.000 pessoas. A população 
indígena concentra-se, porém, em determinadas regiões, razão pela qual 
não se justifica negligenciar suas necessidades no planejamento político
educacional. 

Em todo o país o currículo é idêntico para todas as áreas e grupos 
da população. Os currículos novos que estão sendo postos em prática, 
embora estabeleçam uma diferença entre populações rurais e urbanas, 
continuam a não atender à diversidade étnica. Tal atitude é fundamentada 
pela idéia de um povo venezuelano homogêneo, portador de uma tradição 
nacional coletiva desde as guerras da independência, um estereótipo 
também propagado pelos livros didáticos. Talvez os responsáveis pela 
política educacional esperem acelerar desta maneira a assimilação étnica 
e cultural dos diferentes grupos. A nível administrativo, a Venezuela 
esforça-se em descentralizar o siste1na educacional. Futuramente, as deci
sões deverão ser tomadas mais no nível regional e local, sob a responsabili
dade dos funcionários competentés. Com esta finalidade a Venezuela foi 
dividida em oito , diferentes regiões escolares que apresentam problemas 
sócio-econômicos semelhantes (Hanson, 1975:97-100). 

. $ 

A maioria dos Warao - ao todo 10.000 pessoas - vive numa área 
de difícil acesso na foz do Orenoco <=1 >. Protegidos por barreiras naturais 
constituídas pela floresta pluvial e pelo emaranhado impenetrável de 
braços de rio, eles viveram quase sem contatos com mestiços, espanhóis 
e outros grupos indígenas até fins do século passado; não foram sujeitos, 
assim, a nenhum fenômeno aculturativo maciço. Os Warao adaptaram-se 
muito bem a esse habitat e souberam explorar habilmente os seus limitados 
recursos naturais. A mudança decisiva e, ao mesmo tempo, o fim do 
isolamento geográfico e cultural, ocorreu por ocasião da grande onda 
migratória de mestiços rumo ao Delta e da instalação de missões de 
caráter permanente. Com isto tan1bém se alterou o status dos Warao na 
sociedade venezuelana. Muitos caíram numa relação de dependência com 
famílias "criollas"_ imigradas. Eram obrigados a colocar-se à sua disposição 
como força de trabalho e os "criollos" atuavam como intermediários em 
grande parte de seu comércio. Ainda hoje o poder econômico encontra-se 

(2) Cf. J.,ewis (1976:35-36) . 
. (3) As considerações que se seguem baseiam-se nos resultados de uma pesquisa 

de campo realizada pela autora em 1974/75. 
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nas mãos dos "criollos". Embora os Warao tenham conservado muitas 
de suas peculiaridades culturais, eles se tornaram nesse meio terripo uma 
parte da sociedade capitalista venezuelana. Constituem hoje não apenas 
uma minoria étnica e cultural, mas também fazem parte dos grupos 
marginalizados da população. 

Até ·agora, os Warao não teniaram abandonar o Delta e procurar 
·rabalho em outras regiões. Eles ainda hoje têm uma economia de 
~ubsistência atuante, baseada em caça, coleta e pesca. As possibilidades 
de trabalho remunerado a dinheiro ainda são raras no Delta, limitando-:-se 
a serviços de lenhador em serrarias e indústrias do palmito ou de lavrador 
entre os "criollos". Estes são os beneficiários da economia monetária 
emergente, pois os ·w arao gastam os seus ganhos comprando as mer~adorias 
que os "criollos" lhes oferecem. 

A atitude dos Warao frente aos "criollos" é ambivalente. Desconfiam 
deles por um lado, por saberem que não são considerados como equivalen- . 
tes; mas acreditam depender da experiênc!_a, dos relacionamentos e da 
ajuda dos "criollos". Para muitos jovens Warao o "way of life" "criollo" 
constitui um objetivo desejável, pois simboliza poder e influência para ele. 
Neste contexto, torna-se compreensível que os índios aculturados façam 
os mesmos tipos de negócios com os Warao tradicionais q1_:1e os "criollos". 

O segundo fator importante de mudança exógena eqtre os Warao é 
constituído pelas missões. As inovações por elas introduzidas e que mais 
afetaram a estrutura cultural dos Warao foram a introdução do plantio 
do arroz e a instalação de escolas. Até então as escolas eram desconhecidas 
no Delta. 'A propagação do sistema educacional .formal entre os Warao . 
cai:acteriza-se por três fases diversas. Na pri.t;neita, os mission.ários retiravam 
as crianças do convívio de suas famílias e de seu ambiente tradicional, 
colocando-as em internatos recém-construídos. Em muitos casos as crianças 
nunca mais voltavam para.· junto dos pais, nem mesmo nas férias. Na 
fase seguinte, .além dos internatos, passaram a s·er instaladas escolas diurnas 
numa série de aldeias. A terceira fase distingue-se pela ampliação das 
escolas diurnas e pela tentativa de preencher os cargos de professo'res com 
pessoal qualificado nativo. A assimilação mais intensiva verificou-se entre 
aqueles que viveram por muitos anos separados de suas famílias ·e que 
fora.m educados em internatos. Os filhos destes indivíduos constituem a . 
segunda geração, a qual freqüenta ou freqüeptou regularmente a escola 
e de suas fileiras recrutam-se hoje os professores de origem indígena. Não 
se verificou ainda, porém, uma assimilação de base ampla, constatando-se 
apenas casos isolados. A pressão visando a aculturação ou assimilação 
torna-se, entretanto, sempre maior. 

Uma série de fatores contribuem para a intensificação das diferenças 
de oportunidades educacionais na região do Delta: condições geográficas 
difíceis, a situação social vigente, a qualidade do ensino, o· currículo, o 
espanhol como língua de ensino e o descaso pelos conflitos culturais a 
nível escolar. 
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A região apresenta características topográficas difíceis. A área da 
foz do Orenoco, recortada por braços de rio, consiste em grande parte 
de superfícies pantanosas em que a canoa é o único meio de locomoção 
para distâncias maiores. Comq e.rp. geral a população vive em povoações 
dispersas,, o problema do transporte constitui urh grande obstáculo para 
a freqüência regular à escola. 

Uma ~érie de fatores sociais também dificultam a freqüência às 
aulas. Mandar uma ou·, mais crianças à escola . significa abrir mão da 
ajuda dessa criança nos trabalhos domésticos. Crianças maiores costumam 
ajudar regularmente os pais, contribuindo assim para o sustento da família. 
Fatores ligados .à pobreza dos Warao, como falta de dinheiro para comprar 
roupas, subnutrição e doença, são outros tantos obstáculos para a partici
pação nas aulas e o bom desempenho nas tarefas escolares. 

A qualidade do ensino oferecido é muito variável, .dependendo em 
grande parte do engajamento do professor. O Delta não é uma área de 
trabalho muito popular e os professores não-nativos procuram imediata
mente obter uma. transferência. E muitos professores nem, comparecem. 
às aulas nas escolas para as quais foram designados. Em 16 das 30 escolas 
visitadas por Heinen ( 1971: s. p . ) não havia aulas, sendo as razões para 
isso o desinteresse e a falta de seriedade dos professores. Apenas alguns 
povoados centrais, como San Francisco de Guayo e Araguaimujo, contam 
com ensino regular. 

A matéria lecionada origina-se num mundo de vivências desconhecido 
aos ·w arao. Crianças "criollas", que possuem relações sociais ou de paren
tesco fora da áre'l do Delta, conhecem por experiência própria o mundo. 
representado nos livros. As crianças Warao, ao contrário, pouco podem 
contribuir com sua experiência, que também é pouco solicítàda pelos 
professores. ' Os indígenas e sua cultura são tratados nos livros didáticos 
mais comó um fenômeno histórico no panorama da história venezuelana, 
do que como realidade ainda existente. 

A língua oficial do ensino é o espa11hol, o que confere enorme 
vantagem às crianças "criollas" e aos filhos _ dos índios "acriollados" frente 
àquelas que até a primeira matrícula cresceram monolingües. Os conteúdos 
do ensino ficam ininteligíveis ou são apenas parcialmente compreendidos. 
Diante de dificuldades da matéria, os professores Warao nativos têm a 
possibilidad~ de esclarecê-las rapidamente em seu próprio idioma. Profes
sores de fora, entretanto, não podem valer-se desse recurso e é claro que 
as dificuldades lingüísticas não resolvidas impedem a participação ativa 
dos alunos no ensino. Mesmo as crianças Warao de escolarização mais 
adiantada, que aprenderam a dominar parcialmente a língua espanhola, 
ainda precisam de mais tempo para entender o que lhes é dito ou para 
expressar uma idéia em espanhol do que as crianças ."criollas". Pois 
para as crianças Warao, . a escola é o único lugar em que podem exercitar 
e utilizar o espanhol. A comunicação no ambiente doméstico faz-se 
em Warao. 
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É muito grande o desejo de aprender e dominar a língua espal)hola, 
principalmente entre os adultos jovens. O emprego do Warao é considerado 
uma característica diferenciadora negativa em relação ao "criollo,,. Para 
os jovens Warao, o domínio da língua constitui um meio de alcançar 
igualdade social. 

Os professores nativos são da opinião de que entre os alunos não 
existem conflitos ocasionados pelas diferenças de origem sócio-cultural e 
que eles se restringem às relações entre os adultos. Costumam atribuir as 
dificuldades que se originam nas condições gerais à personalidade dos 
alunos envolvidos e não às relações tensas existentes entre os diversos 
grupos culturais. Não reconhecem que muitos Warao são inibidos devido 
à insegurança frente aos "criollos". Se tais conflitos fossem tomados em 
consideração, a escola talvez pudesse contribuir para a mudança de atitudes 
e formas de comportamento; como isto não acontece, ela funciona no 
sentido de perpetuar as relações de poder vigentes-. 

Esses fatores que reforçam a desigualdape influem no êxito ou fracasso 
da escola. A maioria dos alunos que terminam a escola provém de 
famílias "criollas" e da segunda geração de Warao escolarizados. Os 
demais, que há anos freqüentam a escola, não atingiram sequer o nível 
de uma alfabetização funcional. Os poucos Warao que concluíram o 
primário e ainda conseguiram terminar um curso profissionalizante são 
usados pela missão como álibis de que o trabalho missionário não foi 
em vão. Estes Warao obtiveram êxito pessoal, mas às custas do sacrifício 
de suas identidades como Warao ; tornaram-se marginais à sua própria 
cultura e adotaram o sistema de valores do grupo dominante. Não podem 
dar assistência à massa dos Warao e em nada contribuem para o estabeleci
mento de um diálogo entre os diversos grupos sociais, embora estivessem 
em posição de fazê-lo por serem competentes em duas culturas. Não se 
pode esperar deles a defesa da cultura tradicional; isto significaria para 
eles "ser índio", conceito carregado de muitas associações negativas deriva
das de suas relações com os "criolJos" dentro e fora da região do Delta. 

No caso de muitos adolescentes que deixaram a escola antes de 
terminar o curso regular ou que não obtiveram formação profissional fora 
da :área do. Delta, a freqüência da escola contribuiu para a sua desintegração 
cultural · e social, sem lhes dar, porém, a oportunidade de poder competir 
com êxito em outro quadro sócio-cultural. As crianças cujos pais ainda 
se orientam pelos padrões de comportamento tradicionais ainda encontram 
o caminho de volta para a sua cultura; os filhos de índios "acriollados" 
que não tiv'eram borri dese1npenho escolar, acabam constituindo um fardo 
para os pais, pois não mais ajudam nas lides domésticas e muitas vezes 
perderam as habilidades tradicionais. 

Embora existam em alguns povoados, há algumas décadas, as escolas 
continuam a ser um corpo estranho na sociedade Warao. Ninguém sentiria 
sua falta se desaparecessem do local. Muitos dos Warao mais velhos 
mostram-se até contrários à instrução escolar, pois percebem que a escola 
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contribui para alienar os filhos dos pais. A participação dos ·pais na 
esfera da escola é pequena, quase impossível, dados os precários conheci
mentos que têm da língua. 

Embora as escolas étnica e culturalmente mistas apresentem problemas 
especiais, uma escola segregada também não constitui solução. Talvez 
fosse vantajosa para a manutenção da tradição cultural indígena, mas não 
conduziria à integração dos diferentes grupos sociais. A mudança sócio
cultural não é, em si, problemática, a não ser quando ocorre em certas 
condições sqciais alienantes que podem levar até ao desprezo pela própria 
cultura. Uma escola segregada seria adequada para grupos sociais que 
pretendem, conscientemente, distinguir-se dos demais. 

Procurei focalizar neste artigo a problemática educacional de minorias 
étnicas e culturais, sem, entretanto, propor sugestões para sua solução. 
Desenvolver pressupostos para uma socialização escolar mais justa de 
minorias e, portanto, para um desenvolvimento sócio-cultural sadio, constitui 
um objetivo promissor para a antropologia aplicada. São necessários 
projetos piloto de base l<?cal que procurem aprender a estrutura social, a 
língua, a cultura, o sistema de valores, etc., ou seja, o maior número 
possível de fatores ambientais, bases sobre as quais possam ser desenvol
vidos modelos educacionais. 
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