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APRESENTAÇÃO

Este livro reúne textos resultantes dos debates ocorridos 
nas duas primeiras edições do Seminário da Área de Linguagens 
das Licenciaturas Interculturais Indígenas (SEALLIN). Trata-se de 
um evento criado por pesquisadores e formadores de professo-
res indígenas da área de Linguagens de Licenciaturas Intercultu-
rais.

A primeira edição ocorreu entre os dias 19 e 21 de no-
vembro de 2015, em Dourados/MS, na Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). O tema norteador do evento foi “a 
formação linguística e pedagógica da área de Linguagens das li-
cenciaturas interculturais indígenas do Centro-Oeste e Norte do 
país: propostas, desafios e perspectivas” e contou com a partici-
pação de docentes e discentes das seguintes universidades: Uni-
versidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) e Universidade Federal Fluminense (UFF), além de do-
centes e discentes da Faculdade Intercultural Indígena da Univer-
sidade Federal da Grande Dourados. Na ocasião, ocorreram cin-
co mesas redondas constituídas por professores que atuam em 
licenciaturas interculturais da área de Linguagens para discutir a 
natureza da área, bem como os seus desafios. Em seguida, fo-
ram apresentadas experiências de desenvolvimento de estágios 
supervisionados e de projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
Além disso, foi realizada uma discussão acerca da produção de 
materiais didáticos e paradidáticos na área de Linguagens das li-
cenciaturas interculturais representadas no evento.

A segunda edição do SEALLIN foi realizada em Ji-Para-
ná/RO, na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), entre os 
dias 28 e 30 de novembro de 2016. No II SEALLIN participaram 
docentes e discentes da Licenciatura em Educação Básica Inter-
cultural ofertada pela Universidade Federal de Rondônia, além 
de lideranças indígenas de diversas etnias e membros (coorde-
nadores, supervisores, professores conteudistas, professores 
formadores, orientadores e cursistas indígenas) da Ação Sabe-
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res Indígenas na Escola. Estiveram presentes no evento também 
professores e estudantes da área de Linguagens da Licenciatura 
Intercultural Indígena – Teko Arandu (UFGD) e pesquisadores da 
Universidade de Brasília e da Universidade Federal Fluminense. 
Nesse evento, tivemos uma conferência de abertura e seis me-
sas redondas, nas quais foram discutidas as seguintes questões 
concernentes à área de Linguagens das licenciaturas intercultu-
rais: desafios na formação; a descrição de línguas indígenas nos 
cursos de licenciatura intercultural indígena; o papel da Ação Sa-
beres Indígenas na Escola para os estudantes e professores da 
área de Linguagens; as políticas linguísticas adotadas na área; 
a entrada de egressos da área de Linguagens em Programas de 
Pós-Graduação; a atuação dos egressos nas escolas indígenas; e, 
por fim, as expectativas criadas na comunidade acerca do desen-
volvimento da Educação Escolar Indígena por meio da formação 
da área de Linguagens das licenciaturas interculturais sob a pers-
pectiva de lideranças indígenas.

O presente livro “Licenciaturas interculturais indígenas: 
A área de linguagens e suas interfaces”, Volume 1, reúne 11 tex-
tos selecionados do I e II Seminário da Área de Linguagens das 
Licenciaturas Interculturais Indígenas (SEALLIN). Os trabalhos 
mostram que a produção científica acerca da formação de pro-
fessores indígenas pelas licenciaturas interculturais é extrema-
mente relevante. Além disso, são discutidos alguns desafios des-
sa formação nas licenciaturas interculturais no que diz respeito 
à área de Linguagens. Nos próximos parágrafos, trataremos de 
cada um dos trabalhos publicados neste volume, ressaltando sua 
contribuição para a área.

Começamos com o trabalho do Prof. Dr. Domingos Bar-
ros Nobre (UFF), intitulado “A área de Linguagens nas Licencia-
turas Interculturais Indígenas: questões em debate”, no qual é 
apresentada, de forma crítica e conscienciosa, uma avaliação 
da área de Linguagens das licenciaturas interculturais de todas 
as universidades representadas no I SEALLIN, sendo, portanto, 
essa a razão para este trabalho inaugurar este volume. O autor 
apresenta uma reflexão crítica, a partir da realidade desses cur-
sos, acerca da formação linguística da área de Linguagens e seus 
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desafios; a produção de materiais didáticos e paradidáticos; a re-
lação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão; e o está-
gio supervisionado desses cursos. Constitui-se, assim, como uma 
importante contribuição com as discussões sobre a formação de 
professores indígenas em nível superior, especificamente em li-
cenciaturas interculturais, pondo em evidência a área de Lingua-
gens dessas formações.

O segundo capítulo, do Prof. Dr. Andérbio Márcio Silva 
Martins (UFGD), intitulado “Desafios da área de linguagens das 
licenciaturas interculturais: um olhar a partir do Teko Arandu”, 
trata da formação linguística da área de Linguagens do Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu (FAIND/UFGD). 
No texto, são discutidos os objetivos a serem alcançados a partir 
da matriz curricular da área de Linguagens, as experiências viven-
ciadas até o momento e os desafios enfrentados para consolidar 
uma formação linguística que instrumentalize os indígenas a pro-
duzir pesquisas sobre suas próprias línguas com vistas à melhoria 
do ensino de línguas nas escolas indígenas.

O terceiro trabalho deste volume, intitulado “Reflexões 
acerca da área de linguagens do Curso de Educação Básica Inter-
cultural da Unir”, do Prof. Dr. Fábio Pereira Couto. Esse texto é 
fruto das discussões reflexões vivenciadas pelo autor nas duas 
edições do SEALLIN (2016 e 2017) sobre a proposta estrutural da 
área de Linguagens de Cursos de Educação Intercultural Indíge-
nas.  Nesse sentido, o texto apresenta, de forma concisa, a estru-
tura e reflexões sobre a matriz curricular da área de Linguagens 
do curso como objetivo principal de ampliar a reflexão sobre a 
formação linguística da área de Linguagens, com foco especial 
na produção de materiais didáticos, ensino de línguas e ainda 
questões relacionadas à pesquisa e extensão do Curso de Edu-
cação Intercultural da Unir, que atende a uma ampla diversidade 
linguística e étnica.   

O texto da Profa. Ma.  Jonise Nunes Santos (UFAM), 
cujo título é “A área de Linguagens do curso de Licenciatura em 
Formação de Professores Indígenas – FACED/UFAM”, quarto 
trabalho deste volume, tem como eixo principal de discussão 
a formação linguística e pedagógica da área de Linguagens das 
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licenciaturas interculturais indígenas do centro-oeste e do nor-
te do país. Nesse sentido, a autora apoia-se no Projeto Político 
do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indíge-
nas (FPI), da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
do Amazonas (FACED/UFAM), contextualizando-o aos pontos 
propostos pela coordenação do SEALLIN, a saber: Desafios da 
Formação; Estágio Supervisionado; Ensino, Pesquisa e Extensão; 
Produção de Materiais Didáticos e Paradidáticos.

O quinto capítulo, do Prof. Dr. Andérbio Márcio Silva Mar-
tins (UFGD), intitulado “A formação linguística proposta na área 
de Linguagens do curso de Licenciatura Intercultural Indígena – 
Teko Arandu: experiências e desafios”, trata-se de uma reflexão 
sobre a importância da linguística enquanto conhecimento fun-
damental para o ensino de línguas em escolas indígenas, sendo 
os cursos de formação de professores indígenas os principais res-
ponsáveis, em nível de graduação para atender a essa demanda.

O sexto texto, “Os desafios na formação de professo-
res indígenas: como fica a literatura?”, da Profa. Dra. Célia Re-
gina Delácio Fernandes (UFGD), mostra o espaço da Literatura 
no currículo da área de Linguagens do curso de Licenciatura In-
tercultural Indígena (Teko Arandu), da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). A autora discute a proposta estabele-
cida, refletindo sobre seus avanços e, sobretudo, seus desafios 
como docente responsável pelas disciplinas de literatura. Além 
disso, mostra como o Estágio Docência, no âmbito do Mestrado 
em Letras, tem contribuído na formação dos indígenas Guarani 
e Kaiowá nessa riquíssima troca intercultural de saberes. Devido 
a isso, para a autora, é possível vislumbrar as contribuições das 
disciplinas de Literatura na formação de todos os envolvidos, o 
que aponta para uma intensa vivência intercultural.

No sétimo capítulo deste volume, intitulado “Os progra-
mas de bolsa e o ensino, a pesquisa e a extensão na Licenciatura 
Intercultural Indígena – Teko Arandu”, o Prof. Dr. Cássio Knapp 
(UFGD) discute, a partir dos programas de bolsa para formação 
complementar e dos programas de bolsa permanência, quais be-
nefícios são acessados pelos acadêmicos indígenas. O trabalho 
parte da hipótese de que os estudantes dos cursos de licenciatu-
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ra intercultural têm encontrado dificuldades para acessar os pro-
gramas de bolsas quando esses não são ações específicas criadas 
exclusivamente para esse público-alvo. Diante dessa situação, o 
autor mostra ainda como o curso de Licenciatura Intercultural 
Indígena (Teko Arandu) tem desenvolvido, para a população indí-
gena Guarani e Kaiowá, projetos de ensino, pesquisa e extensão 
a partir dos Projetos de Alternância.

O trabalho “A educação escolar indígena multilíngue e in-
tercultural no estado de Rondônia: contribuições do PIBID Diver-
sidade da Universidade Federal de Rondônia”, do Prof. Dr. Ques-
ler Fagundes Camargos, Prof. Me. Cristóvão Teixeira Abrantes e 
Profa. Ma. Patrícia Dias, oitavo capítulo deste volume, faz uma 
reflexão a respeito da criação e do desenvolvimento do Progra-
ma Institucional de Bolsa à Docência para a Diversidade (PIBID 
Diversidade) na Universidade Federal de Rondônia. Os autores 
mostram que esse Programa foi criado com o intuito de contri-
buir com a formação inicial e continuada dos docentes indígenas, 
articulando suas ações aos processos educacionais do Curso de 
Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Para os autores, 
um dos grandes desafios da área de Ciências da Linguagem Inter-
cultural do PIBID Diversidade era o desenvolvimento das ações 
do subprojeto em uma macrorregião de atuação da Licenciatura 
Intercultural que contemplasse as discussões das línguas indíge-
nas, principalmente porque no PIBID Diversidade da UNIR havia 
estudantes de mais de 20 grupos étnicos, falantes de línguas dis-
tintas. Desse modo, contemplar as línguas faladas e ensinadas 
nas escolas das populações indígenas no projeto tornou-se um 
desafio quanto à aplicação das práticas pedagógicas de estudo e 
ensino de línguas.

As Profas. Ma. Edineia Aparecida Isidoro e Ma. Vanúbia 
Sampaio dos Santos Lopes, no nono capítulo, intitulado “Progra-
ma Ação Saberes Indígenas na Escola e experiência de formação 
continuada com professores indígenas em Rondônia”, apresen-
tam os primeiros dados das atividades do Programa Ação Sabe-
res Indígenas, desenvolvido pelo Departamento de Educação 
Intercultural da Universidade Federal de Rondônia (DEINTER/
UNIR). As atividades iniciais do Programa foram realizar diagnós-
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ticos, mapeando e sistematizando as experiências do trabalho 
docente em alfabetização intercultural no âmbito das escolas in-
dígenas de Rondônia.

No capítulo 10, “A produção de material didático na Li-
cenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu”, o Prof. Esp. He-
merson Vargas Catão (UFGD) apresenta a produção de material 
didático e paradidático elaborados por docentes e discentes da 
Licenciatura Intercultural Indígena (Teko Arandu). O autor põe 
em destaque as suas principais características e quais assuntos 
podem ser encontrados nos materiais.

Por fim, no trabalho que fecha este volume, cujo título é 
“Reflexões sobre os estudantes indígenas e a pós-graduação”, o 
Prof. Dr. Cássio Knapp (UFGD) propõe um debate e uma análise 
acerca dos estudantes indígenas e a Pós-Graduação. Para o au-
tor, além de tratar de inclusão, reconhecimento, mudanças de 
paradigmas e outros pontos similares, há diferenças no debate 
sobre como os estudantes indígenas chegam à pós-graduação, o 
que exige uma reflexão a respeito desses estudantes na gradu-
ação. A pergunta que se pretende responder é o que a pós-gra-
duação faz para receber e acolher esses estudantes indígenas. 
Dessa forma, o debate parece ter maior relação com o acesso e a 
permanência desses estudantes indígenas, em uma perspectiva 
institucional.

Como sabemos, o objetivo das licenciaturas intercultu-
rais indígenas é habilitar professores indígenas para atuarem no 
Ensino Fundamental e Médio nas escolas indígenas do estado.  
Na área de Linguagens o objetivo é formar professores indígenas 
que possam atuar no ensino de línguas, literatura, artes e educa-
ção física. Diante dessa formação multidisciplinar, grandes temas 
passam a ser preocupações dessa área, tais como: a formação 
linguística dos professores indígenas; as políticas linguísticas de 
valorização; o fortalecimento e ampliação de uso de línguas in-
dígenas, bem como a revitalização de línguas que se encontram 
em estado de obsolescência ou moribundas; as abordagens me-
todológicas de ensino de primeira e segunda língua; a realização 
de estágios supervisionados; a produção de materiais didáticos 
e paradidáticos para o ensino de língua indígena e de língua por-
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tuguesa; o papel do Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC); a 
inserção de egressos das licenciaturas interculturais em progra-
mas de pós-graduação; o ensino, a pesquisa e a extensão na área 
de Linguagens; e, por fim, a avaliação dos projetos pedagógicos 
dos cursos e a prática pedagógica dos docentes formadores. Por 
esse motivo, foi criado o Seminário da Área de Linguagens das Li-
cenciaturas Interculturais Indígenas (SEALLIN), um evento nacio-
nal, realizado anualmente desde 2015. Compartilhamos aqui com 
nossos leitores algumas das discussões e reflexões resultantes 
das duas primeiras edições.

Os organizadores.
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A ÁREA DE LINGUAGENS NAS LICENCIATURAS 
INTERCULTURAIS INDÍGENAS: QUESTÕES EM DEBATE

Domingos Barros Nobre1

1 Considerações iniciais

Este texto é uma tentativa de problematizar algumas 
boas ideias que circularam num excelente encontro de trabalho 
– o I SEALLIN - I Seminário da Área de Linguagens das Licenciaturas 
Interculturais Indígenas - que reuniu 4 universidades públicas fe-
derais (UFGD, UFMS, UFAM e UNIR), que mantém cursos espe-
cíficos para povos indígenas, para refletir sobre experiências de 
trabalho na área de Linguagens em licenciaturas interculturais in-
dígenas. O Seminário realizou-se de 19 a 21 de novembro de 2015 
na UFGD e eu, representando o IEAR – Instituto de Educação de 
Angra dos Reis da UFF – Universidade Federal Fluminense, acom-
panhei o encontro convidado como debatedor de 3 mesas, das 
quais participaram os seguintes professores das Licenciaturas In-
terculturais Indígenas presentes: Jonise Nunes Santos, da UFAM, 
pela “Licenciatura Específica Formação de Professores Indíge-
nas”; Cristovão Abrantes e Edinéia Aparecida Isidoro da UNIR, pela 
“Licenciatura em Educação Básica Intercultural”; Rogério Vicente 
Ferreira e Onilda Sanches Nincao da UFMS, pela “Licenciatura In-
tercultural Indígena Povos do Pantanal”; Adriana Oliveira de Sa-
les, Hemerson Vargas Catão, Andérbio Márcio Silva Martins e Cássio 
Knapp da UFGD, pela “Licenciatura Intercultural Indígena – Teko 
Arandu”2 .

Tal encontro constituiu-se numa rica oportunidade 
de reflexão por parte de atores diretamente envolvidos na
elaboração, implantação, coordenação e na regência em 4 dife-
rentes cursos de licenciatura intercultural indígena desenvolvi-

1. Doutor em Educação. Professor Adjunto do Instituto de Educação de Angra dos Reis da 
Universidade Federal Fluminense – IEAR/UFF. E-mail: donobre@gmail.com.
2. Meus agradecimentos aos professores: Jonise, da UFAM; Cristovão e Edineia da UNIR; 
Rogério e Onilda, da UFMS; Adriana, Hemerson, Andérbio e Cássio, da UFGD, pela opor-
tunidade do aprendizado e pela fonte de suas ideias, apresentações e falas que aqui se 
transformaram em um artigo.
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dos em 3 estados: Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia.
Com essa equipe de profissionais que trabalham imersos 

no universo teórico-prático das licenciaturas interculturais indí-
genas, constituíram-se 4 mesas agrupadas para debater 5 temas: 
I- Área de Linguagens; II- Formação de Professores; III- Produção 
de Materiais Didáticos e Paradidáticos; IV- Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão e V- Estágio Supervisionado.

A troca de experiências entre as 4 universidades com 
suas licenciaturas permitiu aprofundar um pouco mais a reflexão 
crítica sobre as diferentes experiências em curso. Tais espaços 
de interlocução e parcerias são fundamentais para influenciar/
renovar os cursos de formação de professores indígenas ofereci-
dos pelas universidades e fortalecer e ampliar os espaços de con-
quistas em políticas públicas em educação, obtidas com a luta de 
povos indígenas.

O texto aqui apresentado, não se propõe a apresentar o 
registro de todas as questões debatidas no referido encontro, 
nem objetiva tampouco resumi-las aqui, tal como um relatório 
das intervenções feitas no Seminário. 

O capítulo traz, de forma livre, algumas problematiza-
ções a partir das falas dos especialistas convidados e dos debates 
então travados.  É, portanto, um novo texto, que apenas toma 
como referência e mote os temas abordados no I SEALLIN, assim 
como as falas nele produzidas, que se configura em um material 
para novas reflexões, a partir das vozes que o constituíram origi-
nalmente. 

Para tal, o texto divide-se em 5 partes, que acompanham 
a mesma composição temática das mesas do referido Encontro: 
1- Área de Linguagens; 2- Formação de Professores; 3- Produção 
de Materiais Didáticos e Paradidáticos; 4- Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão e 5- Estágio Supervisionado.

2 A Área de Linguagens de Licenciaturas Interculturais Indíge-
nas”

O debate acerca da Área de Linguagens nas Licenciaturas 
Interculturais Indígenas se inicia questionando-se o tipo de estru-
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tura acadêmica, administrativa e pedagógica que os cursos pos-
suem, o que expressa um pouco de sua história de implantação 
em cada universidade.

Assim, colocam-se questões como: Quais as relações en-
tre as Licenciaturas Interculturais Indígenas e os Departamentos de 
Letras/Educação? Ou qual a relação do Curso na estrutura da Uni-
versidade: foi implantado via PROLIND ou via REUNI? 

As respostas dadas a estas questões apontam para o lu-
gar que o curso ocupa na universidade: se ele é um projeto ainda, 
passível de ser interrompido quando do término dos financia-
mentos, ou se já está de forma orgânica inserido na estrutura de 
um Departamento ou até já se constitui como um Departamento 
de Educação Escolar Indígena próprio, dentro da universidade, 
com orçamento garantido e entradas anuais regulares, tornan-
do-se finalmente, uma política pública estruturante.

Em muitos casos, a implantação do curso é acompanha-
da de muitas dificuldades e obstáculos internos, pois a universi-
dade não está suficientemente preparada para receber o aluno 
indígena em suas salas: Como superar a burocracia e o despreparo 
dos quadros da Universidade? Esses são dois deles.

Do ponto de vista pedagógico, o despreparo técnico se 
combate com formação contínua. Não basta investir só na for-
mação dos professores que atuam diretamente com a educação 
escolar indígena (EEI); há que se investir concomitantemente na 
formação dos técnicos das secretarias estaduais e municipais 
que atuam com EEI, assim como nos professores das universida-
des. Eles podem fazer a diferença na formação de professores 
indígenas e não indígenas.

Quanto à burocracia, é necessário enfrentar os inúmeros 
obstáculos que se colocam à construção de uma escola verdadei-
ramente indígena, intercultural e autônoma dentro do aparelho 
burocrático das secretarias estaduais e municipais. É um conflito 
estrutural e permanente que os povos indígenas precisam apren-
der a enfrentar e a gerir, de acordo com os objetivos de seus pró-
prios projetos educativos.

O quadro da realidade atual é muito desafiador:  dados 
estatísticos e inúmeras pesquisas (CAJUEIRO, R. , 2008;   SOUZA 
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LIMA, A. C. e BARROSO HOFFMANN, M. (Orgs.), 2007; STEIL, C. 
A. (Org.), 2006; PALADINO, M. e ALMEIDA, N. P. , 2012;  SOUZA 
LIMA, A. C. , 2007, 2008 e 2009) vêm demonstrando que ainda 
há uma grande distância até atendermos com qualidade e em 
caráter permanente todas as demandas por educação escolar in-
dígena no país.  Segundo Paladino (2012), “no ano de 2011 estima-
va-se que quase sete mil indígenas estavam cursando o Ensino 
Superior, aí compreendidos os que cursavam licenciaturas espe-
cíficas e os que estudavam em cursos regulares em universidades 
públicas e privadas” (p. 177). Para a autora,

Hoje mais de 70 universidades mantêm programas de 
acesso diferenciado para povos indígenas, seja por re-
serva de vagas, seja pelo acréscimo de pontos no ves-
tibular, seja ainda pelo sistema de vagas suplementa-
res para a inclusão de estudantes indígenas nos cursos 
regulares (PALADINO, 2012, p. 177).

Ela faz um balanço quantitativo dessa oferta:

Até o final de 2010 estavam em andamento no País 
vinte e quatro licenciaturas interculturais para indíge-
nas, coordenadas por vinte e três IES localizadas em 
dezessete estados, a saber, dezessete licenciaturas 
coordenadas por universidades federais e sete por 
universidades estaduais, ofertando um total de 2.781 
vagas (PALADINO, 2012, p. 177).

Entretanto, Freitas e Harder (2011, p. 3) constatam que:

[...] a oferta de vagas – enquanto política de acesso 
- não significou, em muitos casos, disposição ao diálo-
go e recepção das alteridades indígenas no contexto 
acadêmico. Ao contrário, há um conjunto de relatos 
de estudantes indígenas que ingressam/acessam as 
universidades públicas brasileiras e logo a seguir en-
frentam dificuldades de toda a ordem – administrati-
vas, pedagógicas, políticas, econômicas, interpesso-
ais, etc. –, relacionadas à permanência e manutenção 
nos cursos. Tais dificuldades indicam idiossincrasias 
entre a tentativa de efetivação dos direitos relacio-
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nados ao reconhecimento da diferença e pluralidade 
étnica e cultural, presentes na sociedade brasileira, e, 
por outro lado, a ausência de estruturas administra-
tivas e práticas pedagógicas nas universidades que 
possibilitem dar consequência, de forma adequada, 
a essa conjuntura. Exemplo disso está na precarieda-
de de políticas de moradia aos estudantes indígenas 
e suas famílias que se deslocam aos locais de ensino, 
ou na inadequação dos calendários letivos aos tempos 
e espaços dos ritos e das organizações indígenas, em 
que a presença dos estudantes pode ser considerada 
de caráter essencial à atualização de seu pertencimen-
to às comunidades de origem. (apud PALADINO, 2012, 
p. 186)

Neste sentido Paladino (2012) conclui que: 

(…) as políticas governamentais só atenderam ao 
acesso deste segmento da população, mas não desen-
volveram ações consistentes para promover a perma-
nência e o bom desempenho dos estudantes indíge-
nas ou dos demais segmentos beneficiados por ações 
afirmativas. (PALADINO, 2012, p. 193)

E sugere:

Urge a necessidade de criar núcleos de apoio dentro 
das universidades e de fortalecer os já existentes, para 
que haja as condições necessárias para acompanhar 
de forma qualificada os estudantes indígenas em ter-
mos pedagógicos, culturais e políticos. Cabe ressaltar 
também a importância de ampliar a política de interio-
rização das universidades brasileiras, criar cursos que 
atendam a interesses diversificados de formação e 
modificar os cursos tradicionais para introduzir novas 
perspectivas metodológicas, de ensino, pesquisa e ex-
tensão em consonância com a diversidade e complexi-
dade das formas contemporâneas de vida dos povos 
indígenas. (idem, p. 193)

Ainda numa perspectiva pedagógica, há uma preocupa-
ção em relação aos processos de construção dos PPP das esco-
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las indígenas e muitas questões se colocam para o debate: Como 
proceder a adequação do PPP a cada etnia/língua, em meio a essa 
enorme diversidade de grupos étnicos que são os povos indíge-
nas no Brasil? Ou: Cadê as bibliografias específicas de cada língua 
nos PPP dos cursos de licenciatura? Sequer conhecemos todas as 
línguas indígenas faladas no Brasil. Não temos linguistas forma-
dos em línguas indígenas suficientes para dar conta de tantas 
línguas indígenas, uma parte delas, em processo de extinção ou 
reduzida a muito poucos falantes.

Isso traz outra preocupação, ao longo dos cursos de for-
mação, sejam de nível médio ou superior: Como sustentar o acom-
panhamento pedagógico/linguístico nas escolas nas aldeias? Como 
acompanhar, com qualidade, o trabalho dos futuros professores 
nas escolas das aldeias durante sua formação? Algumas aldeias 
são muito distantes de cidades, de difícil acesso, por terra e por 
rio. Algumas etnias se espalham por vários municípios e estados, 
como os Sateré Mawe, no Amazonas, ou os Guarani Mbya do Rio 
Grande do Sul ao Espírito Santo ou os Guarani e Kaiowá no Mato 
Grosso do Sul, que habitam em diversos municípios do estado.

Em relação à formação linguística há uma enorme carên-
cia na área de descrição de línguas; não conseguimos dar conta 
da demanda por assessoria linguística aos projetos de formação. 
Cadê os especialistas em linguística descritiva nos cursos de licen-
ciatura?  Por consequência, os cursos de licenciatura não dão 
conta de aprofundar a formação linguística dos professores. Há 
cursos que reúnem numa mesma sala mais de 10 etnias com lín-
guas diferentes ou situações sociolinguísticas muito diversas. Fa-
la-se só em Português em todo o curso na maioria dos casos. Não 
temos ainda estrutura pedagógica e linguística nas universidades 
para tanta diversidade.

3 Os Desafios na Formação de Professores Indígenas na Área de 
Linguagens em Licenciaturas Interculturais Indígenas

O campo da formação de professores indígenas no Brasil 
é multifacetado e contraditório pela própria diversidade de ex-
periências e contextos territoriais e sociolinguísticos. Na área da 
Linguagens, esse campo agrega também, como mais um compli-
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cador, a marca do multilinguíssimo presente nas ações formati-
vas, assim como a enorme variedade de línguas minoritárias.

O debate aqui citado levantou exemplos, tais como os 
fatores negativos no contexto do estado do Amazonas, que 
dificultam o processo: os cursos de pós-graduação em Linguísti-
ca nas universidades do estado não contemplam um trabalho de 
documentação, análise e descrição de línguas indígenas; há pou-
cos pesquisadores de línguas indígenas no estado; predomínio da 
tendência de Análise de Discurso nas pesquisas; falta compromisso 
político com a realidade; ausência de política linguística nas comu-
nidades.

E elencou alguns desafios: frágil formação dos acadêmi-
cos, classes multisseriadas, formação em magistério de nível mé-
dio; pequeno corpo docente da área de Linguagens na Universida-
de. Esse quadro não é muito diferente nos demais estados, onde 
nossas universidades também não dão conta dessa realidade.

O debate apontou também outras questões que nos in-
comodam, sobremaneira:

(a) questão de natureza linguística: Como trabalhar na sala de 
aula com a diversidade linguística sem excluir uma língua e 
privilegiar outra? Não temos professores especialistas em 
todas as línguas presentes nos cursos de formação, o que 
acaba produzindo uma assimetria na relação do Português 
com a Língua Indígena ao longo dos cursos;

(b) de natureza ideológica: Que língua ensinar? O que espe-
ram da universidade? Algumas comunidades indígenas, ou 
mesmo apenas alguns indígenas de algumas comunidades, 
defendem que a escola indígena deva ensinar só o Portu-
guês, pois a língua indígena eles já falam em casa. Querem 
é dominar o Português na fala e na escrita para disputar 
espaços sociais no Mercado;

(c) de natureza pedagógica: Como problematizar a cobrança 
da comunidade em relação ao currículo conteudista tradi-
cional? Muitos indígenas, assim como muitos não indíge-
nas também, têm em seu imaginário o que devam ser os 
conteúdos curriculares a serem trabalhados pela escola. E 
o modelo de escola com currículo conteudista tradicional 



22

ainda é hegemônico na maioria das experiências escolares. 
Escola tradicional, conteudista é vista pelo senso comum 
como escola de qualidade e escolar diferenciada é vista 
por algumas lideranças indígenas como escola de menor 
qualidade, mais “fraca” que a escola dos não-indígenas, 
que tem mais conteúdo…

Não é simples, portanto, trabalhar o currículo de forma 
integrada e interdisciplinar, na perspectiva de metodologias 
alternativas e participativas, que não priorizem os conteúdos 
programáticos previstos pra cada série, mas sim os chamados 
conceitos integradores ou unificadores (ANGOTTI, 1991, 1993) 
que devem ser construídos pelos alunos ao longo da educação 
básica. Uma nova concepção das áreas curriculares precisa ser 
construída, nesse sentido. As licenciaturas que se organizam em 
disciplinas têm o desafio de dialogar com os conhecimentos in-
dígenas. Esse é outro desafio de natureza político-pedagógica: 
como incorporar os conhecimentos indígenas tradicionais no currí-
culo da escola? Sem folclorizá-los, sem desconsiderar os processos 
e as condições de sua produção nas culturas indígenas.

Mas com a onda neoliberal que se abateu na América La-
tina, com as reformas educacionais orientadas pelo FMI, Banco 
Mundial e BIRD, os movimentos de reorientação curricular sofre-
ram um brutal recuo e desmobilização nas escolas e redes públi-
cas. 

A matriz curricular de habilidades e competências vem 
se impondo hegemonicamente nas reformas curriculares imple-
mentadas na última década no continente, num movimento de 
retorno “repaginado” ao tecnicismo behaviorista dos anos 70, 
chamado por alguns pesquisadores, como Frigotto (1995) de ne-
oconservadorismo. 

Isso expressa conflitos no âmbito do Ensino de Línguas 
em suas relações com a Pedagogia e uma questão foi colocada: 
Como dialogar com a Área da Linguagens com a Pedagogia?

Foram apontados, então, nessa direção, alguns desafios 
como a necessidade de se rever os currículos, já que, para alguns 
professores, por exemplo, o currículo da licenciatura investe na 
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formação em linguística, mas no Ensino Fundamental a carga horá-
ria de língua indígena para o professor indígena ministrar na escola 
é muito pequena. 

Aqui no Rio de Janeiro, terra dos Guarani Mbya, por 
exemplo, o Colégio Indígena não ofereceu a disciplina “Língua 
Guarani” – fundamental na formação escolar indígena – durante 
todo um ano letivo, e não contratou o professor indígena por 
problemas burocráticos na comprovação de sua habilitação ao 
exercício do magistério para o segundo segmento. Ainda não se 
respeita totalmente a legislação federal que regulamenta a Edu-
cação Escolar Indígena nesse país, e que garante flexibilização 
na contratação de professores indígenas, assegurando-lhes a 
formação escolar de níveis fundamental, médio e superior, con-
comitante ao exercício do magistério. Tal fato, que ocorre amiú-
de, em diversos municípios e estados, expressa o relativo (ou o 
absoluto?) atraso histórico em que nos encontramos, no tocante 
à implantação de políticas públicas estruturantes de Educação 
Escolar Indígena que assegure os direitos dos povos indígenas já 
prescritos na lei.

Ao tocar no tema do espaço que a Literatura ocupa na 
Área de Linguagens, surgem na discussão indicativos tais como 
a necessidade de inclusão da Literatura Indígena no currículo. Mas 
há ainda que se discutir algo anterior a isso: o que se constitui en-
quanto Literatura Indígena para o Currículo?  O que é Literatura 
Indígena?

Sabe-se, com D’Angelis (2007), que há dois focos perma-
nentes de tensão na produção de uma literatura indígena escri-
ta, que delimitam as condições de surgimento de uma tradição 
escrita em língua indígena: o conflito entre oralidade e escrita; e o 
conflito entre o desejo de autonomia e a inescapável existência de 
modelos de escrita de tradição européia. (p. 19). Segundo o autor, 
esses focos de tensão são dialeticamente, ao mesmo tempo, a 
própria fonte geradora daquelas tradições escritas. 

Assim, para ele, pode-se: 

afirmar que todo trabalho ou material escrito em uma 
língua indígena – impressa ou não – é parte do pro-
cesso de “escrituração” dessa língua e, portanto, já é 
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parte de sua história de tradição escrita. Isso não impli-
ca no entanto, emprestar a todo e qualquer escrito na 
língua o estatuto de “literatura’ (escrita) da língua tal 
ou qual. (D’ANGELIS, 2007, p. 20)

Cortazzo (2001 apud D’ANGELIS, 2007, p. 54) postula que 
“las creaciones indígenas necesitan de una teoría literaria espe-
cífica, de una poética própia, de una metodología particular” e, 
ainda, “una hermenéutica que respite el mistério y asuma la insu-
ficiência de nuestra perspectiva”.

Isso porque, como afirma Colombres (2010):

El mismo concepto de literatura que hoy se maneja, 
como vimos, es de origen occidental y elitista, y por 
tanto extraño a los sectores populares, por más que 
éstos cultiven géneros admitidos como literarios, o al 
menos como integrantes de una literatura “folklórica 
(COLOMBRES, 2010, p. 16).

Para ele, o problema da incorporação das literaturas indí-
genas leva-nos a trabalhar ao menos em quatro linhas:

1a – Literatura de tradição oral destes povos, narrada 
ou cantada em sua língua e com a totalidade dos ele-
mentos que definem o estilo social e aportam unida-
des semânticas não verbais;
2a – Transição dos relatos e cantos de tradição oral 
à escrita, o que obriga a distinguir os casos em que a 
dita transição foi realizada por pessoas alheias ao gru-
po daqueles cuja obra foi de membros do mesmo, e a 
perguntar-se se se utilizou a língua materna ou uma 
segunda língua;
3a – Criação literária escrita em língua indígena, atual-
mente em emergência, e que reclama um sítio na lite-
ratura da América Latina que vá mais além de contar 
seus mitos e contos às crianças mediante adaptações 
estereotipadas;
4a – Criações literárias escritas em idiomas coloniais 
(espanhol, português, inglês) por membros das ditas 
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minorias, que se apoderam assim de línguas de grande 
difusão para poder publicar suas obras e encontrar um 
público leitor que de outro modo não teriam, por per-
tencer a povos ágrafos ou que carecem da prática da 
leitura (COLOMBRES, 2010, p. 18)3 .

Mas sabemos que nossos alunos passam a buscar textos 
em suas línguas maternas e anseiam por usar materiais didáticos 
com esses textos.

Quanto à formação específica para atuar na área da Lin-
guagens, apontou-se no debate uma ausência de professores indí-
genas formados na área de Linguagem; e aos que se formam cabe 
também perguntar: Com que competências sai um professor indí-
gena formado na Licenciatura? O professor indígena adquire domí-
nio adequado em L.P.? Os conteúdos e as metodologias do Curso 
garantem aos professores qualidade no ensino que praticam? O 
professor indígena está preparado para assumir a docência de L.P. 
como 2a língua?

Entende-se que não é objetivo dos Cursos de Licenciatura 
Intercultural Indígena formar linguistas de suas línguas, mas pro-
fessores com formação linguística e pedagógica, além de serem 
habilitados em Artes, Educação Física e Literatura. Em condições 
pedagógicas e linguísticas básicas de garantir uma prática de en-
sino de língua L1 e L2 que atenda aos objetivos essenciais da es-
cola no nível fundamental.

Mas, alguns desafios se colocam para o cumprimen-
to destes objetivos: Como construir competências e habilidades 
linguísticas que permitam o professor indígena lidar com vários 
elementos do uso e ensino das línguas indígenas? Como habilitar 
professores para o ensino de língua indígena como 1a língua e L.P. 
como 2a língua? Como estudar as disciplinas necessárias para for-
mação linguística do professor indígena? Como manter uma equipe 
de formação para acompanhar o Tempo – Comunidade? Como am-
pliar o quadro docente com formação linguística?  Foram algumas 
das questões surgidas no debate.

Conciliar a carga horária dos cursos com a disponibilidade 

3. Tradução livre minha.
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dos professores formadores não é tarefa fácil, para nenhuma li-
cenciatura. O tempo-comunidade, que precisa ser acompanhado 
e orientado constitui-se num desafio operacional de grande vulto 
na implementação dos currículos, dado à distância das aldeias, 
à diversidade de comunidades, à variedade de línguas e à carga 
horária de trabalho dos professores formadores dedicados às Li-
cenciaturas Indígenas, além do pequeno quantitativo de profes-
sores efetivamente envolvidos com essas licenciaturas.

4 A Produção de Materiais Didáticos e Paradidáticos na 
Área de Linguagens das Licenciaturas Interculturais Indígenas”

Faltam condições de trabalho nas universidades para 
cumprir os objetivos de uma formação de qualidade, que inclua 
a produção de materiais didáticos e paradidáticos também de 
qualidade: poucos professores envolvidos efetivamente nas Li-
cenciaturas Indígenas; poucos recursos financeiros empregados; 
dificuldades de atender a tantas demandas específicas dos dife-
rentes povos indígenas por material didático adequado e na lín-
gua indígena, etc., no conjunto compõe um quadro de dificulda-
des e desafios a superar.

Os processos de produção de materiais didáticos devem 
estar atrelados aos processos de discussão e construção coletiva 
de políticas linguísticas previstas e necessárias na elaboração dos 
PPP das escolas, pois precisam ter coerência e continuidade com 
as propostas curriculares das escolas; o material didático deve 
expressar uma necessidade de um planejamento linguístico mais 
amplo onde esteja claro o papel da escola na revitalização, forta-
lecimento ou na recuperação das línguas indígenas.

Há necessidade de se capacitar os envolvidos em conhe-
cimentos básicos das estruturas linguísticas das línguas indíge-
nas, para a produção de materiais didáticos com mais qualida-
de e embasamento, pois encontra-se geralmente dificuldade de 
reflexão metalinguística na produção do material; daí a questão 
levantada no debate: Qual o papel do linguista na produção de ma-
terial didático?

Um deles é preparar os cursistas para produzir uma gra-
mática pedagógica e uma reflexão linguística sobre suas línguas 
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maternas. Há necessidade também de se dar um tratamento pe-
dagógico aos materiais produzidos, para que se tenha uma me-
diação didática adequada para os conteúdos a serem veiculados 
nesses materiais, assim como um cuidadoso olhar antropológico 
sobre o material, além é claro, de assessoria linguística qualifi-
cada para esse processo; daí se conclui que é necessário, numa 
perspectiva ideal, a aliança entre Linguística, Pedagogia e Antro-
pologia no acompanhamento dessa produção.

Há que se rever e aprimorar os materiais didáticos já pro-
duzidos e ainda não publicados: os cursos, de um modo geral, 
vêm produzindo um vasto material como resultado de suas diver-
sas atividades promovidas, como: Atividades Complementares, 
TCC, Pesquisas, Estágios, disciplinas específicas para produção 
de material didático etc., mas pouco se publica. Há que se pensar 
publicações alternativas de pequena escala, em caráter mais ex-
perimental e artesanal, para atender a grupos étnicos menores. 

Mas também há uma produção aligeirada de muitos ma-
teriais de qualidade discutível, como cartilhas ou coletânea de 
textos elaborados em Cursos de Formação ou projetos indepen-
dentes, sem a devida orientação de natureza linguística, pedagó-
gica e antropológica, assim como observam-se casos em que a 
publicação, apesar de ter sido produzida em oficinas participati-
vas, tem pouco ou quase nenhuma utilização por parte dos pro-
fessores na escola.

D’Angelis (2009) já alertava criticamente acerca da pro-
dução textual em muitos dos materiais, especialmente aqueles 
voltados apenas às séries escolares iniciais:

[…] fica reduzida à produção de singelas narrativas, 
pobres em vocabulário, simples em suas estruturas 
gramaticais e de texto, repetitivas em seus topos e em 
seus ensinamentos morais. Nelas ninguém se coloca 
como sujeito de autoria. Pior ainda, talvez, é quando 
além de irrelevante, o conteúdo trata de um mundo 
que não existe mais, como se ainda existisse (D’ANGE-
LIS, 2009, p. 22-23).

 
Deve-se também, por isso, explorar possibilidades de 
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parcerias de linhas de financiamento e projetos, tais como: PRO-
LIND, Saberes Indígenas na Escola, PIBID Diversidade, PROEXT 
etc., no sentido de canalizar recursos para formação continuada 
e produção de material didático. 

Levantou-se no debate em foco que até o material pro-
duzido por missionários não deve ser descartado a priori, pois ele 
pode também ser revisado criticamente pelos professores indí-
genas e atualizado em nova perspectiva linguística e pedagógica.

Observa-se também um saudável movimento recente de 
utilização de novas tecnologias, em especial a linguagem audio-
visual por comunidades e escolas indígenas. Os vídeos e fotogra-
fias vêm sendo cada vez mais utilizados como material de refle-
xão etnopolítica pelo movimento indígena, como também pela 
escola indígena, como material didático ou paradidático.

O cinema e a fotografia têm-se mostrado como um for-
te instrumento de reflexão política e cultural dos jovens que se 
apropriaram dessas linguagens (NOBRE, 2009). Filho (2008) re-
ferindo-se ao papel do cinema como instrumento pedagógico, 
apontou que:

[…] a apropriação e consequente manipulação de re-
cursos audiovisuais por parte dos índios também tem 
representado um campo de pesquisa interessante, 
pois permite abertura de novos processos de recons-
trução/reafirmação de identidades. Isso é possível 
com a transferência e disseminação de conhecimentos 
entre os índios de uma mesma região, entre as aldeias 
de uma mesma terra indígena e até mesmo entre os 
povos dominados e dominadores (FILHO, 2008, p. 43).

Ao possibilitar a instrumentalização dos recursos audiovi-
suais por parte do jovem e adulto indígena, cria-se a possibilidade 
de ele pensar, discutir, executar, montar, exibir e analisar con-
teúdos audiovisuais que reflitam sua cosmovisão e reforcem no 
âmbito simbólico e cultural, seus projetos de futuro, reafirmando 
e fortalecendo identidades (Filho, 2008).
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5 Ensino, Pesquisa e Extensão nas Licenciaturas Interculturais 
Indígenas

Falta institucionalidade na coordenação de pesquisa e 
extensão na universidade, com rotinas predeterminadas, maior 
transparência e divulgação dos editais de fomento, procedimen-
tos burocráticos mais democráticos, critérios de seleção coletiva-
mente acordados, assim como a elaboração dos próprios editais 
de fomento; falta publicização e desburocratização para atender 
público diferenciado de alunos indígenas. Além dos inúmeros de-
safios no acesso e permanência do aluno indígena na universida-
de, anteriormente já expostos no primeiro tópico deste texto: 
“A Área de Linguagens de Licenciaturas Interculturais Indígenas”.

Há que se problematizar o conceito/concepção de pes-
quisa e extensão: há pesquisa acadêmica pura; há pesquisa ação 
participante e há professor pesquisador. Nosso objetivo não é 
formar pesquisadores que deem aula de vez em quando, mas 
formar professores que saibam fazer pesquisa em suas escolas, 
com seus currículos, seus PPP, sua prática pedagógica, etc. In-
teressa a uma licenciatura comprometida politicamente com a 
melhoria da qualidade do ensino público indígena, que os alunos 
pesquisem e se comprometam com suas próprias comunidades e 
seus projetos de futuro. Não é objetivo da escola pública estimu-
lar o privilégio de soluções individuais com a escolarização. Uma 
licenciatura comprometida com interesses coletivos de comuni-
dades indígenas (sejam residindo em aldeias ou na cidade) prio-
riza um trabalho de formação crítica na perspectiva de construir 
alternativas comunitárias de desenvolvimento sociosustentável; 
e faz dos problemas reais que as comunidades indígenas enfren-
tam seus objetos de ensino e pesquisa, na tentativa de formar 
professores que lutem por suas comunidades, assumindo o pro-
jeto de escola definido pelo coletivo. 

Mas o que é afinal a indissociabilidade entre Ensino, Pes-
quisa e Extensão?  Algumas pistas, a partir de nossa experiência 
no IEAR/UFF: 

I- Tomar como eixos estruturantes nos projetos: 
a) Formação Contínua de Professores; 
b) Projeto Político Pedagógico e Construção Curricular 
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c) Produção de Material Didático. 
II- Buscar alternativas pra manutenção das ações: alocar dife-

rentes projetos e linhas de financiamento nas mesmas co-
munidades, grupos étnicos, nas mesmas escolas, mas com 
um objetivo comum que se complementam: PIBID, PIBID 
Diversidade, PIBIC, Saberes Indígenas, etc., implementa-
dos de forma articulada e integrada nas mesmas comuni-
dades indígenas, sob a forma de ações complementares, 
com objetivos comuns, diminuindo a possibilidade de du-
plicidade de ações ou conflito de ações em torno do proje-
to educativo escolar. 

III- Trabalhar em regime de parceria: União, Estado e Municí-
pio são corresponsáveis pela educação escolar indígena. A 
universidade por si só não tem condições de resolver to-
dos os problemas da educação escolar indígena. Alimenta-
ção, transporte, infraestrutura, remuneração de professo-
res e funcionários não é responsabilidade da universidade, 
mas prioritariamente a “formação” é. Mas só trabalhando 
em parceria de forma planejada e articulada com Estados e 
Municípios, a universidade poderá cumprir com essa obri-
gação.

No debate, apresentou-se um levantamento de progra-
mas governamentais que atendem a alunos indígenas (excluindo 
o PIBID, Saberes e PROEXT): Bolsas Monitoria; PEG; PET; PROLI-
CEN; PIBIC; PIBIT; PIVIC; PIBIC-AF; PIBIC-JR e PIBEX.

Observou-se também que boa parte da pesquisa é pre-
dominantemente ligada à Pós; são poucas ligadas à Graduação, 
o que afasta mais ainda a universidade da realidade educacional 
das aldeias. E muitas pesquisas na graduação são inconsistentes, 
constituindo-se de pequenos levantamentos apenas. O que ajuda 
ainda mais ao discurso de desqualificação da licenciatura indíge-
na, que encontra dificuldades, em parte por ser para indígenas, 
como: dificuldades em acessar programas de incentivo à pesquisa, 
ensino e extensão; dificuldades em executar recursos aprovados.

Mas o debate trouxe também experiências alternativas 
inovadores que podem servir de estímulo a outras licenciaturas, 
tais como, entre outras: o componente curricular “Atividades 
Acompanhadas”, experimentado pela UFGD, é uma  ação de En-
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sino,  Pesquisa e Extensão, de diferentes tipos e natureza, tais 
como: Diagnóstico das condições socioeducacionais e da realidade 
linguística da escola; Percepção da comunidade acadêmica da es-
cola sobre a inserção de saberes tradicionais; Descrição e análise 
de modelos de gestão escolar e territorial diferenciados; Pesquisa e 
produção de um Dicionário Etnológico; Levantamento da realidade 
sociolinguística da comunidade indígena do alternante; Identifica-
ção da realidade do ensino de Línguas, Artes e Educação Física nas 
escolas; Identificação dos usos linguísticos no âmbito familiar dos 
cursistas, etc.

Tais atividades parecem altamente estimulantes para se-
rem desenvolvidas por licenciandos ao longo do curso, na medida 
em que os insere num quadro de análise crítica de suas próprias 
escolas em suas comunidades, constituindo-se num percurso for-
mativo potencialmente qualitativo.

Veio também a questão: Qual a concepção de Extensão 
que queremos construir com os povos indígenas? Uma extensão 
articulada com Ensino e Pesquisa e voltada para reflexão crítica 
de suas realidades sócioeducacionais é o que devemos buscar.

As experiências do PIBID – Diversidade, PIBIC e Saberes 
Indígenas também contribuem para: maior aproximação da Uni-
versidade às comunidades; a proposição de ações a partir da reali-
dade de cada curso; a elaboração de projetos que contribuem para 
melhorar a qualidade do curso e ajudam também a promover uma 
reflexão sobre a docência e a aprendizagem.

6 O Estágio Supervisionado na Área de Linguagens de Licencia-
turas Interculturais Indígenas

Confirmou-se uma constatação: com quadros de até 24 
etnias num só Curso há poucas condições de conhecer as práticas 
docentes dos professores nas escolas, dada as distâncias e as condi-
ções de trabalho; grupo de supervisão coletiva e grupo de estudos 
fragilizados. Entretanto, as universidades não estão abertas para 
essa discussão nem preparadas para essa questão;

Apresentam-se como experiências: um roteiro de obser-
vação de aula baseada na tipologia de conteúdos (Zabala), sendo 
que a metodologia utilizada é coerente com a tipologia dos con-
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teúdos; monitorias; projetos de ensino e intervenção pedagógica; 
minicursos; oficinas e projetos voltados à comunidade em espaços 
não escolares.

O estágio deve proporcionar: um olhar crítico sobre a 
realidade das escolas e do ensino de Línguas, Artes e Educação 
Física, além de um pensar o planejamento da docência. 

Sabemos o quanto é importante, para dar conta dessa di-
versidade cultural e dos enormes desafios impostos pelas distân-
cias geográficas entre as aldeias, buscar estratégias alternativas 
criativas na realização do estágio dos alunos das licenciaturas. 

A experiência de trabalhar com professores indígenas 
graduados e pós-graduados como orientadores de estágio da 
UFMS é enriquecedora, assim como a experiência da UFGD de 
trabalhar: “Atividades Acompanhadas” em Linguagens como 
componente curricular no curso no Tempo-Comunidade. São Ati-
vidades Acompanhadas em Linguagens I, II, III, IV, V e VI, abarcan-
do atividades de projetos de ensino, pesquisa e extensão.  Isso 
permite potencializar atividades de diversos projetos com a ne-
cessidade de integralizar qualitativamente uma carga horária da 
Parte Diversificada do currículo.

Cabe indagar: Como o estágio pode contribuir para o avan-
ço do nível de reflexão teórica do professor sobre sua prática pe-
dagógica?

É necessário, numa perspectiva pedagógica, construir 
metodologias mais adequadas e eficientes para a reflexão teó-
rica sobre a “aula”; a “aula” deve ser o locus privilegiado da for-
mação continuada. Assim, há três dimensões de coerência meto-
dológica em uma “aula”:

a) a metodologia deve ser coerente com a tipologia (nature-
za) dos conteúdos;

b) a metodologia deve ser coerente internamente com as 
etapas do Ciclo Docente: Planejamento X Metodologia X 
Avaliação; 

c) a metodologia deve ser coerente externamente com a 
concepção de currículo e de ensino/aprendizagem em 
construção; no caso da Área de Linguagens, a metodologia 
deve ser coerente com a concepção de Língua e de Ensino 



33

de Língua construídas e adotadas.

Lança-se a questão: Como analisar de forma mais crítica 
as aulas de L. P. observadas? Há que se construir também meto-
dologias mais adequadas e eficientes de observação da prática 
docente que deem conta dessas 3 dimensões de coerência me-
todológica.

Apresenta-se, a título de exemplo, a experiência do IEAR/
UFF: filmagem e análise de aulas, baseada na utilização de um 
“Roteiro de Análise Didática” que se compõe dos seguintes ele-
mentos (NOBRE, 2015):

1- Passos da aula: onde recupera-se as etapas que encadeiam 
o conjunto de atividades e elementos, que integra a aula; 
estes passos foram decupados previamente na filmagem, 
e serviram de “roteiro” para a edição;

2- Objetivos da aula: onde recuperam-se os objetivos postos 
pelo professor para aquela aula;

3- Aspectos positivos: onde elencam-se os elementos compo-
nentes da aula que cumpriram forte papel no atendimento 
aos objetivos previstos pelo professor;

4- Questões teóricas: onde se produz questões de natureza 
metodológica ou conceitual/de conteúdo, levantadas a 
partir da prática pedagógica expressa naquela aula (NO-
BRE, 2015a)

Tal roteiro de análise didática tem-se demonstrado fértil 
ao contribuir para exercitar a reflexão teórica sobre as práticas 
pedagógicas de professores em formação continuada, na medida 
em que possibilita, entre outras coisas, conforme Nobre (2015):

a) ter uma visão (recuperada através das imagens filma-
das) da aula em seus momentos/etapas componentes, exigida 
pela recuperação dos Passos da Aula no roteiro;

b) priorizar como instrumento de análise os objetivos da 
aula, previstos pelo professor. Isso permite avaliar o cumprimen-
to ou não (ou os seus graus) dos objetivos traçados pelo profes-
sor. Permite também discutir e questionar os próprios objetivos 
elaborados;

c) valorizar os elementos positivos do acervo de práti-
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cas pedagógicas vivenciadas pelo professor, a partir de critérios 
como: cumprimento dos objetivos, fortalecimento da cultura e 
língua guarani (categoria de análise por nós usada no projeto de 
pesquisa);

d) estimular o exercício de reflexão teórica da prática 
pedagógica a partir da própria prática, tornando a “aula” locus 
privilegiado da análise didática;

e) reconhecer a aula como um fenômeno complexo e 
multifacetado, que expressa uma concepção de currículo em 
construção;

f) valorizar o trabalho docente, os saberes docentes, na 
medida em que o grupo toma a aula do professor como instru-
mento/material de estudo; teoriza-se com a prática do professor; 
e

g) experimentar uma prática de construção curricular 
que toma o desafio da reorientação curricular como tarefa co-
letiva, datada historicamente e socialmente referendada numa 
perspectiva crítica (NOBRE, 2015a, pp. 10 e 11).

O Relatório também deve se constituir num instrumento 
de análise teórica da prática pedagógica dos professores. Há um 
processo de apropriação de gênero textual – tipo relatório – que 
o professor atravessa na formação continuada. O exercício de 
produzir relatórios para leitura e discussão no coletivo da forma-
ção continuada leva o professor a atravessar 3 grandes níveis de 
produção textual, quando o objetivo é usar o relatório enquan-
to instrumento para refletir teoricamente sobre a “aula”, assim 
como o vídeo.

Os diferentes níveis de Relatório de Estágio na formação 
continuada são: 1- Predominantemente descritivos; 2- Híbridos/
mistos: descritivos e reflexivos; 3- Predominantemente reflexivos.

Entretanto, só imersos em programas de formação con-
tinuada e utilizando o relatório como instrumento regular de re-
flexão teórica sobre a prática, os professores vão desenvolvendo 
o hábito de produzir relatórios que não sejam meramente des-
critivos. Com o exercício da escrita acompanhada de reflexão no 
coletivo, eles vão introduzindo elementos reflexivos no texto 
misturado ainda à descrição; finalmente, após alguns anos de 
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prática (em média, 4 anos de exercício de escrita sobre a prática) 
os professores vão prescindindo da descrição e elaborando rela-
tórios predominantemente reflexivos.

Questões se colocam: Como articular o estágio com o PPP 
da escola? Exemplo: os Projetos de Ensino e de Intervenção Pe-
dagógica (UFGD) são uma pista. Os Planos de Estágio deveriam 
ser construídos juntos com a escola, onde seu PPP viesse à tona, 
seus projetos educativos construídos em parceria com a univer-
sidade.

Assim: Como articular o Estágio com a Rede Pública? Aqui 
um desafio para todas as licenciaturas, pois a relação com a esco-
la deve ser trabalhada qualitativamente e não apenas como uma 
necessidade burocrática de cumprimento de carga horária.

7 Despedida para voltar

A oportunidade de reunir 4 universidades públicas que 
oferecem Cursos de Licenciaturas Indígenas foi altamente produ-
tiva e espero ter aqui, neste pequeno texto, mostrado um pouco 
do nível em que se encontra o debate que, entretanto, não se 
esgota.

Entendo que precisamos ampliar o debate sobre nossas 
práticas de formação de formadores na Área de Linguagens, tra-
zendo os demais profissionais das outras áreas para a roda, pois 
precisamos qualificar nossa prática nas licenciaturas e enfrentar 
melhor todos os desafios, um pouco aqui apresentados.

Uma coisa é certa: precisamos nos unir para fortalecer as 
políticas públicas de formação de professores indígenas em nos-
sas universidades. A presença dos alunos indígenas nos espaços 
acadêmicos, trazidos pelas Licenciaturas Indígenas, pode contri-
buir para que superemos alguns dos nossos ranços colonialistas 
e incomodar um pouco a estrutura “enferrujada” da universida-
de e, assim, incomodando, construir novas pontes entre nossa 
ciência e os saberes indígenas, mas de forma menos assimétrica, 
mais intercultural e diferenciada, como tanto almejamos. O apro-
fundamento do debate em torno das questões de nossas licen-
ciaturas pode ajudar nessa tarefa.
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DESAFIOS DA ÁREA DE LINGUAGENS DAS 
LICENCIATURAS INTERCULTURAIS: UM OLHAR A 

PARTIR DO TEKO ARANDU4

Andérbio Márcio Silva Martins5

1 Considerações Iniciais

No primeiro Seminário de Avaliação da Área de Lingua-
gens das Licenciaturas Interculturais – SEALLIN, realizado em 
2015 na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), apre-
sentei um trabalho que teve como objetivo descrever a formação 
linguística proposta na área de Linguagens do Curso de Licencia-
tura Intercultural Indígena - Teko Arandu, numa perspectiva ma-
cro do curso. No qual foram colocadas as nossas experiências 
e alguns desafios. Esse curso foi implantado na UFGD em 2006. 
Trata-se de uma licenciatura criada para atender, exclusivamen-
te, as comunidades Guarani e Kaiowá do sul do estado de Mato 
Grosso do Sul, tendo como objetivo a habilitação de professores 
indígenas em quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.

Após a formação de duas turmas e o ingresso de uma 
terceira, o curso passou por um processo de reestruturação. 
Para tanto, foi feita uma contundente avaliação do primeiro 
Projeto Pedagógico do Curso. Esse procedimento foi realizado 
sistematicamente através de instrumentos padronizados e de 
intensos debates pelo corpo discente (composto pelos acadê-
micos cursistas e pelos egressos), pelo corpo docente e por re-
presentantes do Movimento de Professores Indígenas Guarani 
e Kaiowá. A partir daí, foram diversos os momentos de estudos  
coletivos sobre interculturalidade crítica, políticas linguísticas, 
docência multidisciplinar, diferenciação entre cursos modula-

4. Texto apresentado no II SEALLIN – Seminário de Avaliação da Área de Linguagens das 
Licenciaturas Interculturais, realizado em Ji-Paraná, Universidade Federal de Rondônia, 
28 de novembro de 2016.  
5. Doutor em Linguística, docente da área de Linguagens da Licenciatura Intercultural In-
dígena – Teko Arandu, curso lotado na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND/UFGD) e 
do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPG Letras/UFGD). E-mail: anderbiomartins@
ufgd.edu.br.
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res e cursos desenvolvidos por meio da alternância, alternân-
cia, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Apenas num 
terceiro momento é que se passou à proposição de mudanças 
no antigo projeto de curso, retomando-se aspectos esquecidos, 
abandonados presentes desde o início da composição da Licen-
ciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu (MARTINS, 2014b). 

Durante o I SEALLIN as questões que eu havia levanta-
do foram: Com que competências e habilidades sai um profes-
sor indígena formado numa licenciatura intercultural indígena – 
habilitação em Linguagens? O professor indígena em formação 
adquire um domínio satisfatório do português? Os conteúdos e 
as metodologias implementados possibilitam a complexa tarefa 
de formar professores indígenas com habilitação em Linguagens 
para uma prática docente de qualidade, crítica e intercultural? O 
professor indígena que vai trabalhar língua portuguesa como se-
gunda língua está preparado para assumir tal responsabilidade? 
O professor indígena que vai trabalhar língua Guarani ou Kaiowá 
como primeira língua está também preparado para assumir tal 
responsabilidade? (MARTINS, 2015).

Destaco que esses questionamentos têm ainda nos aju-
dado a refletir e a construir a área de Linguagens, e a compreen-
der que não estamos formando linguistas de suas próprias lín-
guas, mas sim formando professores de línguas com formação 
linguística. Acredito que formar linguista seja mesmo a função 
dos Programas de Mestrado e Doutorado em Linguística, tema 
que foi tratado numa mesa específica no II SEALLIN6. Nosso de-
safio continua sendo elaborar um programa de formação que dê 
conta de desenvolver e aprimorar competências e habilidades 
linguísticas dos docentes em formação, considerando a orali-
dade, a leitura, a escrita, além de reflexões linguísticas; habilitar 
professores para ministrar aulas de línguas indígenas e de língua 
portuguesa, considerando que os mesmos deverão ajudar a de-

6. Sendo também tema da conferência de abertura do III SEALLIN, realizado em Dourados 
entre os dias 27 e 29 de outubro de 2017 na Universidade Federal da Grande Dourados. Na 
ocasião, a Profª. Drª. Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB) apresentou um panorama da 
diversidade linguística do Brasil e reforçou a necessidade de implantar políticas públicas 
para a formação de indígenas em Programas de Pós-Graduação, considerando a entrada 
e a permanência, mas, acima de tudo, o respeito pelo pesquisador indígena no âmbito 
da academia.
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senvolver e aprimorar competências e habilidades linguísticas de 
seus alunos nas escolas indígenas em que atuam ou atuarão; e 
serem capazes de elaborar materiais e recursos didáticos para o 
ensino de primeira e de segunda língua.

Na área de Linguagens, foram três os principais desafios 
apontados, os quais ainda persistem, no que diz respeito à for-
mação linguística. O primeiro desafio é o tempo dispensado para 
essa formação, tendo em vista que a área de Linguagens não 
forma professores apenas para o ensino de línguas e literaturas, 
mas também para o de Artes e de Educação Física. Isso implica a 
necessidade de distribuir, de forma equânime, a carga horária to-
tal da área entre as subáreas que a compõem. O que nos leva a li-
dar com um tempo curto de formação linguística. O que tem sido 
cada vez mais difícil, pois o tempo universidade, nos últimos dois 
anos, se tornou um momento de intensas discussões políticas e 
de mobilizações, com pouquíssimo tempo dispensado à forma-
ção de professor, dado ao contexto político, econômico e social 
cada vez mais nocivo às populações indígenas. O segundo desa-
fio é a ampliação do quadro docente com formação linguística. 
O terceiro desafio é a capacitação qualificada dos profissionais 
que já atuam na área de Linguagens7 (idem). Neste texto, vou me 
ater apenas ao primeiro desafio, uma vez que a melhor gestão do 
tempo pode viabilizar a aprendizagem e melhorar a formação. 
As reflexões apresentadas aqui são frutos de sete anos de ex-

7. É claro que há diversos outros desafios, inclusive para além da área de Linguagens: a va-
lorização do espírito de luta da ideologia étnica presente no processo de criação do curso 
na UFGD, mantendo-o vivo entre os discentes, mas também entre os docentes; vencer o 
descompasso existente entre a retórica da diferença constituída pela legislação educa-
cional e a diferença efetivamente praticada tanto nos cursos de formação de professores 
indígenas quanto na educação básica. Para que seja, de fato, repensado o estatuto dos 
saberes academizados que os toma como únicos e verdadeiros, fazendo-os dialogar com 
os saberes indígenas; imprimir maior qualidade acadêmica às ações da Licenciatura Inter-
cultural. Para tanto, precisamos estar atentos e pensar ações para melhorar a produção 
docente e discente, o acompanhamento dos egressos, a melhoria do uso da metodologia 
da alternância, o estímulo ao compromisso dos alunos com sua formação e a produção 
de material didático específico. Embora tenhamos avanços, os desafios persistem: como 
tornar a formação mais intercultural; como prosseguir com a consolidação de políticas 
linguísticas que favoreçam as línguas indígenas na universidade; como acentuar, nos for-
madores, o comprometimento político-social com a formação; como aproveitar melhor 
os tempos de formação na universidade e nas comunidades indígenas; como garantir a 
inserção de professores indígenas como formadores na licenciatura intercultural se não 
havia, até o presente, nenhum Guarani ou Kaiowá com mestrado ou doutorado em lin-
guística alinhado à formação específica e diferenciada?
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periência como professor do curso de Licenciatura Intercultural 
Indígena – Teko Arandu e de discussões com outros professores 
da área de Linguagens desse mesmo curso. Cabe destacar que 
muito do que pensamos acerca da formação de professores in-
dígenas guarani e kaiowá pode ser verificado em Martins (2014a, 
2014b, 2014c, 2015), Martins e Knapp (2013, 2014a, 2014b, 2015), 
Martins, Knapp e Silva (2016a, 2016b) e Martins, Sales, Knapp e 
Catão (2016), o que nos serviu para fundamentar as discussões 
apresentadas neste texto.

2 A adoção da alternância como modalidade de formação – o 
tempo universidade e o tempo comunidade na área de Lingua-
gens do Teko Arandu8

No novo currículo da área de Linguagens do Teko Aran-
du, todos os componentes curriculares se constituem de cargas 
horárias práticas e teóricas, a fim de que sejam melhor aprovei-
tadas as aulas tanto no Tempo Universidade quanto no Tempo 
Comunidade, o que corresponde a um esforço de produzir a for-
mação na alternância. Apostar na formação dentro dessa moda-
lidade é tentar interligar os tempos universidade e comunidade, 
pois estes não devem possuir uma relação de justaposição, mas 
de complementaridade e continuidade ao passo que a oferta do 
curso em módulos acaba priorizando algum dos tempos, não 
raro o presencial na universidade (MARTINS, 2014a, 2014b).

Os cursos que utilizam a alternância enquanto metodo-
logia, mas também enquanto organização espaço-temporal, to-
mam como verdadeira a acepção de que os acadêmicos estão 
em formação tanto na universidade quanto na realidade de onde 

8. No ano de 2016, o Teko Arandu completou uma década de existência. Desde sua im-
plantação, o curso passou a ser beneficiado por políticas públicas que possibilitou o seu 
desenvolvimento com mais tranquilidade e com mais qualidade: a existência de um finan-
ciamento específico PROLIND, O PIBID Diversidade e a Bolsa Permanência e a Ação Sabe-
res Indígenas. No entanto, todas essas políticas estão ameaçadas neste atual momento. 
O que nos demonstra uma possibilidade muito maior de retrocesso do que de avanço na 
atual conjuntura. Com relação à entrada dos indígenas no curso, houve um avanço no 
processo seletivo. Processo que se diferencia de todas as outras licenciaturas das quais 
temos conhecimento, pois possui critérios objetivos para a seleção de candidatos com 
a presença notável da língua materna do ponto de vista oral e escrito. Compondo uma 
política linguística de fortalecimento e valorização das línguas indígenas e dos conheci-
mentos indígenas.
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provêm; de que devem ter acompanhamento nos dois tempos-
-espaços, que estes acompanhamentos geram investimentos 
financeiros tanto nos tempos universidade quanto nos tempos 
comunidade, por vezes mais altos que nos cursos que são desen-
volvidos presencialmente somente nos campi universitários; de 
que nenhum componente curricular deva esgotar-se no tempo 
comunidade ou no tempo universidade sem que haja circulação 
de docentes e discentes em ambos, pelo menos num movimento 
mínimo de duas idas e vindas em cada componente; e de que 
os docentes devem receber encargos de ensino tanto para aten-
derem o tempo universidade quanto o tempo comunidade. Ou-
tro problema ligado a isso é a criação de sistemas acadêmicos 
de registro que permitam o real acompanhamento do alternante 
(MARTINS e KNAPP, 2014a). 

Do ponto de vista do funcionamento do curso, com um 
modelo de alternância mais claro, foi possível estabelecer uma 
formação que integre os tempos universidades com os tempos 
comunidades por meio de projetos de alternância cujo objetivo é 
produzir intervenções socioeducacionais, dando autonomia aos 
professores em formação para o desenvolvimento de pesquisas 
que os levem a observar, descrever, refletir, propor e experimen-
tar. Tratando sempre de valorizar os conhecimentos próprios, do 
ponto de vista cultural e linguístico (MARTINS, KNAPP, SILVA, 
2016a, 2016b).

Ao compararmos a nossa realidade com a de outras li-
cenciaturas, temos algumas vantagens que nos coloca em uma 
situação privilegiada: o fácil e o rápido acesso as áreas indígenas, 
condições financeiras para o deslocamento dos professores, o 
fato de atendermos duas etnias culturalmente e linguisticamen-
te próximas e que, em grande medida, compartilham do mesmo 
território. Fazer funcionar o curso, mesmo com todos os avanços 
e com as facilidades existentes, ainda é um grande desafio. O que 
esperamos superar à medida que as experiências vividas nos indi-
quem direções para os ajustes necessários. Nesse sentido, temos 
ciência de que ainda não chegamos a uma proposta de formação 
ideal, mas não é difícil concluir que passamos de uma mera cópia 
de modelos existentes e construímos uma forma específica e di-
ferenciada de formação. Para os próximos anos, nosso intuito é 
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buscar estratégias para aproveitar melhor o tempo comunidade. 
É no tempo comunidade que nossos alunos crescem, amadure-
cem, constroem conhecimentos, conseguem enxergar com mais 
criticidade o valor de sua história, de sua cultura e de sua língua. 
É por meio do tempo comunidade que nossos alunos passam a 
ver a escola com outros olhos, identificando suas fragilidades e 
buscando soluções para melhorar, cada vez mais, o processo de 
ensino aprendizagem e a forma de funcionamento. Não restam 
dúvidas, a meu ver, de que o tempo comunidade seja o melhor 
tempo da formação, o momento de maior enriquecimento, pois 
todo o trabalho realizado nesse momento de formação é pen-
sando a coletividade e o bem-estar. Diferentemente do tempo 
universidade, cuja formação se dá muito mais no âmbito de um 
crescimento individual, por meio da dedicação de cada aluno nas 
disciplinas ofertadas.

Durante o primeiro semestre de 2016, realizamos uma 
avaliação com os alunos da área de Linguagens (turmas 2012, 
26 acadêmicos, e 2013, 20 acadêmicos) acerca do modelo de al-
ternância adotado no Teko Arandu desde 2013, ano em que foi 
implantado o Projeto Pedagógico do Curso reestruturado e que 
se encontra em vigor até o presente. No total, 46 alunos parti-
ciparam da pesquisa. A eles foi solicitado que levassem em con-
sideração o que, até aquele momento, tínhamos desenvolvido 
em termos de projetos de alternância, contando com os projetos 
desenvolvidos também no Bloco Comum. Os projetos levados 
em consideração foram os seguintes: Percepção da comunidade 
acadêmica da escola sobre a inserção dos saberes tradicionais 
Guarani e Kaiowá no cotidiano escolar; Diagnóstico das condi-
ções sócio-educacionais e linguísticas da comunidade e escolas 
indígenas; Descrição e análise de modelos de gestão escolar e 
territorial diferenciados; Pesquisa e produção de um dicionário 
Etnológico dos povos Kaiowá e Guarani; Levantamento parcial 
da realidade sociolinguística da comunidade indígena do alter-
nante; Identificação da Realidade do Ensino de Línguas, Artes e 
Educação Física nas Escolas Indígenas Guarani e Kaiowá; e usos 
linguísticos no âmbito familiar dos acadêmicos da área de Lingua-
gens.

A questão que norteou a avaliação foi “De quais projetos 
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você participou? Avalie se eles contribuíram ou não para a sua 
formação. Aponte pontos positivos e negativos das atividades 
desenvolvidas e da forma em que foram desenvolvidas. Expres-
se também sua opinião sobre a relevância de manter ou não esse 
tipo de atividade no curso.  Considere ainda que você é o centro 
da formação, nesse sentido, que outros projetos você sugeriria 
que fossem desenvolvidos para melhorar a sua formação?” 

Todos confirmaram a participação nos Projetos de Alter-
nância e foram unânimes ao afirmar a importância do desenvol-
vimento dos projetos para a sua formação enquanto professo-
res indígenas. Entre os pontos positivos, ressaltaram a eficácia 
do modelo no sentido de valorização dos saberes indígenas, a 
presença de orientadores nos tempos comunidades, a interação 
com os mais velhos das aldeias, a possibilidade de se formar en-
quanto professores-pesquisadores, a oportunidade de identifi-
car a realidade de sua escola, o momento de aprender novos co-
nhecimentos e de desenvolver um olhar crítico sobre a realidade 
da educação escolar indígena e de pensar intervenções para o 
avanço da qualidade do ensino e da educação. 

Além disso, ficou evidente a necessidade de registrar co-
nhecimentos tradicionais para que pudessem também ser traba-
lhados pelos professores indígenas na escola, a importância dos 
mais velhos para a transmissão de conhecimentos e a sistema-
tização desses conhecimentos por meio de produção de mate-
rial didático. Trata-se de opiniões respaldadas em experiências a 
partir dos projetos de alternância desenvolvidos a partir do mo-
mento em que o alternante assume a responsabilidade de ob-
servar, descrever, analisar, refletir sobre a sua própria realidade, 
a realidade de sua comunidade e a realidade da educação esco-
lar indígena de sua comunidade, bem como o tratamento que a 
língua indígena tem recebido no espaço escolar e não escolar. 
Consideramos de extrema importância a opinião de nossos aca-
dêmicos para compreendermos em que precisamos avançar e o 
quanto já avançamos com a oferta de um curso desenvolvido na 
Alternância.

Com relação aos pontos negativos levantados pelos 
acadêmicos, ficou evidente a necessidade de planejarmos me-
lhor a ida às aldeias, pois mesmo com uma planilha de viagens 
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previamente montada e encaminhada aos alternantes, algumas 
viagens não têm sido realizadas conforme o programado e não 
têm sido reagendadas as idas dos professores às aldeias quando 
o atendimento na data previamente marcada não ocorre. Des-
tacamos ainda que, em alguns períodos do ano, quando há mui-
ta chuva, em algumas áreas indígenas fica difícil o acesso, o que 
resulta no cancelamento do atendimento pedagógico. Outras 
questões levantadas foram: a dificuldade em algumas áreas de 
realizar pesquisas; a sensação de insegurança por parte do aca-
dêmico quando o professor recebe uma atividade e não registra 
o recebimento; e a dificuldade que alguns alternantes possuem 
de realizar pesquisas nas escolas indígenas, apontando como 
principal obstáculo a dificuldade de dialogar com secretários, di-
retores e coordenadores para ter acesso aos dados relevantes 
para a pesquisa que está sendo realizada. 

Ficou claro que, para os alternantes, o modo como se de-
senvolve a formação os permite valorizar seus próprios saberes 
e os coloca no centro da formação, sendo atores principais das 
observações, análises, descrições e propostas de intervenção só-
cio-pedagógicas. Mesmo diante desse modelo de formação, al-
guns professores do Teko Arandu têm defendido a formação em 
polos, tomando isso como sinônimo de realização da alternância. 
Exponho aqui a minha contrariedade a essa proposta que está 
sendo construída, tendo em vista todos os elementos apresenta-
dos anteriormente. Para mim é um retrocesso, pois o curso, para 
as primeiras turmas já funcionavam assim e não funcionou. Mas 
a memória é curta. Vale a pena, então, sistematizar os argumen-
tos, os quais apresento agora:

 - reduzir o tempo comunidade ao atendimento pedagó-
gico invalida a proposta de alternância. No momento de 
atendimento pedagógico, o papel do professor é de orien-
tador e animador de um processo de formação que se dá 
via projeto construído de forma interdisciplinar com o ob-
jetivo de produzir uma intervenção socioeducacional, ou 
intervenção social e pedagógica;

 - o tempo comunidade é mais do que o atendimento pe-
dagógico. É um tempo complementar da formação dentro 
da metodologia da alternância, que ocorre mesmo sem a 
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presença do professor formador na área indígena. Nele, o 
aluno desenvolve um projeto, que é realizado por meio da 
observação, descrição, reflexão, proposição e experimen-
tação. Ou seja, alternância, nesse sentido, é uma pedago-
gia de projetos;

 - no tempo comunidade, o maior responsável pela sua for-
mação é o próprio aluno, sob o auxílio da rede de parceiros 
com que a alternância precisa contar. Reduzir a respon-
sabilidade da formação ao professor, é mantê-lo como o 
centro da formação. No tempo comunidade, há outros ele-
mentos da rede de parceiros que precisam ser acionados 
para que esse momento seja aproveitado da melhor forma 
possível: família, escola, mestres tradicionais, os mais ve-
lhos, lideranças e egressos;

 - transformar os atendimentos pedagógicos em polos é 
simplesmente alterar o ambiente físico em que a forma-
ção permanece inteiramente sob a responsabilidade do 
professor. É dar continuidade ao modelo de formação con-
vencional que se consolidou no tempo universidade. No 
tempo universidade se dá aula, nos polos se continuaria 
dando aula. O que leva a uma divergência da proposta da 
pedagogia da alternância, pois os papeis professor-aluno 
permanecem os mesmos; 

 - nesse sentido, polos consolidam a ideia de que só há 
formação se houver aula com o professor. O aluno não 
assume a sua responsabilidade de construtor da própria 
formação, inviabiliza a autonomia, uma das características 
fundamentais da alternância. Ou seja, quanto maior for o 
tempo do professor com o aluno, melhor será a formação 
do aluno, descaracterizando a ideia de autonomia, aumen-
tado o sentimento de dependência, e reforçando a ideia de 
que o professor é o principal agente da formação;

 - polos reduzem os lugares de experiência, privilegiando 
alguma área em detrimento de outras. O que distancia 
também da concepção de alternância, pois nesse modelo 
de formação, ao professor é dada a oportunidade de co-
nhecer mais da realidade de cada lugar, a cada momento 
em que ele se encontrará presente em cada comunidade, 
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o que não necessariamente precisa ser feito esse (re)co-
nhecimento numa única vez. É a sua proximidade contínua 
com cada área que o faz compreender cada vez mais e me-
lhor quem é o alternante, como se organiza socialmente 
a comunidade e como funciona a escola indígena. O polo 
exclui esse processo de apropriação do entendimento de 
realidades distintas;

 - polos inviabilizam um trabalho mais individual para a for-
mação do alternante. No atendimento pedagógico, é faci-
litada a realização de um trabalho mais personalista, traba-
lhando as dificuldades que são diferentes para cada aluno. 
Fazendo um trabalho específico em cada área indígena e 
com cada aluno. A formação se dá de maneira mais com-
pleta. Com os polos essa metodologia de orientação/inter-
venção pedagógica passa a ser inviabilizada, pois o núme-
ro de alunos corresponderá ao mesmo número de alunos 
do Tempo Universidade, onde se planeja aulas para uma 
classe e não se planeja um trabalho para um atendimento 
específico, diferenciado e individual;

 - polos mexem com o funcionamento da escola, pois o 
aluno, além do tempo em que fica fora da escola duran-
te o tempo universidade, ficará fora por mais tempo para 
participar dos polos, sendo que estes podem ocorrer em 
lugares tão distantes de sua comunidade como o é a uni-
versidade. Atendimentos pedagógicos ocupam menos o 
tempo do aluno, o tira menos de dentro da escola, atra-
palha menos o desenvolvimento das atividades escolares, 
que já é, de alguma forma, interrompida quando o profes-
sor indígena está na universidade, mesmo que ele tenha 
condições de colocar um substituto, de qualquer forma, a 
formação é interrompida, pois não segue o mesmo ritmo, 
muitas vezes nem se dá continuidade ao trabalho que o 
professor regente está realizando, são feitos outros tipos 
de trabalho;

 - polos mexem com uma logística de extrema complexida-
de, que é o processo de deslocamento de indígenas para 
uma outra área indígena. Vir para cidade, para o tempo uni-
versidade, em muitos casos, já se torna algo complicado. 
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Veja o caso de estudantes da aldeia Porto Lindo, localizada 
no município de Japorã-MS, a 265 km de distância de Dou-
rados. Mesmo os alunos recebendo bolsa permanência, 
ficam aguardando a posição da prefeitura para que ela se 
responsabilize pelo deslocamento da aldeia até a universi-
dade. Imagina o que pode ocorrer com os polos!;

 - nos polos, como estabelecer um trabalho consistente que 
viabilize alimentação e hospedagem dos acadêmicos. Eles 
irão comer e permanecer hospedados na área indígena em 
que o polo vai ocorrer? Ou o polo vai ocorrer na cidade? O 
que descaracteriza mais ainda o processo de alternância, 
já que nem o professor formador nem os alternantes terão 
acesso à realidade em que as escolas indígenas estão inse-
ridas e para as quais estão sendo formados.

Essas são minhas questões de fundo para demonstrar 
que o polo gera mais problemas técnicos, financeiros, políticos, 
pedagógicos e psicoafetivos, o que desvirtua a concepção de 
alternância para o Teko Arandu. Por fim, se a ideia é fazer polo 
(mas para mim é um grande equívoco chamar esse modelo de 
formação de alternância), sugiro que chame de curso Modular 
presencial, onde o lugar de formação se dá em alguns momentos 
na universidade e em outros momentos fora dela. Nesse caso, 
exclui-se a pedagogia de projetos da formação, pois a manuten-
ção dessa atividade trará uma sobrecarga de atividades acadêmi-
cas aos alternantes que, invariavelmente, possuem outros papeis 
sociais dentro de sua comunidade, para os quais também é ne-
cessário reservar tempo para exercê-los. Há muitas licenciaturas 
indígenas que não conseguem, efetivamente, realizar trabalhos 
na alternância, por questões de localização e de difícil acesso a 
áreas indígenas, além de problemas financeiros. O que leva esses 
cursos a pensarem uma outra maneira de imprimir a formação 
dos professores indígenas, o que não parece ser uma necessida-
de político-pedagógica para o Teko Arandu. 

O tempo de formação nas licenciaturas interculturais in-
dígenas continua sendo tema de discussões. Uma formação mul-
tidisciplinar de quatro a cinco anos de formação, numa perspec-
tiva interdisciplinar e intercultural não é algo simples de fazer. 
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Nesse sentido, tem-se buscado na pedagogia da alternância uma 
forma de aproveitar melhor o tempo de formação, por meio de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão nas comunidades indí-
genas, onde os próprios estudantes são protagonistas de toda a 
execução das atividades previamente planejadas, deixando para 
o tempo universidade a formação convencional em salas de aula 
e em laboratórios. Dessa forma, é possível despertar no estu-
dante indígena o desejo de se tornar um professor-pesquisador 
e iniciá-lo desde o primeiro semestre do curso nas atividades de 
pesquisa. Isso tem possibilitado o desenvolvimento de ações em 
todas as áreas indígenas guarani e kaiowá contempladas pela Li-
cenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu. 

Enquanto professor dessa licenciatura há sete anos, vejo 
que o tempo da formação não pode estar restrito às aulas na 
universidade. Além disso, temos ainda como desafio consolidar 
equipes de estudo e pesquisa para auxiliar no processo de docu-
mentação, análise, descrição e comparação das línguas indígenas 
presentes no curso (Guarani e Kaiowá) e para contribuir com a 
produção efetiva de materiais didáticos e paradidáticos, aprovei-
tando as experiências já vividas por professores indígenas que se 
encontram em formação9; investir na qualificação dos docentes, 
em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado; buscar cada 
vez mais autonomia para que não dependamos inteiramente das 
políticas externas; ampliar o espaço de uso da língua dos nossos 
alunos, por meio da aprendizagem desta por parte dos professo-
res do curso; ampliar o quadro de docente efetivo, diminuindo a 
sobrecarga de trabalho dos que já estão no curso, a fim de que 
sobre mais tempo para que possamos desenvolver projetos de 
extensão de forma mais contínua nas comunidades em que aten-
demos, para que consigamos também desenvolver projetos de 
pesquisa com mais tranquilidade.

9. Para esta situação, conseguimos criar o Laboratório de Línguas, Educação e Intercul-
turalidade (LEDI), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal da Grande Dourados. As atividades do LEDI iniciaram em outubro de 2017.
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REFLEXÕES ACERCA DA ÁREA DE LINGUAGENS DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL DA 

UNIR

Fábio Pereira Couto10

1 Breve panorama da Licenciatura Intercultural da Unir 

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Edu-
cação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia 
foi aprovado pelo decreto 198/CONSEA, de 18 de novembro de 
2008, e no ano de 2009 deu-se a entrada da primeira turma de 
estudantes indígenas na Universidade Federal de Rondônia. Esse 
curso, foi criado, especificamente, para atender as demandas 
das comunidades indígenas do Estado de Rondônia, noroeste de 
Mato Grosso e sul do Amazonas.  

O estado de Rondônia abriga 54 sociedades indígenas, 
o que lhe confere características de um estado pluri-
cultural e multilinguístico. Estas etnias estão concen-
tradas em 19 Terras Indígenas que perfazem um total 
de 20,15% da área do estado (4.807.290,42 ha)1. Estes 
povos há muito tempo anseiam por programas edu-
cacionais específicos e diferenciados que venham a 
atender as suas necessidades na área da subsistência, 
saúde e educação (UNIR, 2008, p. 3).

O curso de Educação Intercultural da Unir está organi-
zado segundo o princípio de Currículo Integrado a partir de Te-
mas Referenciais articulados em Temas Contextuais semestrais 
obrigatórios (que equivalem a disciplinas), subdividido em dois 
ciclos, em que nos três primeiros anos compreendem o Ciclo de 
Formação Básica (com 2500 horas-aula – três anos iniciais) que 

10 Doutor em Linguística. Docente do Curso de Licenciatura Básica Intercultural 
da Unir. Coordenador Adjunto do Saberes Indígenas na Escola. Membro do Laboratório 
de Línguas e Culturas Indígenas da Unir. (LALIC/UNIR) e do Laboratório de Línguas e Li-
teraturas Indígenas da UnB (LALLI/UnB). E-mail: fabiopereiracouto@unir.br / kgfabio@
gmail.com.
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habilitará os professores a atuarem no ensino fundamental, se-
guido de dois anos que formam o Ciclo de Formação Específica  
(nos dois anos finais com 1700 horas), de acordo com uma ênfa-
se escolhida pelo acadêmico ou acadêmica, a saber: (i) Educação 
Escolar Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar; (ii) 
Ciências da Linguagem Intercultural; (iii) Ciências da Natureza e 
da Matemática Intercultural e (iv) Ciências da Sociedade Intercul-
tural. Soma-se a essa estrutura as atividades de Prática de Ensi-
no, cuja a carga horária está identificada no PPC do curso como 
Estudos nas Aldeias e Estágio Supervisionado que completam a 
formação do aluno. Assim, o curso conta com uma carga horária 
total de 4200   horas (UNIR, 2008). 

O objetivo geral do curso é o de formar e habilitar profes-
sores indígenas em Licenciatura Intercultural para lecionar nas 
escolas de Ensino Fundamental e Médio, como forma de atender 
as demandas das comunidades indígenas, nas áreas de concen-
tração mencionadas aqui. 

Inicialmente o Projeto Político de Curso previu a entrada 
de 40 alunos, mas como este curso foi aprovado no âmbito do 
REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais e neste projeto de reestruturação previa 50 va-
gas para o curso, as entradas seguiram, então, as orientações do 
REUNI.  Esse quantitativo foi ampliado em consenso pelo conse-
lho departamental no ano de 2015 para sessenta vagas, devido 
ao fato de nos anos de em 2012, 2013 e de 2014 o curso não ter 
oferecido vagas para entradas. Atualmente, são oferecidas ses-
senta vagas, sendo, 40 vagas destinadas a indígenas que atuam 
efetivamente como professores em suas comunidades; 10 para 
professores que fizeram o Açaí (Magistério indígena de Rondô-
nia) e 10 vagas para a ampla concorrência desde que tenham con-
cluído o Ensino Médio. 

Normalmente se tem uma média de 300 candidatos nos 
vestibulares, representantes de várias Terras Indígenas e etnias. 
As turmas são divididas em duas, desde o início do curso, pois, 
após os dois primeiros semestres avaliou-se que com uma turma 
menor o atendimento aos estudantes teria melhor qualidade. As-
sim, hoje há sempre duas turmas de trinta alunos que entraram 
no mesmo vestibular. 
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Durante esses nove anos de implantação desse curso, há 
três turmas de egressos e quatro turmas em andamento, ainda 
duas turmas aprovadas no último vestibular com início previsto 
para o primeiro semestre de 2018. 

 
2 Modelo curricular da área de Linguagens da Licenciatura Bási-
ca Intercultural da Unir – campus de Ji-Paraná

 No tocante à área de Linguagens, a proposta é a de ofere-
cer uma formação intercultural, bilíngue e multidisciplinar. Dessa 
forma, reforça-se a ideia de oferecer um curso de formação de 
professores indígenas, diferenciado e específico para as comu-
nidades indígenas dos estados de Rondônia e noroeste do Mato 
Grosso e sul do Amazonas.

 Entre os vários objetivos da formação intercultural indí-
gena, entende-se ser fundamental a garantia do diálogo entre 
os saberes indígenas e não-indígenas presentes em Componen-
tes Curriculares que compõem a matriz estrutural da área.  Isso 
implica que os conhecimentos linguísticos devem ser discutidos, 
comparados, ampliados e aprofundados.

 Entretanto, nos objetivos do PPC do curso que veremos 
ainda nesta seção, isso não fica claro. E não há descrito no PPC 
objetivos específicos de cada área.  Logo, quanto aos estudos es-
pecíficos de cada língua e cultura, não fica claramente explicita-
do, apesar de ser obvio que no tocante a área de linguagem a do-
cumentação e o aprofundamento das línguas são fundamentais, 
por se tratar de formação de professores indígenas que vão atu-
ar nas escolas das suas comunidades. O projeto do curso está em 
constante discussão, avaliação e neste processo existem ações 
que tentam contemplar possíveis falhas ou ausências do PPC.

A experiência com as primeiras turmas nos deram a di-
mensão e a complexidade que era propor uma formação em que 
as línguas fossem valorizadas e, em alguns casos, retomadas por 
seus falantes, pois, estamos falando de mais de vinte línguas em 
situações diferenciadas de uso. Se pensarmos em um trabalho 
específico de cada língua a formação bilíngue  não aconteceu 
efetivamente, devido diversidade e falta de especialistas de cada 
língua ou cada família de línguas para realizar este trabalho, não 
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foi possível ir além de estudos comparativos, exemplos e levanta-
mentos de dados das línguas, discussões mais amplas a respeito 
dos fenômenos linguísticos. Mas se pensarmos na oportunidade 
de reunir povos diferentes com línguas em situação de usos tão 
distintos, sendo possível comparar e refletir sobre o futuro das 
línguas e de sua importância para a cada cultura e para a ciência, 
podemos dizer que, nesta dimensão houve um trabalho muito 
importante e aprofundado, os resultados vimos na qualidade da 
formação dos estudantes.  

Sendo assim, há mais ênfase nos Componentes Curricu-
lares específicos para a preparação de professores para o ensino 
de língua portuguesa como (L1 ou L2), as línguas indígenas e seus 
fenômenos são discutidas de forma mais geral. 

 A área de linguagem também contempla, nos seus Com-
ponentes Curriculares, noções básicas acerca de Literatura e Ar-
tes. 

 Muitas das atividades relacionadas a artes também são 
desenvolvidas através de trabalhos na disciplina de estudos na 
aldeia e ainda no trabalho de conclusão de curso, que permitem 
desenvolver pesquisas na aldeia e o aprofundamento teórico e 
metodológicos no tempo universidade.

 O objetivo da área de Linguagens é habilitar professores 
indígenas para atuarem no Ensino Fundamental primeiro e se-
gundo ciclos e Ensino Médio. 

 O Projeto Político do Curso da Educação Intercultural da 
Unir contempla doze objetivos, que estão dispostos da seguinte 
forma (UNIR, 2008): 

(i) Atender à reivindicação de professores e lide-
ranças indígenas de Rondônia, Implantando a forma-
ção docente indígena em nível superior;
(ii) Propiciar a formação de professores indíge-
nas do Estado de Rondônia tendo em vista as deman-
das de suas comunidades e a autonomia de seu povo;
(iii) Propor uma base teórica e metodológica 
para o funcionamento do Curso Licenciatura em Edu-
cação Básica Intercultural, através da criação do De-
partamento de Educação Intercultural do Campus de 
Ji-Paraná;
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(iv) Tornar o Departamento de Educação Inter-
cultural um espaço de criação cultural e de produção 
de conhecimentos, assim como uma instância de di-
álogo intercultural e transdisciplinar entre as escolas 
e comunidades indígenas, a Universidade Federal de 
Rondônia e a sociedade;
(v) Construir, em conjunto com os professores 
indígenas, ferramentas práticas para que estes pos-
sam ser agentes ativos na defesa dos seus direitos, no 
que se refere aos territórios, aos conhecimentos e às 
atividades sociais, políticas e culturais;
(vi) Contribuir com a inserção dos professores in-
dígenas na comunidade científica e em redes das quais 
participam pesquisadores de diferentes áreas do sa-
ber, favorecendo a esses docentes a leitura do conhe-
cimento de forma transdisciplinar e intercultural;
(vii) Promover debates teóricos e políticos que 
contribuam para a construção de propostas curricu-
lares que respeitem e incluam os projetos propostos 
pelas comunidades indígenas;
(viii) Criar condições de produção de materiais di-
dáticos, que contemplem os conhecimentos produzi-
dos pelos indígenas e a diversidade linguística e cultu-
ral no qual estão inseridos;
(ix) Propiciar condições para o desenvolvimento 
de projetos de sustentabilidade econômica e de po-
líticas de valorização, revitalização, manutenção das 
línguas e culturas indígenas;
(x) Desenvolver atividades de pesquisa e exten-
são;
(xi) Garantir que o processo de ensino-aprendiza-
gem integre as atividades desenvolvidas entre a Uni-
versidade, as escolas e as comunidades indígenas, a 
partir de uma metodologia multipresencial (atividades 
pedagógicas na universidade e nas aldeias);
(xii) Contribuir para a efetivação dos projetos so-
ciais nas comunidades.

 Entre esses dozes objetivos, os únicos que contemplam 
de forma mais objetiva e especificamente a área da linguagem 
são os que estão em destaque em seguida.  
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Criar condições de produção de materiais didáticos, 
que contemplem os conhecimentos produzidos pelos 
indígenas e a diversidade linguística e cultural no qual 
estão inseridos;
Propiciar condições para o desenvolvimento de pro-
jetos de sustentabilidade econômica e de políticas de 
valorização, revitalização, manutenção das línguas e 
culturas indígenas.

 Já nas ementas do curso, da área específica vamos verifi-
car a abordagem, mais específica das línguas indígenas:

Línguas e Interculturalidade I Línguas Indígenas e o 
Português Brasileiro Introdução aos estudos mor-
fossintáticos de línguas indígenas e do português do 
Brasil. Formação e classes de palavras. Aspectos mor-
fossintáticos relevantes ao ensino/aprendizagem de 
línguas indígenas e do português em contextos bilín-
gues e bidialetais.  (UNIR, PPC, 2018, p. 78).
Línguas e linguística I Noções básicas sobre sons da 
fala, processos fonológicos e variáveis fonológicas em 
línguas indígenas e em realidades bilíngues e bidiale-
tais, como subsídios para a alfabetização em contex-
tos interculturais. Línguas em contato. Produção dos 
sons da fala: órgão e funções do aparelho fonador. 
(UNIR, PPC, 2018, p. 78)

Como se observa, mesmo se nos objetivos gerais do cur-
so não explicitado o estudo das línguas indígenas, nas matrizes 
da área específica está contemplado. A dificuldade do curso foi 
dar conta de tanta diversidade e atender todas as demandas que 
existem. Algumas delas foi possível atender por meio de proje-
tos de extensão e pesquisa, outras infelizmente não foi.  Já, em 
outros cursos de licenciatura intercultural que contempla uma 
diversidade menor de línguas é possível um mergulho maior nos 
estudos específicos das línguas.

As disciplinas específicas para a habilitação em linguagem 
contam com uma carga horária de 1600 horas além de mais 100 
horas de atividades acadêmicas-cientificas. Essa carga horária está 
distribuída entre 20 disciplinas, conforme descrito no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Matriz curricular específica da área de Lingua-
gens da Educação Básica Intercultural da Unir

Temas 
Referenciais

Área de Conhecimento Temas Contextuais CHT

AU
TO

N
O

M
IA

 
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

LI
D

A
D

E
 S

U
ST

EN
TA

BI
LI

D
A

D
E

 D
IV

ER
SI

D
A

D
E

 C
U

LT
U

RA

Ciências da Linguagem 
Intercultural

40. Línguas e interculturalidade 100

41. Línguas e linguística 100

42. Línguas e literatura 100

43. Estudos na Aldeia 100

Total Sétimo Semestre 400

Ciências da Linguagem 
Intercultural

45. Línguas e literatura II 80

46. Línguas e linguística II 80

47. Atividade Física, Movimento 
e Artes no Ensino Médio

40

48. TICs no Ensino Médio 60

49. Estudos na Aldeia VI 80

50. Estágio Supervisionado III 60

Total Oitavo Semestre 400

Ciências da Linguagem 
Intercultural

51. Línguas e literatura III 100

52. Línguas e linguística III 100

53. Estudos na Aldeia VII 60

54. Pesquisa Intercultural III 60

55. Estágio Supervisionado IV 80

Total Nono Semestre 400

Ciências da Linguagem 
Intercultural

56. Línguas e ensino de línguas 100

57.  Ensino bilingue 100

58. Seminário de Pesquisa 
Intercultural

60

59. Produção de Material 
Didático no Ensino Médio

80

60. Estágio Supervisionado V 60

Total Décimo Semestre 400

Total Formação Específica 1600

Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais

100

Total Formação Específica 1700

Fonte: UNIR, 2008, p. 103-104
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 Como já mencionado anteriormente, a disciplina de estudos 
na aldeia funciona como uma forma pedagógica da alternância. Essa 
é a disciplina, não a única, em que normalmente se desenvolve, de 
forma primeira, trabalhos de pesquisa desenvolvidas nas aldeias, 
como forma de nortear o estudante indígena para desenvolver ativi-
dades que envolvem aspectos mais direcionados a questões de sua 
cultura.   

 As disciplinas de Estudos nas aldeias é a disciplina que por 
sua natureza tem a responsabilidade de estabelecer o elo entre a 
universidade e as aldeias, é, ou deveria ser, uma forma pedagógica 
de alternância. Este componente curricular foi amplamente deba-
tido pelo conselho departamental e infelizmente não foi realizado 
como idealmente foi pensado, por inúmeras razões, uma delas foi a 
dificuldade que enfrentamos em chegar até as aldeias para acompa-
nhar os trabalhos propostos. No entanto houve várias experiencias 
exitosas tais como produção de material didático, desenvolvimento 
de pesquisas, além de outros.

Também cabe frisar que, no curso de Educação Básica Inter-
cultural, há a disciplina de estágio supervisionado, que permite aos 
alunos a observação e pôr em prática as novas aprendizagens adqui-
ridas ao longo do curso.

O estágio supervisionado se estrutura em quatro momen-
tos, distribuídos nas disciplinas:

(i) Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I - Obser-
vação, análise e reflexão dos processos educativos em 
espaços escolares e não escolares das comunidades indí-
genas, em sala de aula e em espaços educativos escolares 
e não-escolares.

(ii) Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II - Obser-
vação, análise, reflexão e intervenção nos processos edu-
cativos em espaços escolares e não escolares das comuni-
dades indígenas relacionados às áreas de conhecimento 
do Ciclo Básico.

(iii) Estágio Supervisionado III - Observação, análise e reflexão 
dos processos educativos em espaços escolares e não es-
colares das comunidades indígenas, em sala de aula e em 
espaços educativos escolares e não-escolares.
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(iv) Estágio Supervisionado IV - Observação, análise e re-
flexão dos processos educativos em espaços escola-
res e não escolares das comunidades indígenas, em 
sala de aula e em espaços educativos escolares e não-
-escolares.

Ainda sobre o Estágio Supervisionado, consta no PPC do 
Intercultural (UNIR, 2008, p. 33) que:

[...] o Estágio Supervisionado de 400 horas, desmem-
brado em 200h no Ciclo Básico e 200h no Ciclo Espe-
cífico, que consiste em prática efetiva da docência e/
ou da gestão escolar indígena, nos últimos semestres 
do curso, é componente curricular obrigatório, a ser 
planejado coletivamente e regulamentadas com o Co-
legiado do Curso, devendo ser realizado em Escolas 
Indígenas, sob a orientação de um Coordenador de 
Estágio definido pelo conjunto de docentes do Curso.

Na prática, o Estágio também está sendo desenvolvida 
nas escolas não indígenas, principalmente com intuito de estabe-
lecer contado com outras realidades e também para oportunizar 
aos alunos indígenas, que não vivem diretamente na aldeia, que 
eles possam praticar efetivamente o estágio, mas sempre deve 
haver a oportunidade de se praticar, em algum momento, o es-
tágio nas escolas da aldeia, pois essa vai ser a realidade prática e 
fim do Curso de Educação Intercultural da Unir.

O Estágio Supervisionado, quando realizado em locais 
fora das aldeias, também proporciona atividades de pesquisas 
que fomentem um espaço para apresentação de pesquisas so-
bre as comunidades indígenas, em forma de aula, seminários e 
apresentações culturais, o que ajuda a população não indígena 
conhecer, sobre a ótica dos indígenas, essas populações tradi-
cionais que vivem há milênios em Rondônia e são desconhecidos 
pela população em geral.
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3 A Linguagem na Educação Intercultural e a proficiência linguís-
tica 

 A licenciatura de Educação Intercultural, como já mencio-
nado antes, conta hoje com aproximadamente 20 povos indíge-
nas representados, nesse sentido, as perguntas que se faz são: 
(i) como o curso pode desenvolver atividades que promovam, 
aos indígenas, competências linguísticas na língua indígena? (ii) 
O professor indígena que vai trabalhar língua portuguesa como 
segunda língua está preparado para assumir tal responsabilida-
de? (iii) O professor indígena em formação adquire um domínio 
adequado do português?

 Para iniciar algumas discussões sobre as possíveis respos-
tas a essas questões, precisa-se contextualizar a proposta con-
templada hoje no Projeto Político Pedagógico do Curso. Primeira-
mente, o curso atende, em média, 23 povos, e, em muitos casos, 
têm-se 23 línguas em contato no curso, como já foi dito mesmo 
que o PPc do curso não apresente em seus objetivos específicos 
do curso explicitamente o trabalho com as línguas indígenas, isso 
vai aparecer nas ementas da área específica, mas como vimos o 
trabalho com esta diversidade linguística acaba levando a uma 
discussão mais ampla sobre as línguas e seus fenômenos, sendo 
impossível, neste momento, o aprofundamentos das línguas es-
pecíficas.  Com relação a Língua portuguesa que é L1 de alguns 
estudantes e L2 de outros, é extremamente necessário que seja 
aprofundada e que os estudantes saiam do curso com o mínimo 
de proficiência, pois  a língua portuguesa é a língua exigida desde 
o vestibular e em todo o curso.   

 Respondendo a segunda e terceira questões, pode-se 
dizer que, de forma geral, o curso tem proporcionado um gran-
de avanço no sentido de preparar os alunos para trabalharem 
com a língua portuguesa. O curso e os professores da área de 
linguagem devem se preparar para o enfrentamento da diversi-
dade encontrada no curso. Diversidade não apenas cultural, mas 
também de diferentes experiencias de escolarização, de formas 
diferentes de ver o mundo e de ensinar e aprender. Por fim, há 
graus de proficiência muito distantes entre graduandos indíge-
nas, o que exigem muito do curso e dos professores para que 
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eles possam sair do curso preparados e seguros para ministrar 
aulas de língua portuguesa em suas comunidades. Com relação 
a esta preparação, penso que além das atividades presentes no 
currículo do curso, outras ações podem contribuir para a forma-
ção dos professores indígenas na área da linguagem. A nossa ex-
periência tem mostrado que os cursos de extensão, pesquisa e 
ensino fazem um papel importante na formação dos estudantes, 
ou seja, é possível o aprofundamento de questões mais especi-
ficas de cada povo. É o caso Ação Saberes Indígenas na Escola, 
como abordarei em seção mais à frente. 

No ano de 2017 iniciou o curso de especialização em edu-
cação, que proporciona uma formação mais específica depois da 
conclusão do curso.   

 Apesar de que o estudo de língua portuguesa possa fazer 
com que os indígenas ganhem “a consciência do papel da segun-
da língua como uma porta de acesso a informação de outro co-
nhecimento [...]”, como afirma D’Angelis (2013, p. 71), penso que 
o problema maior que o curso enfrenta, na minha opinião, é com 
relação ao ensino da língua (s) materna (s), pois não há no PPC 
do curso disciplinas e/ou propostas explícitas e estruturadas que 
possibilitem desenvolver maior proficiência aos alunos sobres 
suas línguas nativas (L1), apesar do grande esforço dos profes-
sores da área de linguagem e de outras áreas para desenvolver 
atividades que contemplem as suas línguas.

4 A diversidade cultural e linguística dos povos tradicionais de 
Rondônia.

O curso de Licenciatura Intercultural da Unir está situa-
do no campus de Ji-Paraná. Essa cidade fica localizada na região 
central de Rondônia, que fica circundado por aproximadamente 
25 municípios que abrigam grande diversidade social, cultural e 
linguística. É importante salientar ainda que alguns desses povos 
estão ameaçados de extinção. Entre eles, destacam-se, a título 
de exemplo, os Kwazá e os Sakurabiat e ainda conta com povos 
denominados ressurgidos como os Poruborá e os Migueleno. 
Rondônia tem a segundo maior quantidade e diversidade de 
povos tradicionais indígenas do país, com aproximadamente 43 
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povos. Além dessas etnias, há as populações quilombolas e seus 
remanescentes, os seringueiros e os representantes de migran-
tes das Regiões Nordeste e Centro-Sul do país que vieram para 
a Amazônia no contexto dos projetos de expansão da fronteira 
agrícola nas décadas de 70 e 80 (UNIR, 2008). 

 Assim sendo, a região traz como característica uma rica 
pluralidade sociocultural e linguística que se relaciona intercalan-
do conflitos e consensos. Boa parte dessa diversidade cultural 
e linguística enriquece a interculturalidade do curso da Unir de 
Ji-Paraná, pois, a título de exemplo, estão efetivamente matri-
culados indígenas das seguintes etnias: Arara, Gavião, Suruí Pai-
ter, Cinta Larga, Karitiana, Zoró, Sabanê, Mamaidê, Tupari, Aruá, 
Sakurabiat, Poruborá, Migueleno, Oro Waram, Oro Waram Xijein, 
Oron Nao, Oro Mom, Orowari, Oro at, Negarotê, Uru-Eu-Wau-
-Wau, Amondawa, Makurap, Djoromitxi, Kwazá e Kanoé. Em ou-
tras turmas já se teve representantes de outras etnias e línguas, o 
que demonstra a grande diversidade cultural e linguística que se 
encontram na Licenciatura Básica Intercultural de Ji-Paraná-RO. 

Mas se por um lado essa diversidade evidencia grande 
riqueza cultural e linguística, ela também exige que curso tenha 
uma estrutura administrativa e pedagógica preparada para po-
der alcançar eficiência e eficácia na sua função de propor uma 
educação específica para os povos indígenas. Assim, por essa 
grande diversidade, o curso da Unir, se diferencia, em sua estru-
tura, de outros com menor diversidade, como, por exemplo, o 
curso de Licenciatura Intercultural Teko Arandu, da Grande Dou-
rados, que atende a dois povos: Guarani e Kaiowá e/ou a licencia-
tura Intercultural da Universidade Federal de Santa Catarina, que 
contempla apenas os povos Xoklng, Kaingãng e Guaran, sendo 
que os dois primeiros possuem proximidade cultural e linguística 
muito grande. O que os permite, por exemplo, trabalhos com lín-
gua materna, uma vez que há um compartilhamento linguístico 
muito grande entre essas duas línguas. Porém no Intercultural 
de Rondônia, essa proposta é inviável, apesar de entender que é 
uma proposta curricular-pedagógica de extrema relevância. 
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5 A proposta do curso para a produção de materiais didáticos na 
área de Linguagens da Educação Intercultural da Unir 

 A produção de material didático está prevista diretamen-
te na Matriz Curricular do curso por meio de quatro disciplinas, 
que são: 

(i) Produção de Material Didático no Ensino Fundamental 
– anos iniciais – Reflexão sobre material intercultural e 
bilíngue, construção de livros, cartazes e outros mate-
riais. Identidade e autoria. Tipos de materiais e campos 
do saber ensinado na escola. Escolha de fontes, papel 
e as modalidades da linguagem pedagógica. Revisão 
e editoração de livros didáticos. Coleta de material e 
preparação para a edição e produção de livros para as 
escolas das aldeias.

(ii) Produção de Material Didático no Ensino Médio – Ti-
pos de materiais e campos do saber ensinado na es-
cola. Escolha de fontes, papel e as modalidades da 
linguagem pedagógica. Revisão e editoração de livros 
didáticos. Coleta de material e preparação para a edi-
ção e produção de livros para as escolas das aldeias.

(iii) Produção de Material Didático Intercultural I – Tipos 
de materiais e campos do saber ensinado na escola. 
Escolha de fontes, papel e as modalidades da lingua-
gem pedagógica. Revisão e editoração de livros didá-
ticos. Coleta de material e preparação para a edição e 
produção de livros para as escolas das aldeias.

(iv) Produção de Material Didático Intercultural II – Obser-
vação, análise, reflexão e intervenção nos processos 
educativos em espaços escolares e não escolares das 
comunidades indígenas com elaboração e implemen-
tação de propostas de intervenção através da produ-
ção de material didático.

A produção de material didático é uma carência de to-
das as comunidades indígenas que têm representantes no Curso 
de Educação Intercultural (ver COUTO e SABANÊS, 2016), umas 
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em caráter menor outras em caráter maior, o que justifica, no 
mínimo, conter quatro disciplinas que contemplem a possibilida-
de de produção de materiais didáticos monolíngues, em língua 
indígena e/ou bilíngue, em língua indígena e língua portuguesa, 
obviamente respeitando as necessidades específicas de cada co-
munidade tradicional.  Nesse sentido, o ideal é que haja materiais 
e método de ensino bilíngue de reafirmação, pois, como adverte 
Monserrat (1994, p. 12): 

Quanto aos métodos bilíngues de transição, seus efei-
tos são tão ou mais nefastos para o futuro da língua 
autóctone que os do método direto, na medida em 
que eles “não conseguem evitar a erosão das línguas 
minoritárias” (cf. GONZÁLEZ LORENZO, 1985, p. l42). 
É fácil compreender por que isso acontece: é que na 
prática, por inércia ou falta de preparo dos professo-
res, por carência de materiais didático-pedagógicos 
adequados, etc., paulatinamente a língua materna vai 
sendo relegada e por fim abandonada de todo.

Pode-se encontrar posicionamento parecido no Referen-
cial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Esse cenário é 
“Uma causa que explica o desaparecimento de línguas indígenas, 
é o deslocamento sociolinguístico. Isso acontece quando, em si-
tuações de bilinguismo, a língua dominante vai, pouco a pouco, 
ocupando o território comunicativo da língua dominada (BRASIL, 
1998, p.  118) ”.

É sabido que a grande maioria das escolas indígenas só 
possuir materiais didáticos e/ou paradidáticos em língua por-
tuguesa, o que não permite o ensino, no mínimo bilíngue, para 
essas comunidades indígenas, o que vai na contramão do que 
dizem a maioria dos estudiosos, que são referências nessa área. 

6 O papel do Pibic e Pibid diversidade no curso de Educação Bá-
sica Intercultural da Unir

 O curso de Educação Intercultural da Unir também conta, 
dentro da perspectiva de ensino, pesquisa e extensão, atividades 
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do Pibid Diversidade (Programa de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia para a Diversidade), onde se têm às ações voltadas para as 
atividades que envolvam a conscientização e a prática docente e 
política pedagógica do futuro professor indígena.

 O Pibid Diversidade atente as quatros áreas do curso, 
mas a ações e projetos são desenvolvidos em parcerias entre 
os professores coordenadores e alunos de cada área, além do 
coordenados do Pibid Diversidade. Assim, são desenvolvidos se-
minários, palestras, estudos de caso, mostra de áudio e vídeo, 
apresentação de trabalhos, leituras individuais e de grupos para 
discussão acerca da legislação de escolar, de políticas educacio-
nais, questões ligadas à identidade indígena e políticas linguís-
ticas. Em suma, as ações do Pibid Diversidade têm promovido 
reflexões significativas no papel tanto do professor quanto da 
escola no processo de escolarização. 

 O Pibic proporciona ainda o desenvolvimento de pesqui-
sa que, na maioria dos casos, são ampliadas e aproveitadas como 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), para os alunos que fazem 
parte do programa. 

7 O papel da Ação Saberes Indígenas no processo de educação 
continuada no Curso de Educação Intercultural de Ji-Paraná-RO

Como Coordenador Adjunto do Saberes Indígenas da es-
cola desde 2016, núcleo de Rondônia, juntamente com a profes-
sora Luciana Castro de Paula, Coordenadora da rede Rondônia/
Acre, professora Edineia Isidoro e outros membros do programa, 
propusemos uma mesa redonda no SEALLIN II (realizada em 28, 
29 e 30 de novembro de 2017) como forma de compartilhar e ge-
rar reflexões das Ações e do papel do Saberes Indígenas para a 
população indígenas e obviamente para o Intercultural. 

 A Ação Saberes indígenas na escola, a rede Rondônia/
Acre por meio do funcionamento de um núcleo no município de 
Ji-Paraná um núcleo no Acre, tem, por meio da formação con-
tinuada de noventa e um cursistas, representantes de quatro 
Territórios etnoeducacionais, a saber: Tupi Mondé, Tupi Tupari, 
Txapakura, Yjukatu. A Ação tem como finalidade fortalecer a 
Educação Escolar Indígena, no que se refere ao ensino das lín-
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guas maternas e portuguesa na escola, durante a alfabetização, 
letramento e numeramento; conhecimentos e artes verbais indí-
genas, respeitando e colocando em evidência as realidades so-
ciolinguísticas e culturais de cada comunidade e a produção de 
material didático específico para cada etnia. 

 Entre os objetivos dos Saberes Indígenas na Escola, es-
tão:

(i) Realizar reuniões e estudos com a equipe de coorde-
nação para planejamento ajustes dos planos de traba-
lho, discussão sobre a metodologia e avaliação;

(ii)  Aprofundar o conhecimento sobre cada eixo do pro-
grama por meio de estudos em oficinas por polo com 
produção de material didático, paradidático e jogos 
pedagógicos;

(iii)  Refletir com os professores sobre o eixo - Letramento 
e numeramento em Línguas Indígenas como primeira 
língua, com perspectiva de produção de material didá-
tico;

(iv)  Sistematizar e publicar materiais didáticos e paradidá-
ticos para as escolas indígenas envolvidas no Progra-
ma;

(v) Fortalecer pesquisas que fundamentem a produção 
de materiais didáticos e paradidáticos em diversas 
línguas, de acordo com a situação sociolinguística e a 
realidade cultural das comunidades;

(vi)  Realizar diagnóstico sociolinguístico e escolar das co-
munidades recentemente incluídas na ação para jun-
tar as informações dos outros povos que constituem a 
rede;

(vii) Promover o diálogo com as comunidades indígenas no 
sentido de enfatizar a importância das línguas e cultu-
ras indígenas;

(viii)  Realizar um Seminário de Avaliação das ativi-
dades da Ação Saberes Indígenas na Escola;

(ix)  Divulgar a Ação Saberes Indígenas na Escola em Even-
tos Científicos e na Web;

(x) Participar das reuniões e videoconferências em rede.
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 A Ação Saberes Indígenas na Escola, que, na Unir, está 
em seu terceiro ano, tem contribuído não só para a formação 
continuada ao estimular pesquisas, estudos, encontros, seminá-
rios entre outras, como também na produção de material didáti-
co com foco especial nas séries iniciais da educação Básica. Essa 
ação, que é coordenada pelos professores da Educação Intercul-
tural de Ji-Paraná-RO, possibilita maior contato com as realidades 
das comunidades indígenas, uma vez que noventa por cento das 
atividades da Ação são realizadas nas aldeias. Isso aproxima mais 
ainda os professores do Intercultural com essas populações.  

 Obviamente a Ação Saberes Indígenas não supre a carên-
cia e nem atinge todas as populações do Intercultural, mas se 
consolida como um programa de extrema relevância para a edu-
cação continuada não só do estado de Rondônia como também 
do Acre, que faz parte da rede a qual coordenamos.  Nesse sen-
tido, a Ação os Saberes Indígenas na Escola procuram contribuir 
com a formação dos professores em sintonia com a proposta da 
ação, mas também com o pensamento do curso, no sentido de 
contribuir para potencializar as propostas do curso, no âmbito 
de sua atuação. 

8 Considerações finais

A realização do Seminário da Área de Linguagem das 
Licenciaturas Interculturais Indígenas possibilitou reflexão e or-
ganização do olhar dos docentes da referida área sobre o que 
realmente as Universidades vêm fazendo para atender as inúme-
ras demandas linguísticas e educacionais dos povos indígenas de 
suas respectivas regiões geográficas.

Além disso, o SEALLIN possibilitou que cada pesquisador 
sistematizasse suas ações e as analisasse frente às experiências 
de seus pares, caracterizando o evento como um instrumento 
norteador, pois a dimensão do Brasil e o acúmulo de atividades 
que os docentes assumem em suas IES não têm possibilitado diá-
logos, logo o SEALLIN foi significativamente oportuno.

No que se refere especificamente à área de Linguagens 
do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indíge-
nas, observa-se que, apesar das limitações e desafios, deram-se 
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passos importantes, em uma perspectiva de implementar novas 
ações, visando aperfeiçoar a relação com os povos indígenas, na 
construção de modelos interculturais, que possibilitem a cons-
trução de epistemologias indígenas.

Ressalta-se que os cursos de Licenciaturas Interculturais 
são relativamente, recentes, logo, todas as ações ainda estão 
em processo dinâmico de reflexão para acertar com as futuras 
turmas uma formação de Professores Indígenas, autônomos e 
comprometidos com a práticas que valorizem tanto a cultura e 
a língua de seus povos, como também a educação escolar indí-
gena. Nesse sentido, o SEALLIN é extremamente relevante, uma 
vez que fomenta a avaliação, reflexão, que permitem aplicar no-
vas ações no campo das linguagens. 
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A ÁREA DE LINGUAGENS DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

INDÍGENAS – FACED/UFAM

Jonise Nunes Santos11

1 Introdução

O Ensino Superior Indígena, específico para formação de 
professores que atendam as demandas das aldeias, é um proces-
so relativamente recente, especificamente cerca de dez anos. 
Nesse curto período, pesquisas, encontros e seminários têm 
fomentado a troca de experiências sobre a temática, que passa 
a figurar no cenário nacional a partir da promulgação da Lei Nº 
3.524, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre os critérios 
de seleção e admissão de estudantes da rede pública estadual 
de ensino em universidades públicas estaduais, configurando-se 
como a primeira lei sobre reserva de vagas em universidades pú-
blicas no Brasil. Todavia, ainda há muito por fazer.

Apesar de a Educação Escolar Indígena está respaldada 
em legislação para estruturar o Ensino Básico nas escolas em Ter-
ras indígenas, no que tange ao Ensino Superior, ainda, não há um 
marco regulatório, com exceção das Diretrizes que norteiam os 
cursos para formação de professores indígenas, lançada em 2015.

Nesse sentido, Mato (2008, p. 63) destaca os desafios que 
os indígenas enfrentam nas Instituições de Ensino Superior - IES, 
não só no Brasil, mas em toda América Latina e Caribe, seja pela 
falta de preparo das próprias instituições ou pela novidade da 
questão, que se materializa nas “barreiras institucionais adminis-
trativas, derivadas da rigidez de procedimentos que não cobrem 
particularidades”, tais como “localização geográfica, distâncias, 
horários e os custos de transporte, horários de ensino e comuni-
dade, ciclos de trabalho de pesquisa associados e as diferenças 

11. Docente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – Manaus. Mestre em Educa-
ção. E-mail: jonisenunes@hotmail.com.
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linguísticas”, para além desses desafios, há, nas próprias IES, o 
desconhecimento sobre o trabalho ou programas dentro delas 
“pelos seus professores, estudantes e pesquisadores”.

Esse desconhecimento se amplia quando pensamos so-
bre as “formas de aprendizagem, currículo flexível, integração 
dos modos de produção de conhecimento” científico e “local” 
ou “étnico”; as pesquisas ou “procedimentos que não podem 
levar a patentes (tecnologias sociais ancestrais, recuperação e 
aplicação de conhecimento da comunidade e / ou produção co-
letiva de conhecimento, etc.)”; integração de sábios indígenas 
– “com grande conhecimento étnico ou local, mas sem diploma 
universitário”, logo não podem atuar como professores “e/ou 
em projetos de pesquisa”, quando normalmente não podem ser 
remunerados como “pesquisadores, mas como informantes” 
(MATO, 2008, p.63).

Esses desafios são recorrentes nas diversas IES, mas es-
tas não podem se furtar da missão de “ayudar a entender, inter-
pretar, preservar, mejorar, promover y diseminar las culturas en 
un contexto de pluralismo y diversidad cultural” (MATO, 2008), 
conforme os critérios estabelecidos em 1998 na Conferência 
Mundial de Educação Superior, em Paris, registrado na Declara-
ção Mundial sobre Educação Superior para o século XXI.

Souza Lima (2012) rememora que apesar de o Brasil ser 
considerado um país pluriétnico, as informações sobre os povos 
indígenas ainda não atingem significativa parcela da população 
brasileira, em grande parte como reflexo da educação escolar, 
tanto básica quanto superior, que têm como apoio livros didáti-
cos a serviço do Estado brasileiro. Atualmente, a visibilidade dos 
povos indígenas insere-se nos embates contra os grandes pro-
jetos de “desenvolvimento” como das Usinas Hidrelétricas, que 
“melhor se caracteriza pelas palavras invasão, genocídio, espo-
liação e escravidão”.

A resistência às situações de luta pela sobrevivência e 
manutenção de seus territórios foram ressignificadas, deman-
dando a apreensão de outros conhecimentos, além dos arcos e 
flechas, bordunas. Entretanto, essa demanda indígena por edu-
cação enfatiza, segundo Melo (2013, p. 124), “a necessidade do 
diálogo com seus conhecimentos tradicionais”, implicando “em 
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uma verdadeira revolução do sistema de ensino superior no país, 
tanto na valorização de outros saberes, como abertura de outros 
cursos e grades curriculares”.

O modelo específico de educação se deve ao fato de que 
os povos indígenas querem “viver de suas terras, mesmo quando 
fora delas”, vinculando “seus conhecimentos com outros oriun-
dos do acervo técnico-científico ocidental”, para enfrentarem 
as diversas situações demandadas em seu território. Para tanto, 
querem apreender seletivamente os conhecimentos da “grande 
tradição ocidental”, assim como “participar de uma vida políti-
ca da qual não se percebem parte, fazê-lo de modo a entendê-la 
e instrumentalizá-la, sem incorporá-la, senão ao seu modo e na 
medida de suas tradições e vontade de mudança” (SOUZA LIMA, 
2012). 

Nessa perspectiva, licenciaturas interculturais indígenas 
de diversas universidades brasileiras se apresentam como me-
canismo de acesso e possibilidade de trânsito entre realidades 
distintas, valorizando os saberes indígenas e divulgando “que 
não são apenas os indígenas que buscam” adquirir outros conhe-
cimentos, mas também a Universidade deve se “abrir às novas 
formas de conhecer, oferecendo espaço para outros saberes e 
perspectivas que devem fazer parte da Academia” (MELO, 2013, 
p. 125).

Essas Licenciaturas Interculturais Indígenas configuram-
-se, juntamente com a reserva de vagas, como as principais for-
mas de acesso de indígena ao ensino superior. As Licenciaturas 
Interculturais se diferenciam da reserva de vagas pelo apoio aos 
alunos indígenas, por meio de financiamento, que possibilita a 
oferta de alimentação, alojamento, transporte, material didático, 
materializando a necessidade de acesso diferenciado e apoio à 
permanência.

Ressalta-se que as licenciaturas são fruto da necessidade 
de formar professores indígenas para atuarem nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio nas escolas das aldeias, 
considerando que para os anos iniciais do ensino fundamental os 
povos indígenas têm sido atendidos pelos cursos de Magistério 
Indígena. Dessa demanda, emana o Programa de Apoio à Forma-
ção Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas – PROLIND, 
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que publica editais na perspectiva de organização de cursos pi-
lotos.

O PROLIND é um programa realizado pelo Ministério da 
Educação - MEC, em uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de 
Educação a Distância, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SE-
CADI e a Secretaria de Ensino Superior - SESU, visando fomentar 
a implementação de Programas de Licenciaturas Interculturais, 
voltados ao Ensino Superior Indígena. Desde 2005, algumas Ins-
tituições de Ensino Superior vem sendo beneficiadas pelos seus 
Editais.

O edital PROLIND de 2005 recebeu vinte (20) propostas, 
assim distribuídas: Eixo I - Manutenção de cursos em andamento 
e implementação de novos cursos - Projeto de Formação de pro-
fessores indígenas do Alto Solimões – Universidade do Estado 
do Amazonas - UEA; Núcleo Insikiran – Universidade Federal de 
Roraima - UFRR; Formação de professores Maxacali, Xakriaba, 
Krenak, Pataxó, Kaxixó – Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG e Terceiro Grau indígena – Universidade do Estado de 
Mato Grosso - UNEMAT; Eixo II - Elaboração de propostas de cur-
sos com participação da comunidade a ser beneficiada – Univer-
sidade Federal do Amazonas - UFAM – Formação de professores 
Mura; Universidade do estado da Bahia - UNEB – Projeto Universi-
dade na Aldeia; Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
– Projeto de Formação de Professores Indígenas; Universidade 
Estadual de Londrina - UEL – Diagnóstico Socioeducacional das 
Populações Indígenas do Paraná para formação de professores 
kaingang e Guarani; No Eixo III - Apoio à permanência de Estu-
dantes Indígenas – Universidade federal da Bahia - UFBA; Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste; Universidade do 
Tocantins - UFT e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
– UEMS.

Em 2008, foi lançado outro edital Prolind, que contem-
plou quinze (15) propostas, a saber: Eixo I - Implantação e de-
senvolvimento de cursos - UNEB; UFCG; Universidade Federal 
de Pernabuco - UFPE; Universidade Estadual do Ceará - UECE – 
Licenciatura Intercultural indígena; Universidade Federal do Ce-
ará - UFC – Magistério Indígena Tremembé Superior; Curso de 
Licenciatura Específico para Formação de professores Indígenas 
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da Universidade Federal de Alagoas - UFAL e da Universidade do 
Estado de Alagoas - UNEAL; Eixo II - Desenvolvimento de cursos 
de Licenciaturas Interculturais - UFAM; Universidade Federal da 
Grande Dourados - UFGD – Teko Arandu (Guarani e Kaiowá); UEA; 
Licenciatura específica - Universidade Federal de Goiás - UFG; Cur-
so de licenciatura intercultural da Universidade Federal do Ama-
pá - UNIFAP ; UFRR – ; Eixo III - Elaboração de projetos de cursos 
de Licenciaturas Interculturais - Programa de Licenciaturas dos 
Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica – Guarani, Xokleng e 
Kaingang - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e o cur-
so de Licenciatura Intercultural indígena da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul – UFMS.

Por sua vez, o edital de 2009 seguiu o financiamento para 
o mesmo eixo de 2008, liberando recursos às seguintes Universi-
dades: Eixo I: UFC, UFMS, UFSC, Instituto Federal da Bahia - IFBA, 
UFAM e Universidade de Rondônia - UNIR-RO; Eixo II: Universida-
de Federal do Acre - UFAC; Eixo III: Universidade Federal do Espí-
rito Santo - UFES, UFAM e Instituto Federal do Amazonas - IFAM. 
Além dessas licenciaturas financiadas com o recurso Prolind, a 
Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e Universidade de Cha-
pecó - Unochapecó/SC, desenvolvem experiências no ensino su-
perior para povos indígenas.

Muitas das licenciaturas financiadas pelo Prolind formam, 
em uma única turma, professores com distintas habilitações, 
dentre estas destacamos a área de Linguagens, que visa formar 
licenciados indígenas para ministrar aulas de Língua Indígena - 
conforme a etnia do povo; Língua Portuguesa – como primeira 
ou segunda língua, a depender da realidade sociolinguística de 
cada povo, Artes e Educação Física, nos anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, ofertados em áreas indígenas.

Conforme Martins (2015), “diante dessa formação mul-
tidisciplinar, grandes temas passam a ser preocupação da área 
de Linguagens”, desde “a formação linguística dos professores 
indígenas”, perpassando pelas “políticas linguísticas de valori-
zação, fortalecimento e ampliação de uso de línguas indígenas”, 
revitalização linguística, “abordagens metodológicas de ensino 
de primeira e segunda língua”, Estágios Supervisionados, “pro-
dução de materiais didáticos e paradidáticos para o ensino de 
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língua indígena e de língua portuguesa; e o papel do Trabalho de 
Conclusão de Cursos (TCC) na formação dos professores indíge-
nas dessa área”.

Nessa perspectiva, considerou-se relevante analisar es-
sas preocupações da área de Linguagens, promovendo discussão 
em torno da qualidade da formação de professores indígenas da 
referida área, sobretudo no que diz respeito ao trabalho com as 
línguas indígenas e com a língua portuguesa, para tanto se orga-
nizou o I Seminário da área de linguagens das Licenciaturas Inter-
culturais Indígenas – SEALLIN, no estado de Mato Grosso do Sul, 
configurando-se como “ponto de referência, a partir de então, 
das discussões acerca da formação de professores indígenas des-
sa área de habilitação” (Martins, 2015).

No I SEALLIN, discutiram-se as propostas e ações das Li-
cenciaturas Interculturais do Estado de Mato Grosso do Sul rea-
lizadas na UFGD e na UFMS, assim como as ofertadas em Ron-
dônia, pela Universidade Federal de Rondônia, e no Amazonas, 
pela Universidade Federal do Amazonas, especificamente a licen-
ciatura da Faculdade de Educação, tendo como principal eixo de 
discussão, a formação linguística e pedagógica da área de lingua-
gens das licenciaturas interculturais indígenas do centro-oeste 
e do norte do país, apresentando os desafios e as perspectivas 
desta formação.

Destaca-se que a demanda para realização do SEALLIN 
provém das discussões de trabalhos apresentados no I Congres-
so Internacional sobre Estudos Interculturais, realizado na Facul-
dade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande 
Dourados, no período de 19 a 21 de novembro de 2015. Conforme 
Martins (2015), muitos dos trabalhos apresentados, tanto por 
professores indígenas quanto por professores formadores atu-
antes em Licenciaturas Interculturais de várias universidades do 
país apontaram para a criação de um espaço próprio e institucio-
nalizado, que possibilitasse a troca de conhecimentos e experi-
ências entre instituições, e que tivesse um caráter periódico para 
esse fim, mas que fosse também de caráter permanente, a fim de 
possibilitar reflexões que envolvessem formação linguística, po-
líticas linguísticas, bilinguismo, revitalização e fortalecimento de 
línguas indígenas, o ensino de língua indígena e de língua portu-
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guesa nas Licenciaturas e o ensino dessas línguas nas escolas in-
dígenas, além de uma avaliação conscienciosa a respeito do tipo 
de formação que tem sido ofertado nas Licenciaturas Intercultu-
rais para habilitar professores indígenas a atuarem na Educação 
Básica, ministrando aulas de língua indígena e língua portuguesa.

Assim, o evento voltou-se para professores indígenas 
em formação em Licenciaturas Interculturais, bem como egres-
sos desses cursos, sobretudo os que se habilitaram na área de 
Linguagens e/ou que já atuam nessa área dentro das escolas 
indígenas. Outro segmento são os formadores que atuam em 
Licenciaturas Interculturais Indígenas, principalmente aqueles 
responsáveis pela formação linguística nos cursos, ensino de pri-
meira e de segunda língua, estágio supervisionado e produção 
de materiais e recursos didáticos para o ensino de língua materna 
e de segunda língua. 

Ressalta-se que, segundo Martins (2015), o SEALLIN é o 
primeiro evento dessa natureza no Brasil, uma vez que os cur-
sos de Licenciaturas Interculturais começaram a surgir em nosso 
país no ano de 2003 e, somente agora, após algumas turmas de 
professores indígenas terem concluído a formação, é que há con-
dições para discussões mais reflexivas sobre todo o processo de 
formação, no qual muitos indígenas foram submetidos durante 
esses últimos anos.

O SEALLIN objetivou, principalmente, contribuir com o 
fortalecimento da formação de professores indígenas da área de 
Linguagens; identificar os avanços, os desafios e as perspectivas 
da área de Linguagens das Licenciaturas Interculturais Indígenas; 
compartilhar experiências entre instituições superiores de ensino 
que ofertam cursos específicos e diferenciados a indígenas para 
atuarem no ensino de língua indígena e de língua portuguesa nas 
escolas indígenas; socializar as propostas de formação de profes-
sores da área de Linguagens das Licenciaturas Interculturais In-
dígenas participantes do evento; discutir as políticas linguísticas 
adotadas nas Licenciaturas Interculturais Indígenas para a valori-
zação, o fortalecimento e a ampliação de uso da língua indígena 
na Universidade e em outros ambientes; diagnosticar os princi-
pais problemas enfrentados nas Licenciaturas Interculturais In-
dígenas para o desenvolvimento de estudos linguísticos sobre 
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as línguas indígenas brasileiras; verificar como a área de Lingua-
gens das Licenciaturas Interculturais Indígenas tem contribuído 
para a produção de materiais didáticos e paradidáticos escritos 
em língua materna e em segunda língua; entender de que ma-
neira os estágios supervisionados são desenvolvidos na área de 
Linguagens das Licenciaturas Interculturais Indígenas, tendo em 
vista que em muitas áreas indígenas não há Ensino Fundamental 
completo nem Ensino Médio; entender o processo de produção 
de TCC na área de Linguagens, desde o planejamento do projeto, 
a escolha de orientador, a escolha de tema, as modalidades de 
TCC possíveis, a produção do trabalho, a avaliação e a difusão do 
conhecimento construído; identificar como o PIBID Diversidade 
tem contribuído para o fortalecimento dos cursos de formação 
de professores indígenas, sobretudo na área de Linguagens; e 
entender o uso das Tecnologias no Ensino de Línguas e na forma-
ção de professores indígenas da área de Linguagens das Licencia-
turas Interculturais Indígenas.

Para alcançar os objetivos propostos para o SEALLIN, a 
coordenação do evento propôs discussões em eixos, assim divi-
didas: a área de Linguagens de Licenciaturas Interculturais Indí-
genas; os desafios na formação de professores indígenas na área 
de Linguagens em Licenciaturas Interculturais Indígenas; o Está-
gio Supervisionado na área de Linguagens de Licenciaturas Inter-
culturais Indígenas; Ensino, Pesquisa e Extensão nas Licenciatu-
ras Interculturais Indígenas; a produção de Materiais Didáticos e 
Paradidáticos na área de Linguagens das Licenciaturas Intercul-
turais Indígenas. Dessa forma, para apresentar a área de lingua-
gens do Curso de Licenciatura da UFAM/FACED, utilizaremos a 
estrutura organizacional proposto pela comissão organizadora.

2 A área de Linguagens da Licenciatura em Formação de Profes-
sores Indígenas da FACED/UFAM

A Universidade Federal do Amazonas possui duas Licen-
ciaturas Interculturais Indígenas, uma ofertada no âmbito da 
Faculdade de Educação - FACED e outra no Instituto de Ciências 
Humanas e Letras - ICHL. Trata-se de cursos recentes no cená-
rio da Educação Escolar Indígena, logo as ações são experiências 
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novas, principalmente devido ao fato de tais cursos terem como 
objetivos formar professores bilíngues, valorizando o ensino da 
língua indígena, além do ensino da língua portuguesa.

O Curso em licenciatura em Políticas Educacionais e 
Desenvolvimento Sustentável - ICHL caracteriza-se como uma 
licenciatura Indígena, um curso regular, com ingresso bienal, 
com 3.550 horas, realizado em 04 anos, cuja finalidade volta-se 
a promover a formação de professores pesquisadores com uma 
preparação prática, teórica e metodológica, por meio do pensa-
mento crítico e reflexivo, para atuarem nas escolas indígenas da 
região do Rio Negro, respeitando a diversidade cultural e linguís-
tica. Atualmente, ampliou o campo de atuação, abrangendo a 
região do Baixo rio Amazonas, atendendo o povo Sateré-Mawé.

A base do conhecimento é produzida por meio do ensino 
via pesquisa, na qual a estrutura curricular é flexível e orientada 
pelas pesquisas desenvolvidas, com currículo pós-feito (pós fac-
tum), bilíngue, contribuindo para a formação técnica e pedagó-
gica dos alunos, que permite a partir da gestão do conhecimento 
e de tecnologias sociais tradicionais indígenas e não-indígenas, 
intercultural, compreender a realidade educativa local e nacional 
e o contexto sociopolítico que a determina e discutir a gestão 
territorial de suas comunidades e das Terra indígena do Alto Rio 
Negro. 

A licenciatura Políticas Educacionais e Desenvolvimento 
Sustentável – ICHL não se propõe a formar professores para di-
ferentes áreas, como é o objetivo do Curso de Licenciatura em 
Formação de Professores Indígenas – FACED, cujo projeto inicial 
destinou-se à turma Mura, a partir de 2008. Posteriormente, fo-
ram feitas adequações, visando atender aos povos Sateré-Mawé 
e Munduruku, em 2011. Em 2015, iniciaram as turmas Alto Rio Ne-
gro, Alto Solimões, Madeira-Manicoré e Purus- Lábrea. 

Segundo Santos e Santos (2014, p. 2.875), para cada 
turma, procede-se com a elaboração e as adequações ao pro-
jeto em “um processo de protagonismo compartilhado, tendo 
como principais sujeitos os próprios professores e lideranças 
indígenas, representados por suas organizações, e os professo-
res do curso”. Esse trabalho coletivo deve-se ao entendimento 
institucional da necessidade de estabelecer políticas e ações de 
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ensino, pesquisa e extensão, que garantam a participação dos 
envolvidos no planejamento, desenvolvimento, avaliação e re-
sultado das ações, para atender às prerrogativas acadêmicas e 
aos anseios dos indígenas. A construção desse curso específico 
tem como princípio ouvir as comunidades, debater e construir o 
projeto de formação, em Fóruns e oficinas, que se caracterizam 
como espaços de participação ampla da comunidade indígena 
envolvida no Curso para adequar a Matriz Curricular às realidades 
histórica e linguística do povo. 

Os Fóruns e Oficinas se constituem, ainda, em espaços 
nos quais se faz o levantamento das demandas das comunidades 
pela segunda etapa do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e por 
ensino médio, assim como se socializa as reflexões oriundas das 
organizações indígenas sobre o Ensino Superior. A interlocução 
da UFAM com lideranças e professores indígenas para elaborar a 
Matriz Curricular visa sensibilizar e mobilizá-los, criar condições 
para que os interessados possam conhecer a proposta original do 
Curso, formar a “Comissão de Acompanhamento da Elaboração 
e implantação do Curso”, composta por professores da UFAM 
e por membros das organizações indígenas do povo solicitante. 

A duração total do curso é cinco anos, dividindo-se em 
três etapas. Nesse período, durante dois anos ocorre a formação 
geral, para estudo de fundamentos pedagógicos, por meio de 
disciplinas inspiradas no curso de Pedagogia, e de noções básicas 
introdutórias às três grandes áreas. Nessa etapa, todos os alunos 
indígenas estudam juntos. Posteriormente, inicia-se a formação 
específica, quando os alunos se dividem em três turmas destina-
das ao aprofundamento em áreas: Ciências Humanas e Sociais – 
História, Geografia, Antropologia, Sociologia e Filosofia; Ciências 
Exatas e Biológicas – Matemática, Química, Física e Biologia; e 
Letras e Artes – Língua Portuguesa, Língua Indígena, Expressão 
Cultural e Práticas Corporais. 

Na última etapa, ocorre a integração das áreas, quando 
os alunos voltam a formar uma única turma para discutirem os 
resultados das pesquisas, do estágio e outras questões que sur-
giram ao longo do Curso e na etapa anterior. Ressalta-se que, no 
decorrer do curso, são realizados processos avaliativos contínu-
os para ressignificar as atividades previstas e que será objeto de 
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relato neste trabalho.
A Licenciatura em Formação de Professores Indígenas 

volta-se à formação de docentes para as séries finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio em uma carga horária de 3.160 
horas, divididas em: I. Formação Geral - 1320 h; II. Formação es-
pecífica - 840 h; III. Formação para integração das áreas - 600 h; 
Práticas como Componente Curricular - 400h; Outras Formas de 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - 200h e IV. Estágio - 
400h. 

No que se refere à atribuição da área de Linguagens, na 
Formação Geral, especificamente em língua portuguesa, oferta-
-se 2 (duas) disciplinas: Língua Portuguesa I, com carga horária 
de 60 horas e ementário voltado a refletir sobre língua e lingua-
gem, a diversidade linguística, modalidades oral e escrita, aspec-
tos do Português falado pelos indígenas, o conceito de gênero, 
gêneros orais, gêneros escritos, gêneros textuais na Internet; e 
Língua Portuguesa II, também com carga horária de 60 horas, 
visando cumprir a ementa, que se propõe a discutir noções lin-
guísticas sobre o ensino de língua: o oral e o escrito, conceitos 
de gramática, aspectos gramaticais da língua padrão, aspectos 
estruturais do texto escrito, um gênero literário: mitos/lendas, 
conversão do oral no escrito.

Ainda na Formação Geral, voltada ao âmbito específico 
da língua indígena, há as disciplinas: Línguas Indígenas na Ama-
zônia, 60 horas, cuja ementa propõe lançar um olhar sobre a pa-
norâmica sincrônico-diacrônica da distribuição das línguas indí-
genas na Amazônia com enfoque na língua indígena da Turma; e 
Introdução à Língua Indígena, carga horária de 60 horas e emen-
ta propondo a ampliação do conhecimento da história da língua 
indígena da Turma: origens, mudanças, interferências.

No que se refere à formação em Artes, há na etapa de 
Formação Geral, a disciplina Expressão Cultural I, que em 60 ho-
ras se propõe a trabalhar a ementa, na qual se contempla a Po-
tência sinestésica da expressão cultural: a percepção sensorial, a 
expressão individual e grupal nas diversas linguagens que ocasio-
nalmente sejam priorizadas e na intertextualidade que a cultura 
coloca. Expressão Cultural, criatividade e criticidade. 



81

Ainda na Formação Geral, na área de Linguagens, há a 
disciplina voltada à formação da Educação Física: Práticas Cor-
porais, com carga horária de 60 horas e ementa contemplando 
a  problematização da historicidade dos povos indígenas através 
das suas práticas corporais cotidianas do andar, correr, saltar, 
transportar, lançar, nadar, mergulhar, caçar e outras com carac-
terísticas lúdicas, possibilitando a continuidade de suas expres-
sões culturais através da valorização de seus rituais, da transmis-
são de valores e costumes para as novas gerações.

Na Formação Específica da área de Linguagens, há mais 
04 (quatro) níveis de disciplinas, de 60 horas/aulas, voltadas à 
reflexão sobre a Língua Portuguesa, abrangendo nas respectivas 
ementas o estudo da fonética e fonologia, morfologia, sintaxe 
e história social e linguística do Português. A transplantação do 
português para o Brasil. Mudanças históricas de natureza fonéti-
co-fonológica, morfossintática e semântica no sistema linguístico 
do Português. Características sociais e linguísticas do Português 
no Amazonas.

Ainda na Formação Específica da área de Linguagens, o 
estudo da Língua Indígena é realizado em 04 (quatro) discipli-
nas, com carga horária de 60 horas cada, visando construir co-
nhecimentos sobre a fonética e fonologia: definições. Processos 
e regras fonológicas da língua indígena da Turma; morfologia 
com enfoque no sistema verbal da língua indígena da turma; a 
sintaxe e o sintagma na língua indígena da Turma; literatura oral, 
controvérsias sobre literatura oral. Gêneros orais na cultura ca-
bocla e indígena da Amazônia: mitos, cantos, lendas, provérbios, 
adivinhações, formas rituais, canções, discursos habituais, etc. A 
narratologia. 

Para além das disciplinas específicas do estudo de língua 
portuguesa e de indígena, ainda há a disciplina Línguas em Con-
tato: Português e Língua Indígena, 60 horas, cuja ementa con-
templa a discussão: línguas em contato. Superestrato, adstrato e 
substrato. Relações de contato entre a língua indígena e o Portu-
guês: interferências mútuas possíveis (no léxico, na morfologia, 
na sintaxe, etc.). 

A formação em Artes, na etapa de Formação Específica 



82

conta com mais 02 (duas) disciplinas: Expressão Cultural II, 60 
horas/aula, e ementa voltada aos aspectos diversos da expressão 
cultural de outros grupos sociais, relacionamento crítico com ou-
tras formas de expressão cultural dos povos latino-americanos e, 
particularmente, da Amazônia; e Expressão Cultural III, com car-
ga horária também de 60 horas e ementa propondo a releitura e 
reconstrução de cosmos estéticos diversos, dada a necessidade 
da relação com a cultura dos povos indígenas. Recriação da cha-
mada Arte Universal, no sentido sinestésico/crítico.

Ainda na área de Linguagens, há as disciplinas Pesquisa 
em Letras e Artes e Cotidiano do Professor Indígena I e II, ambas 
com carga horária de 60 horas, objetivando realizar levantamen-
to sociolinguístico, mapeamento dos falantes por idade (entre 
outras variáveis), língua indígena: número, localização e compe-
tência dos falantes que vivem na área, pesquisa lexical: estudo 
de campos semânticos relacionados à agricultura e à pesca. Ela-
boração de um glossário comentado, a partir da pesquisa e das 
análises feitas. 

Para organizar as pesquisas realizadas, a Matriz Curricu-
lar reserva a disciplina Oficina III - Sistematização Final e Apre-
sentação das Pesquisas da Grande Área de Letras e Artes, 60 ho-
ras/aula, cuja ementa prevê: sistematização final e elaboração de 
Relatórios e produções diversas ligadas às pesquisas na Grande 
Área de Letras e Artes. Apresentação dos resultados das pesqui-
sas. Nessa mesma linha, há a disciplina Estágio II, 135 horas/aula, 
destinada a Elaboração, desenvolvimento e socialização de pro-
jetos e relatórios escolares de ensino-pesquisa, relacionados às 
áreas específicas de formação/atuação dos licenciandos.

Na última etapa do Curso, Formação para Integração 
das Áreas, há a oferta da disciplina Libras, 60 horas/aula, na qual 
aborda-se a história da educação de surdos; políticas educativas 
para surdos; legislação e surdez; abordagens educacionais na 
educação de surdos; Congresso de Milão; aspectos morfológicos, 
fonológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos da Libras; aná-
lise contrastiva: Língua Portuguesa e Língua de Sinais; Linguística 
Aplicada à educação de surdos; parâmetros da Libras; sistema de 
transcrição, tipos de frases em Libras; incorporação de negação; 
os classificadores da Libras; expressões facial e corporal; alfabe-
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to manual; datilologia; cultura e identidades surdas; comunidade 
surda; o movimento surdo no Brasil. 

As disciplinas e ementas propostas para a primeira turma 
do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas 
ainda são as pensadas e idealizadas para o Povo Mura,  monolín-
gue em língua portuguesa, mas desejosos de vitalizar a língua in-
dígena, considerando que ainda há entre eles o Nheengatu. Além 
disso, na elaboração do Curso houve contribuição significativa de 
professores do Departamento de Língua e Literatura Portugue-
sa, que imprimiram nas disciplinas da licenciatura intercultural 
características das disciplinas e ementas da graduação em Letras 
da UFAM (antigo currículo, inclusive).

Faz-se necessário avançar na inserção de algumas dis-
cussões na área de Linguagens do Curso de Licenciatura em For-
mação de Professores Indígenas da UFAM, visando a diminuição 
da distância entre as epistemologias ocidentais linguísticas e as 
epistemologias indígenas, para ser definido o que realmente é 
relevante nesse processo de formação linguística dos docentes 
indígenas, que no Amazonas apresenta-se de variadas formas, 
conforme a relação de contato estabelecida com a sociedade en-
volvente.

3 Desafios na formação de professores indígenas na área de Lin-
guagens do Curso de Licenciatura em Formação de Professores 
Indígenas FACED/UFAM 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE (2013), o estado do Amazonas continua sen-
do o maior, em extensão territorial, do Brasil, com 1.559.159,148 
quilômetros quadrados, superando em território as regiões Sul e 
Sudeste somadas, assim como os países da América do Sul e da 
Europa (equivale à soma de território dos países França, Espa-
nha, Suécia e Grécia), excluindo a Argentina, o Brasil e a Rússia. 
Caso fosse um país, estaria entre os 20 maiores do mundo em 
extensão territorial. 

Por outro lado, o Amazonas apresenta um dos mais 
baixos índices de densidade demográfica do país, com 2,23 ha-
bitantes por quilômetro quadrado, conforme dados do IBGE. A 
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população do estado é 3.483,985 habitantes, que vivem no es-
tado que detém um dos maiores mananciais de água doce e for-
ma na região a maior rede hidrográfica do planeta. A maioria dos 
rios amazonenses é navegável durante todo o ano, tendo como 
principal afluente o rio Amazonas, que possui um curso calculado 
em 6.300 quilômetros. Seu arco atlântico tem a extensão de 400 
quilômetros. Nasce presumivelmente na lagoa Santana (Andes 
Ocidentais), onde sua bacia de recepção é um rio de geleira. O 
acesso ao e no Estado é feito principalmente por via fluvial ou 
aérea.

No que se refere aos povos indígenas, o IBGE identificou 
65 grupos indígenas no Amazonas, continuando, dessa forma, 
como o estado brasileiro com maior número de indígenas, falan-
do diversas línguas, e contribuindo dessa forma para significativa 
diversidade cultural e linguística.

Conforme Bergamaschi (2008, p. 7), a diversidade cul-
tural não é “apenas uma constatação antropológica”, já que no 
território brasileiro registra-se 734.127 indivíduos, pertencentes a 
mais de 230 povos indígenas, falantes de 180 línguas, distribuídos 
em 612 Terras Indígenas (TI), contribuindo “decisivamente para 
o Brasil apresentar essa diversidade étnico-cultural que constitui 
uma riqueza ímpar no planeta”.

Santos e Pinheiro (2016, p. 32) informam que os povos in-
dígenas representam, ainda, uma diversidade de situações histó-
ricas, devido à relação e à situação jurídica da terra onde vivem, 
pelo tempo de contato, num contexto em que índios, mesmo 
quando vivem em cidades, continuam a se identificar como tais, 
assim como outros reivindicam sua diferença étnica, seu perten-
cimento a povos que até recentemente eram dados como extin-
tos, apesar do intenso contato com não-índios.

Segundo Deruyttere (2006, p. 5), são povos indígenas os 
descendentes das civilizações que habitavam a América Latina e 
o Caribe na época da Colonização europeia, independentemente 
da situação atual, quer seja em relação à localização geográfica, 
quer seja pela conservação parcial ou totalmente de “suas pró-
prias instituições e práticas sociais, econômicas, políticas, linguís-
ticas e culturais; além da autoidentificação como pertencentes a 
povos ou culturas indígenas ou pré-coloniais”.
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Apesar do reconhecimento científico sobre a diversi-
dade linguística, contraditoriamente, as Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa do Amazonas não priorizam a pesquisa 
linguística, tendo como consequência línguas sem descrição ou 
com pouca descrição, fruto de projetos de IES de outros estados 
da federação ou de outros países, que motivados pelo exotismo 
amazônico empreendem pesquisas quase sempre de sistemati-
zação da língua, porém em uma perspectiva apenas teórica em 
sua maioria, sem vínculo com a proposição de continuação da lín-
gua, resultado da ausência de políticas linguísticas, voltadas para 
o fortalecimento e manutenção das diversas línguas indígenas 
amazônicas.

No Amazonas, há, ainda, um quadro reduzido de linguis-
tas, que em sua maioria têm seus estudos voltados a outras áreas 
da linguística, principalmente, a Análise de Discurso, que registra 
significativo número de pesquisadores dedicados a essa temáti-
ca, em detrimento aos estudos das línguas indígenas, agravado 
pela ausência de cursos ou Programas de Pós-Graduação em Lin-
guística ou linhas de pesquisa nessa área. Registram-se no esta-
do 02 (dois) Programas de Pós-Graduação na área de linguagens: 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes – PPGLA da Uni-
versidade do Estado do Amazonas - UEA e Programa de Pós-Gra-
duação em Letras – PPGL da Universidade Federal do Amazonas.

O Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes – PP-
GLA da UEA possui área de concentração na “Representação e 
interpretação artística, literária e linguística”, visando enfocar o 
fenômeno estético sob forma literária, linguística, musicológica, 
plástica, visual e cênica, em suas abordagens culturais, históricas, 
teóricas, analíticas e criativas, verificadas a partir de vários níveis 
dessa produção: gênese da obra, relação entre crítica e criação, 
recepção, arquivo, restauração. 

O PPGLA divide-se em 03 (três) linhas de pesquisa: Arqui-
vo, Memória e Interpretação; Linguagem, Discurso e Práticas So-
ciais; Teoria, Crítica e Processos de Criação. A linha 01 (um) abarca 
os estudos literários e artísticos fundamentados em perspectiva 
dialética no que se referirem à criação, à instrumentação crítica 
e teórica, bem como a suas relações interdisciplinares. Por sua 
vez, a linha 02 (dois) prevê estudos acerca da descrição e análise 
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linguística, bem como dos mecanismos socioculturais envolvidos 
nos usos da linguagem e das línguas e sua aplicabilidade na área 
da educação linguística. Interessa-se pelas teorias e análises de 
textos, gêneros, discursos e enunciados nas diversas práticas 
sociais. A terceira linha visa trabalhar com estudos críticos, ba-
seados em premissas teóricas definidas sob paradigmas que fa-
voreçam processos criativos e produtos deles resultantes. Estão 
contemplados aqui os estudos analíticos de caso ou sob inspira-
ção de teorias da arte, assim como as teorias críticas e sua aplica-
ção interpretativa, bem como aspectos práticos das expressões 
artísticas que estejam amparados por um viés teórico norteador.

Dentre os objetivos do Programa, destacamos: preparar 
profissionais pós-graduados Stricto Sensu em Letras e Artes, con-
ferindo-lhes capacidade de criação, restauração, avaliação crítica 
e analítica de objetos e processos artísticos, literários e etnolin-
guísticos; preparar corpo crítico para IES na área interdisciplinar 
de Linguística, Letras e Artes; preparar profissionais qualificados 
para intervenção no corpo social; desenvolver pesquisas relacio-
nadas à Área de Concentração com o objetivo de formar novos 
pesquisadores.

No Regimento do Curso da UEA, registra-se 03 (três) dis-
ciplinas eletivas – Classificação das Línguas Indígenas, Estudos de 
Etnolinguística, Metodologia da Pesquisa de Línguas Indígenas 
– com 04 créditos, no entanto na estrutura curricular do curso 
apresentada no site da IES, as disciplinas não aparecem, assim 
como na oferta de disciplinas para os anos 2014 e 2015. Observa-
-se, ainda, a ausência de dissertações privilegiando a pesquisa lin-
guística direcionada à temática indígena, apesar de ter doutores 
em linguística que registram trabalhos voltados a essa parte da 
população. Por outro lado, entende-se que esse posicionamento 
dos pesquisadores pode ter raiz na ausência de financiamento 
para suas pesquisas, que no estado do Amazonas requer valores 
altíssimos, considerando o custo com locomoção, principalmen-
te.

O Programa de Pós-Graduação em Letras da Universida-
de Federal do Amazonas – PPGL/UFAM divide-se em 02 (duas) 
áreas de concentração: Estudos Literários – volta-se para o es-
tudo da historiografia literária, sua recepção e crítica, da litera-
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tura com ênfase em estudos regionais, culturais, interculturais e 
intersemióticos; e Estudos Linguísticos – direcionado ao estudo 
da língua em seus diferentes níveis, a partir de enfoques teóricos 
distintos que possibilitem desde a descrição de fatos linguísticos 
em diferentes situações de uso, inclusive, situações de línguas 
em contato, até o texto e o discurso, tanto no que se refere a 
mecanismos de organização do texto como a condicionantes ex-
ternos que interferem na construção do sentido do discurso em 
relação às suas condições de produção.

A área de Estudos Literários apresenta 02 (duas) linhas 
de pesquisa: Análise e Intersemiose Literária - estudo da lírica, 
da narrativa e da dramaturgia nacional, incluídas as especificida-
des da formação de uma cultura literária da Amazônia Brasileira. 
Abordagem intercultural e intersemiótica da obra literária; e Li-
teratura Brasileira - estudo da produção literária brasileira com 
ênfase na literatura regional.

Por sua vez, a área de Estudos da Linguagem se divide 
em: Análise e descrição do Português do Brasil - estudo das va-
riações dos aspectos fonético-fonológicos, morfológicos, sintá-
tico-semânticos, discursivos e lexicais, com abordagens teóricas 
da Sociolinguística, Dialectologia e da Etnolinguística, enfocando 
o português brasileiro com ênfase no português falado no Ama-
zonas; e Desenvolvimento e Ensino de L2/LE - Pesquisas sobre 
desenvolvimento de L2-LE em contextos naturais e induzidos nas 
perspectivas cognitiva, linguística, sociolinguística, funcionalista/ 
pragmática e sociocultural. Análise de abordagens, recursos e 
estratégias de ensino de L2-LE. Professor: formação, crenças e 
condições de vida e de trabalho. Aluno: expectativas, crenças, 
estilos de aprendizagem e realidade. Currículo: experiências em 
andamento e inovações. Avaliação: escolar e institucional. Sala 
de Aula: relações de ensino/aprendizagem e estratégias inovado-
ras. Materiais instrucionais: produção e análise. Políticas de ensi-
no de L2-LE.

No site do PPGL/UFAM, registra-se apenas 01 (uma) dis-
ciplina eletiva – Etnolinguística, – com 04 créditos. Observa-se, 
ainda, a ausência de dissertações privilegiando a linguística indí-
gena, apesar de ter doutores em linguística, cujos trabalhos vol-
taram-se às línguas indígenas amazônicas. No entanto, supõe-se 
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que a opção dos pesquisadores da UFAM aproxima-se das causas 
dos pesquisadores a UEA: ausência de financiamento para suas 
pesquisas, desencadeado pelas políticas linguísticas do estado 
do Amazonas, que não privilegiam a manutenção, o fortaleci-
mento ou a revitalização das línguas dos mais de 60 povos em 
território amazônico.

Ressalta-se que pesquisadores do PPGL/UFAM registram 
Projetos e Grupo de Pesquisa que contemplam a linguística indí-
gena, dentre os quais destacamos: o Projeto Descrição e Docu-
mentação das Variedades de Nheengatu no Amazonas - objetiva 
a análise, a descrição e a documentação de uma língua natural em 
seus aspectos gramaticais, visando mapear seu uso e um maior 
conhecimento dessa língua na região do Amazonas atualmente; 
e o Grupo de Pesquisa sobre Língua Indígena e o Português Fala-
do no Amazonas, que possui 03 linhas: Indígena, Sociolinguística 
e Dialectologia.

O panorama sobre a formação de formadores/ pesqui-
sadores no Amazonas informa que o olhar sobre a temática in-
dígena ainda está sendo construído, tendo como consequência 
número limitado de graduando/pós-graduandos interessados 
em aprofundar o conhecimento sobre a diversidade linguística 
e indígena, inclusive do processo ensino-aprendizagem, que tem 
sido assumido pelos pesquisadores da Faculdade de Educação – 
FACED, onde ocorreu a proposição do curso de licenciatura em 
Formação de Professores Indígenas, especificamente, no Grupo 
de Pesquisa da Linha 03 (três) – Formação de Professores no Con-
texto Amazônico - do Programa de Pós-Graduação em Educação.

O curso iniciou no ano 2008, direcionado ao povo Mura. 
Posteriormente, em 2011, ingressaram alunos dos povos Mun-
duruku e Sateré-Mawé, em turmas distintas. No entanto, poste-
riormente, surge a interrogação sobre como atender as diversas e 
distintas demandas dos 65 povos do Amazonas, com um número 
limitado de docentes? Nesse contexto, adota-se, partir de 2013, a 
Política de Territórios EtnoEducacionais – TEE, ressignificando o 
entendimento sobre o atendimento à demanda amazônica, pois 
pelo número de povos e pela estrutura do curso, dificilmente, em 
pouco tempo, pelo menos alguns povos seriam atendidos com a 
formação. Assim, iniciaram-se turmas, tendo por base a divisão 
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em TEE, independente, da situação sociolinguística do povo.
Nessa configuração, atualmente, o curso de Licenciatu-

ra em Formação de Professores Indígenas possui a Turma Médio 
Solimões, que atende professores de 07 (sete) povos diferentes; 
Turma Alto Solimões – 02 (dois) povos distintos e em extrema 
relação de contato com os países da fronteira (Peru e Colômbia, 
logo a presença da língua espanhola, além do português); Turma 
Alto Rio Negro – 12 (doze) povos; Turma Purus-Lábrea – 5 (cinco) 
povos e Turma Madeira Manicoré - 5 (cinco) povos.

A Licenciatura em Formação de Professores Indígenas 
tem como objetivo geral formar, em nível superior, numa pers-
pectiva intercultural e interdisciplinar, professores indígenas 
para atuar na 2ª etapa do Ensino Fundamental e no Ensino Mé-
dio, nas escolas indígenas, com habilitação plena nas áreas de 
Ciências Humanas e Sociais; Ciências Exatas e Biológicas; Letras 
e Artes.

Os objetivos específicos se voltam a contribuir para o 
avanço do projeto político-pedagógico das escolas indígenas; 
oferecer condições para que as escolas, através do trabalho edu-
cativo integrado dos professores e comunidades, possam pro-
mover o acesso aos saberes científicos historicamente constru-
ídos pela humanidade, bem como a valorização do patrimônio 
territorial, cultural e ambiental dos povos indígenas, propiciando 
um diálogo intercultural, a partir da lógica e valores desses po-
vos; possibilitar aos professores atendidos pelo curso um proces-
so de formação que contribua para a construção de condições 
de promover em sala de aula o processo educativo que, funda-
mentado na cultura e forma de pensamento de seus povos possa 
estar orientado para a melhoria das condições de vida, através 
da apropriação crítica de bens culturais e recursos tecnológicos 
advindos de outras sociedades. Promover ações que permitam a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

Diante dos objetivos propostos no Projeto Político do 
Curso e da demanda por formação específica de professores in-
dígenas, a área de Linguagens, especificamente, considera desa-
fios na formação dos professores na referida área os seguintes 
aspectos: formação na educação básica e na prática docente dos 
acadêmicos do curso; quantitativo de docentes da área de Lin-
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guagens do curso; diversidade linguística amazônica.
A formação na educação básica e na prática docente dos 

acadêmicos ingressos do curso apresenta-se como desafio para 
a área de Linguagens, diante da extrema limitação que a maio-
ria dos ingressos demonstra com relação à leitura e à escrita, in-
cluindo letramento e alfabetização. Os alunos sempre são de um 
contexto que não há energia elétrica, nem livros. São oriundos 
de classes multisseriadas, ou no Magistério Indígena, ou ainda 
no Ensino Médio mediado por tecnologia, que não considera a 
especificidade linguística dos alunos.

Além disso, devido à necessidade das aldeias, assumem a 
função de professor na aldeia e reproduzem modelos de ensino 
pautados na supressão das línguas indígenas, ou seja, o exercício 
docente baseado no modelo dos seus antigos professores, que 
não priorizaram e nem consideraram oralidade, conhecimento 
tradicional dos povos, produção textual, leitura e releitura, com-
plementado pela ausência de orientação pedagógica do poder 
público, que nega o direito adquirido pelos povos indígenas de 
uma educação diferenciada. 

Diante do quadro relatado suscintamente, como formar 
professores que devem contribuir para o projeto societário de 
seu respectivo povo, especificamente para atuarem no ensino de 
línguas, artes e educação física e que ainda devem intervir na vio-
lenta relação de contato que os povos indígenas são submetidos, 
atingindo diretamente a autoestima de cada aluno-professor, 
que teme ousar em adotar uma outra forma de ser professor?

No que se refere ao quantitativo de docentes da área de 
Linguagens no Curso de Licenciatura em Formação de Professo-
res Indígenas, registra-se apenas um professor da área de Lin-
guagens, especificamente, da área de Língua Portuguesa. As de-
mais especificidades – Linguista, Arte Educador, Educador Físico 
– são atendidas por docentes dos cursos de licenciatura da UFAM 
ou de outras IES, principalmente, os linguistas.

Sabe-se que o processo de ensino-aprendizagem em 
qualquer contexto de educação escolar indígena perpassa pela 
sistematização de conhecimentos, por meio de pesquisas, leitu-
ras, experimentações, no entanto, como realizar, a contento, es-
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sas ações tendo apenas um docente no quadro efetivo do curso?  
Como fazer pesquisa? Alguns poucos alunos e povos são atendi-
dos satisfatoriamente, porém, a maioria fica à margem do pro-
cesso de ensino, pesquisa e extensão, conforme define a missão 
da universidade.

A diversidade linguística amazônica registra, conforme já 
fora apresentada, mais de 60 línguas, que apresentam diferentes 
situações de estudo. Há línguas que vêm sendo pesquisadas e 
sobre as quais se sabe o suficiente para contribuir com o proces-
so educacional do povo; no entanto, há línguas que apresentam 
pouco ou nenhum estudo, inclusive sem descrição.

Além da limitação no conhecimento sobre as línguas in-
dígenas, em muitos espaços amazônicos convivem mais de um 
povo, que falam diferentes línguas de distintas famílias. Esse 
contexto desafia o docente da licenciatura e os próprios profes-
sores em formação, pois qual língua trabalhar? Como trabalhar? 
O exemplo clássico é a região do Alto Rio Negro, onde se falam 
mais de 20 línguas. Essa realidade reflete na turma Alto Rio Ne-
gro, na qual há 12 povos, alunos que falam 06 línguas, ou seja, 
uma turma, linguisticamente, equivale a várias... Como trabalhar 
com a diversidade linguística na sala de aula, sem excluir uma lín-
gua e privilegiar outra?

Entende-se que para conseguir minimizar os desafios, 
o elemento relevante é adotar metodologia que os alunos-pro-
fessores sejam os pesquisadores de suas realidades juntamente 
com seus alunos e comunidade da escola da aldeia, pois sendo 
apenas um docente da área de linguagens não há como fazer 
pesquisa em todas as escolas.

Por meio da pesquisa, partindo da observação, do regis-
tro da prática docente de cada aluno-professor, e direcionando-
-os à reflexão e a outras experiências docentes de ensino-apren-
dizagem supõe-se que é possível contribuir com a ressignificação 
dos modelos utilizados no processo de ensino de línguas, que 
não tem contribuído para a construção da autonomia indígena, 
nem para construir uma escola indígena que atenda aos princí-
pios da educação diferenciada: Comunitária, Intercultural, Espe-
cífica, Diferenciada, Bi/Multilíngue.
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Destaca-se que a parceria estabelecida com linguistas de 
outras IES também minimiza os desafios da área de linguagens. 
Apesar das línguas indígenas não serem objetos de estudos des-
ses pesquisadores, estes se desdobram para conhecer a estrutu-
ra da língua e ministrarem as disciplinas referentes à língua indí-
gena. A perspectiva é que se destinem vagas para realização de 
concurso para suprir a demanda do curso.

4 O Estágio Supervisionado na área de Letras e Artes do Curso 
de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas – FA-
CED/UFAM

O curso de Licenciatura em Formação de Professores In-
dígenas até o presente momento formou apenas a Turma Mura, 
cujo território está localizado na cidade de Autazes, distante de 
Manaus 112 km, em linha reta, e 218 km por via fluvial. O desloca-
mento se dá mediante a travessia do rio Amazonas por balsa ou 
“voadeira”, que demora cerca de 25 minutos, e, no porto da cida-
de de Careiro, há táxis-lotação que fazem o trajeto para Autazes. 
Em se tratando de Amazônia, é um trajeto, relativamente, rápido 
e de baixo custo.

Além da proximidade com Manaus, as aldeias dos Mura 
não são distantes entre si. Esse contexto possibilitou a experi-
mentação de atividades voltadas ao estágio, na perspectiva de 
atender as imposições da Universidade, mas também contextu-
alizar as demandas da Turma Mura. Dessa forma, a proposta de 
estágio partiu do modelo adotado pelo curso de Pedagogia, divi-
dido em 03 (três) momentos: Estágio I, Estágio II e Estágio III. No 
entanto, foi idealizado o Grupo de Supervisão Coletiva, no qual 
eram realizados grupo de estudos e visita de acompanhamento.

No período de estágio, foi informado aos professores de 
cada aldeia que eles deveriam montar um grupo de supervisão 
coletiva, que funcionaria da seguinte maneira: os professores em 
formação se reuniriam na sua escola, leriam e discutiriam os tex-
tos das apostilas e, posteriormente, deveriam colocar em prática 
na sala de aula os temas que estavam em conformidade à realida-
de da escola. Ressalta-se que o estágio foi feito, em grande par-
te, nas escolas multisseriadas, considerando que era o local de 
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trabalho dos acadêmicos e a proposta de estágio do curso abre 
a possibilidade de o acadêmico realizar seu estágio na escola que 
atua como docente. 

As atividades e debates realizados pelo grupo de supervi-
são coletiva de estágio ajudaram para dinamização da escola e na 
atuação do docente. Os debates eram feitos após a releitura das 
apostilas ou de alguns livros escolhidos para o estudo. O objetivo 
das reuniões era conhecer e debater problemáticas da escola e 
da aldeia. Nas reuniões, debatia-se, ainda, a respeito das dificul-
dades enfrentadas na sala de aula e as formas de enfrentá-las.

Um dos temas significativos debatidos no grupo foi sobre 
pesquisa, pois antes os professores em formação não partiam da 
pesquisa para trabalhar na sala de aula e nem imaginavam tra-
balhar com pesquisa e muito menos sabiam o que era uma pes-
quisa, como ela deveria ser feita, e qual era o papel do professor 
pesquisador. A temática foi significativa para a vida dos discentes 
porque possibilitaram o surgimento de ideias de como trabalhar 
outros conteúdos em outras disciplinas.

O estágio possibilitou a construção de uma perspectiva 
de planejamento coletivo, por meio do qual os graduandos am-
pliaram o entendimento sobre a elaboração dos objetivos gerais 
e específicos, que era uma das dificuldades apontadas por eles. 
Os alunos passaram a organizar os trabalhos escolares por meio 
de atividades nas quais os alunos poderiam trabalhar materiais 
concretos, tais como observar a aldeia e verificar como ela era 
cuidada, que desencadeava na problematização de temas para 
pesquisa de campo para então ser usada a leitura e escrita, pro-
dução textual.

O grupo de supervisão coletiva buscou responder às 
preocupações dos comunitários, garantindo um momento es-
pecífico para realização das reuniões pedagógicas que antes 
aconteciam junto com a reunião da comunidade. As atividades 
de estágio também contribuíram na organização de atividade de 
pesquisa de campo sobre os tipos de peixes, por exemplo, com 
os alunos de 3º ao 5º ano. Os alunos foram nas casas dos morado-
res perguntaram quais os tipos de peixes que eles conheciam e 
depois descreveram as características de cada um. Esta atividade 
aconteceu na disciplina de língua portuguesa, com a produção 
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de um dicionário ilustrado com a diversidade de peixes da região 
em Português e Nheengatu. 

A adoção do modelo de estágio relatado na turma Mura, 
parte do entendimento sobre o conceito de estágio no Curso, 
considerando que quase todos alunos já atuava como professo-
res em suas aldeias e que, na educação escolar indígena, é pos-
sível (permitido) que o graduando faça estágio em sua própria 
escola. Nesse sentido, o estágio é entendido como um espaço/
tempo de reflexão e ação sobre a realidade escolar e o exercício 
da docência, tendo em vista potencializar a formação dos licen-
ciandos, qualificar as suas inserções profissionais e, consequen-
temente, o trabalho da escola.

Nesse sentido, o estágio foi realizado nas próprias es-
colas indígenas onde os licenciandos atuam como professores. 
Caso atuem em escolas que ofereçam apenas a Educação Infantil 
e/ou do 1º ao 5º ano, poderão realizar seus estágios nesses seg-
mentos escolares, ainda que a Licenciatura esteja voltada para 
a formação de professores para atuarem em outras etapas de 
escolarização. Já os professores que atuam em turmas do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio deverão de-
senvolver suas ações de estágio nesses segmentos escolares. 

Os objetivos do estágio no curso voltam-se a refletir so-
bre a relação teoria e prática no processo de formação e exer-
cício da docência; desenvolver uma postura investigativa sobre 
o conjunto do espaço escolar e da aldeia; elaborar, desenvolver 
e socializar projetos escolares/de ensino-pesquisa relacionados 
às áreas específicas de formação/atuação; investigar a realidade 
educacional, de modo a contribuir para o trabalho educacional, o 
trabalho docente e o aperfeiçoamento do projeto político peda-
gógico; identificar e analisar os problemas cotidianos da escola 
e da sala de aula onde atua, bem como as alternativas para solu-
cioná-los; utilizar o registro escrito para documentar o trabalho 
pedagógico e para refletir sobre a prática tendo em vista o seu 
aperfeiçoamento; experimentar situações de ensino-aprendiza-
gem, avaliando as repercussões das mesmas no seu cotidiano e 
no cotidiano da escola/aldeia; confeccionar materiais didáticos, 
metodologias de ensino e/ou de avaliação que sintetizem e po-
tencializem uma pedagogia escolar.
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Ressalta-se que a Resolução nº 02 do Conselho Nacional 
de Educação, 2002, estabelece a duração e a carga horária dos 
cursos de licenciatura, de graduação plena e de formação de pro-
fessores da educação básica em Nível Superior em, no mínimo, 
400 horas de estágio curricular supervisionado, a serem cursadas 
a partir do início da segunda metade da integralização dos cré-
ditos do curso. Para os professores que já estão em sala de aula 
a lei reduz essa exigência para 200 horas de estágio curricular 
supervisionado.

No curso, a grande maioria dos alunos das Turmas é com-
posta por pessoas que já estão exercendo o magistério nas al-
deias, o estágio será encarado de forma específica e especial, re-
alizando-se num exercício sistemático no qual o aluno-professor 
fará reflexões sobre sua própria prática em sala de aula.

No que se refere à área específica de Linguagens não há 
Diretrizes Específicas para estágio nessa área, ou seja, não é feita 
uma análise mais aprofundada dos aspectos linguísticos, da arte 
e da educação física. No entanto, considerando que o curso está 
passando por reflexão, pretende-se propor processos de está-
gios direcionando o olhar à realidade sociolinguística das aldeias, 
principalmente, porque a situação linguística da turma Mura era 
uma, que se diferencia das demais turmas, que também se dife-
renciam entre sim.

Além disso, a contexto geográfico da Turma Mura foi 
propício à realização das atividades propostas, porém as demais 
turmas não dispõem de condições geográficas que possibilitem 
o deslocamento dos alunos para realização de grupos de estu-
do ou de supervisão coletiva. Há turma formada por alunos de 
08 (oito) municípios distintos, outra por alunos que moram em 
diferentes pontos geográficos de município com dimensões de 
países, como São Gabriel da Cachoeira, que possui dimensão 
territorial de 109.185 km², área maior do que os estados de Ala-
goas (27.767,66 km²), Rio de Janeiro (43.910,01 km²), Espírito 
Santo (46.077,52 km²), Paraíba (56.439,84 km²), Pernambuco 
(98.311,62 km²), Rio Grande do Norte (52.796,79 km²), Santa Ca-
tarina (95.346,18 km²) e Sergipe (21.910,52 km²), por exemplo.



96

5 Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Linguagens do Curso 
de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas FACED/
UFAM 

As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Área de 
Linguagens da Licenciatura em Formação de Professores Indíge-
nas tem considerado como ponto de partida o cumprimento dos 
Princípios da Educação Escolar Indígena: Intercultaridade, Comu-
nitarismo, Bi/Multilinguismo, Especificidade, Diferenciação. No 
que se refere às metodologias de ensino, utiliza-se da Pedagogia 
de Projetos, Sequência Didática de ensino da língua, Pesquisa-a-
ção e a Transposição Didática.

As atividades de Ensino são realizadas em Módulos, em 
02 (duas) etapas por ano, para cada turma. Ao aluno é disponi-
bilizado um Caderno de Textos, no qual consta reprodução de 
fragmentos de livros ou artigos, para ampliar o conhecimento do 
acadêmico em uma perspectiva teórica, além de incentivar a lei-
tura para desencadear na produção de texto. Durante os módu-
los, os alunos realizam Seminário em grupo e individual, analisam 
trabalhos sobre a língua do povo, participam de oficinas para o 
processo de ensino-aprendizagem, tais como aula passeio, tema 
gerador e visitas guiadas.

Ainda no âmbito do ensino, os alunos elaboram projetos, 
de acordo com a demanda da comunidade, focando a observa-
ção aos princípios da Educação Escolar Indígena, Pedagogia de 
Projetos e Ensino de Língua. Esses projetos vinculam-se às ativi-
dades de Tempo-Comunidade, que a partir de diversas propos-
tas, apropriam-se da pesquisa-ação para realizá-lo durante o in-
tervalo entre um módulo e outro, em um movimento de ação 
– reflexão – ação.

As atividades de ensino na área de Linguagens têm pro-
porcionado reflexão, que sistematizadas são discutidas em Se-
minários e Eventos, tais como: Currículo, Didática e Formação 
Específica Para Professores Indígenas (2014); Políticas Educacio-
nais para Formação de Professores Indígenas e os Desafios do 
Contexto Amazônico (2014); Linguagem, Etnologia e Docência: 
Leituras e Releituras do Mito da Cabeça Munduruku (2015); Pers-
pectivas Teórico-Metodológicas para o Processo Ensino-Aprendi-
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zagem e Interculturalidade (2015).
A pesquisa na área de Linguagens limita-se a projetos de 

Iniciação Científica, centrando o objeto nas: Políticas Linguísticas 
no contexto das Políticas Públicas para Educação Escolar Indíge-
na no Amazonas; As Políticas Linguística do Curso de Licenciatura 
Formação de Professores Indígenas da Universidade Federal do 
Amazonas e nos Materiais didáticos específicos do Povo Sateré 
Mawé produzidos no Programa Pirayawara.

Das pesquisas realizadas, foram produzidos os seguintes 
artigos: Material Didático Específico para Povos Indígenas e Pro-
dução Científica (2015); Formação de Professores Indígenas e Po-
líticas Públicas Específicas (2015); Políticas de Línguas, Educação 
Escolar Indígena e Material Didático Específico (2015); O Direito à 
Educação e Qualidade Social da Educação Escolar Indígena na Lei 
n. 13.005/2014 (2015).

As atividades de Extensão propostas pela área de Lin-
guagens do Curso de Licenciatura em Formação de Professores 
Indígenas centram o olhar nas demandas das turmas. Assim, já 
foi realizado o Projeto Revitalização e Fortalecimento da Língua 
Munduruku nas Atividades Pedagógicas dos Acadêmicos Indíge-
nas da Turma Munduruku do Curso Formação de Professores In-
dígenas, na modalidade PACE.

Considerando as demandas das turmas e a limitação nas 
discussões durante os módulos, idealizou-se a atividade Rodas 
de Conversa sobre Ciências da Linguagem e Escola Indígena, para 
possibilitar a ampliação do conhecimento dos alunos sobre a área 
de Linguagens, considerando que as disciplinas limitam a discus-
sões a alguns âmbitos da Linguística. Nas Rodas de Conversa, em 
02 (dois) dias, no período vespertino, convida-se pesquisadores, 
quando possível indígenas, para apresentarem suas pesquisas e 
partilharem a experiência vivenciada no período da pesquisa.

As atividades de Extensão na área de Linguagens têm 
proporcionado reflexão que, sistematizadas, são discutidas em 
Seminários e Eventos: Mito da Cabeça Munduruku e Fortaleci-
mento da Identidade: Entre a Língua e A Etnologia (2015); Lin-
guagem, Etnologia e Docência: Leituras e Releituras do Mito da 
Cabeça Munduruku (2015). 
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Além das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 
área de Linguagens do Curso de Licenciatura e Formação de Pro-
fessores Indígenas – FACED/UFAM tem desenvolvido atividades 
no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência para a Diversida-
de - PIBID DIVERSIDADE, cujo projeto volta-se às atividades es-
portivas: realização de trilhas, elaboração e aplicação de jogos, 
brincadeiras e danças tradicionais das etnias. Atividades literá-
rias: rodas de leitura e conversa com os anciãos das aldeias. Con-
fecção de mídia impressa: Jornais, cartazes, mural/painel sobre 
as atividades realizadas na comunidade. Mostras das produções 
de textos, fotografias, música, desenho, referentes à temática 
indígena. Construção de instrumentos musicais artesanais: ela-
boração e descrição de instrumentos tradicionais. Desenvolvi-
mento, testagem e aplicação de material didático: construção de 
jogos didáticos, caderno de atividades, roteiros para as ativida-
des desenvolvidas no projeto.

O Pibid Diversidade é específico para a Turma Médio So-
limões e tem gerado significativas reflexões e artigos, entre os 
quais destacamos: Língua e Identidade: o Desafio dos Alunos In-
dígenas/Turma Médio Solimões do Curso de Formação de Profes-
sores Indígenas da Faculdade de Educação/ Universidade Federal 
do Amazonas (2014); Linguagens e Códigos, PIBID Diversidade 
e Escola Indígena: em busca da interculturalidade (2015); Pibid 
Diversidade, Escola Indígena e Interculturalidade (2015); Língua, 
Linguagens, Códigos e Pibid Diversidade (2016).

6 A produção de materiais didáticos e paradidáticos na área de 
Linguagens do Curso de Licenciatura em Formação de Professo-
res Indígenas FACED/UFAM 

O curso de Licenciatura em Formação de Professores 
Indígenas/FACED/UFAM apresenta limitação no âmbito da pu-
blicação dos trabalhos gerados pelos alunos em todas as áreas. 
No entanto, isso não significa que o curso não tem proporcio-
nado momentos para que os alunos produzam materiais. Pelo 
contrário. Os docentes têm acumulado produtos de atividades, 
cujo objetivo centra-se na utilização como materiais didáticos e 
Paradidáticos, porém precisa de recursos humanos e financeiro 
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para concretizar esse objetivo.
A sistematização é produto das ações e reflexões. Logo, 

há uma produção, no entanto, os recursos do PROLIND da UFAM 
não contemplam como “dar conta” dessa produção das diversas 
turmas. Uma das alternativas tem sido a contribuição de bolsis-
tas de Iniciação Científica e de Extensão na organização dos ma-
teriais, para aguardar uma oportunidade de publicação.

7 Considerações finais

A realização do Seminário da Área de Linguagem das Li-
cenciaturas Interculturais Indígenas possibilitou reflexão e orga-
nização do olhar dos docentes da referida área sobre o que real-
mente as Universidades vêm fazendo para atender as inúmeras 
demandas linguísticas dos povos indígenas de suas respectivas 
regiões geográficas.

Além disso, possibilitou que cada pesquisador sistemati-
zasse suas ações e as analisasse frente às experiências de seus 
pares, caracterizando o evento como um instrumento nortea-
dor, pois a dimensão do Brasil e o acúmulo de atividades que os 
docentes assumem em suas IES não têm possibilitado diálogos, 
logo o SEALLIN foi significativamente oportuno.

No que se refere especificamente à área de Linguagens 
do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas, 
observa-se que, apesar das limitações e desafios, pequenos pas-
sos vêm sendo dados, em uma perspectiva de ação-reflexão-a-
ção, visando aperfeiçoar a relação com os povos indígenas, na 
construção de modelos interculturais, que possibilitem a cons-
trução de epistemologias indígenas.

Ressalta-se que os cursos de Licenciaturas Interculturais 
são relativamente jovens, logo, todas as ações ainda estão em 
processo de reflexão para acertar com as futuras turmas para 
formação de Professores Indígenas.
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A FORMAÇÃO LINGUÍSTICA PROPOSTA NA ÁREA 
DE LINGUAGENS DO CURSO DE LICENCIATURA 

INTERCULTURAL INDÍGENA - TEKO ARANDU: 
EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS

Andérbio Márcio Silva Martins12

1 A Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu13

A Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu foi im-
plantada na Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 
em 2006. Trata-se de um curso criado para atender, exclusiva-
mente, as comunidades Guarani e Kaiowá do sul do estado de 
Mato Grosso do Sul, tendo como objetivo a habilitação de pro-
fessores indígenas em quatro áreas de conhecimento: Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.14

Após a formação de duas turmas e o ingresso de uma ter-
ceira, o curso passou por um processo de reestruturação. Para 
tanto, foi feita uma contundente avaliação do primeiro Projeto 
do Curso. Esse procedimento foi realizado sistematicamente 
através de instrumentos padronizados e de intensos debates 
pelo corpo discente (composto pelos acadêmicos cursistas e pe-
los ex-acadêmicos), pelo corpo docente e pelo Movimento dos 
Professores Guarani e Kaiowá. A partir daí, foram diversos os 

12. Doutor em Linguística. Docente do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Teko 
Arandu e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFGD. Coordenador do Labora-
tório de Línguas, Educação e Interculturalidade (LEDI/UFGD). E-mail: anderbiomartins@
ufgd.edu.br.
13. O nome indígena da Licenciatura foi dado pelos próprios indígenas. Grosso modo, 
Teko Arandu significa ‘viver com sabedoria’.
14. O curso é dividido em dois blocos: comum e específico. Durante um determinado perí-
odo, os alunos passam por uma formação comum, o que hoje corresponde a 3 semestres. 
Após essa primeira fase de formação, os alunos devem escolher em que área desejam ser 
habilitados: Ciências Humanas ou Ciências da Natureza ou Linguagens ou Matemática (o 
bloco específico tem duração mínima de 6 semestres). Como o propósito do curso é ofe-
recer uma formação multidisciplinar, habilitando professores para atuar nos anos finais 
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, cada área busca agregar, em seu currículo, 
conhecimentos que deem conta dessa polivalência. Assim, a área de Ciências Humanas 
concentra conhecimentos de geografia, história, filosofia, sociologia e antropologia; a de 
Ciências da Natureza reúne conhecimentos de Física, Química e Biologia; a de Linguagens 
contempla Línguas (L1 e L2), Literatura, Artes e Educação Física; já a Matemática, habilita 
apenas para Matemática.
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momentos de estudos coletivos (sobre interculturalidade crítica, 
políticas linguísticas, docência multidisciplinar, diferenciação en-
tre cursos modulares e cursos desenvolvidos por meio da alter-
nância, alternância, inter- e transdisciplinaridade). Apenas num 
terceiro momento é que se passou à proposição de mudanças 
no antigo projeto de curso, retomando-se aspectos esquecidos, 
abandonados presentes desde o início da composição da Licen-
ciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu. 

Neste texto, limito-me a apresentar apenas a proposta 
de formação da área de Linguagens, com ênfase na formação 
linguística, bem como os objetivos a serem alcançados a partir 
da formatação da matriz curricular da área de Linguagens. Des-
taco as experiências vivenciadas até o momento e os desafios 
que enfrentamos para consolidar uma formação linguística que 
instrumentalize, de fato, os indígenas a produzir pesquisas sobre 
suas próprias línguas com vistas à melhoria do ensino de L1 e de 
L2 nas escolas indígenas guarani e kaiowá do sul do estado de 
Mato Grosso do Sul.

2 A área de Linguagens da Licenciatura Intercultural Indígena - 
Teko Arandu

A proposta da área de Linguagens15 é de oferecer uma 
formação intercultural, bilíngue e multidisciplinar. Dessa forma, 
reforça-se a ideia de oferecer um curso de formação de profes-
sores indígenas, diferenciado e específico para as comunidades 
guarani e kaiowá do Território Etnoeducacional Cone Sul.16

Para a formação intercultural17, é adotada uma posição 
político-ideológica que garanta o diálogo entre os saberes indí-
genas e não-indígenas presentes em Componentes Curriculares 

15. As informações constantes neste tópico estão em consonância com o novo Projeto 
Pedagógico do Curso, aprovado em maio de 2013 na Universidade Federal da Grande Dou-
rados - UFGD.
16. Conforme o Art. 1º do Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, a educação escolar 
indígena deve ser organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua 
territorialidade e respeitando suas necessidades e especificidades.

17. Nosso entendimento sobre interculturalidade está fundamentado principalmente nas 
ideias propagadas por Tubino (2004).
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que compõem a matriz da área.
No que diz respeito à formação bilíngue proposta no cur-

so, compreendemos que a língua indígena deve ser tratada como 
L1(Língua 1) e a língua portuguesa como L2 (Língua 2)18. Dessa 
forma, os Componentes Curriculares específicos para a prepara-
ção de professores para o ensino dessas línguas são desenvol-
vidos em conformidade com a realidade encontrada na maior 
parte das comunidades indígenas guarani e kaiowá, isto é, os 
professores são habilitados para ensinar Guarani como primeira 
língua e o português como segunda língua.

O caráter multidisciplinar da área de Linguagens é ga-
rantido no desenvolvimento do curso através de Componentes 
Curriculares que contemplam conhecimentos sobre Línguas e 
Literatura, Artes e Educação Física. Contudo, para garantir tam-
bém a autonomia de cada uma dessa subáreas, foram previstas 
Componentes Curriculares específicos de cada uma delas.

Como o curso se desenvolve na metodologia da alternân-
cia19, a cada semestre está previsto um Componente Curricular 
que leva o aluno a desenvolver um projeto de pesquisa, ou um de 
ensino, ou um de extensão na comunidade em que vive. 

O objetivo da área de Linguagens é habilitar professores 
indígenas bilíngues Guarani e Kaiowá para atuarem no Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio nas seguintes áre-
as de conhecimento: Língua Guarani e/ou Língua Kaiowá; Língua 
Portuguesa como Segunda Língua; Artes e Educação Física. Para 
isso, os discentes deverão ser capazes de:

(a)   refletir acerca da construção de um ensino intercultural e 
interdisciplinar, envolvendo as três subáreas: Línguas (lín-
gua Guarani e/ou língua Kaiowá como L1 e Língua Portu-
guesa como L2), Artes e Educação Física; 

(b)   compreender a presença da língua Guarani e da língua 

18. Com relação à formação de professor de português como segunda língua, tomamos 
com referência o curso de Licenciatura em Português do Brasil como Segunda Língua, im-
plantado na Universidade de Brasília em 1996. Em Grannier (2001), tivemos um panorama 
do que é o curso e as suas especificidades.
19. Sobre a alternância, dedicamos um espaço neste artigo para esclarecer o seu funcio-
namento. Por ora, entende-se que se trata de uma formação contínua que ocorre em 
tempos e em espaços alternados.



104

Kaiowá nas mais diversas manifestações artísticas e cultu-
rais específicas dos Guarani e Kaiowá;

(c)   reconhecer as atividades físicas próprias da comunidade 
indígena e se apropriar de modalidades e práticas despor-
tivas não-tradicionais que possam ser aplicadas ao ensino 
no âmbito da educação escolar indígena guarani e kaiowá;

(d)   produzir conhecimentos novos com as línguas indígenas, 
a fim de ampliar o contexto de uso desse sistema, princi-
palmente no ensino de Artes e Educação Física, bem como 
no ensino da própria língua materna;

(e)   compreender o funcionamento de variedades da língua 
Guarani e do Kaiowá nos níveis fonético, fonológico, mor-
fológico, sintático, semântico, pragmático e discursivo e 
suas implicações para o ensino da língua indígena como L1;

(f)   identificar as características linguísticas que aproximam 
e distanciam as variedades linguísticas do Guarani e do 
Kaiowá falado no cone sul de Mato Grosso do Sul;

(g)   entender a organização do conhecimento linguístico das 
línguas indígenas e como aplicar esse conhecimento no 
ensino de língua materna nos níveis Fundamental e Médio 
das escolas indígenas guarani e kaiowá;

(h)   desenvolver competências e habilidade no uso da língua 
Guarani e/ou da Kaiowá em diversos gêneros textuais, 
tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, 
respeitando as variedades de cada um dos sistemas lin-
guísticos que, por sua vez, estão condicionadas a fatores 
linguísticos e extralinguísticos;

(i)   aperfeiçoar as habilidades necessárias para o desenvolvi-
mento de trabalhos com gêneros textuais orais e escritos 
nos níveis Fundamental e Médio das escolas indígenas gua-
rani e kaiowá;

(j)  compreender a importância do ensino de língua portugue-
sa a partir da apropriação de metodologias de ensino de 
segunda língua;

(k)   possibilitar ao professor em formação o desenvolvimento 
da capacidade de transferir para a segunda língua as habi-
lidades e as competências adquiridas no desenvolvimento 



105

das modalidades oral e escrita da primeira língua, conside-
rando as diferenças e especificidades de cada um dos siste-
mas linguísticos em processo de aprendizagem;

(l)   desenvolver estudos contrastivos entre L1 e L2 para iden-
tificar as possíveis dificuldades encontradas no processo 
de ensino-aprendizagem da L2;

(m)   discutir currículos e modelos de avaliação específicos e 
diferenciados no ensino de L1, de L2, de Artes e Educação 
Física;

(n)   elaborar recursos e materiais didáticos monolíngues em 
Guarani e/ou em Kaiowá e em português a fim de que os 
mesmos possam ser utilizados no ensino de língua Guara-
ni, língua Kaiowá e língua portuguesa, Artes e Educação 
Física nos níveis Fundamental e Médio;

(o)   desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão 
nas subáreas da habilitação com base nas necessidades 
apresentadas pelas comunidades indígenas guarani e 
kaiowá, bem como pelas comunidades escolares indígenas 
guaranis e kaiowá;

(p)   perceber a importância da literatura oral e escrita em lín-
gua Guarani e em Kaiowá e em língua portuguesa na edu-
cação escolar indígena para o desenvolvimento de domí-
nios linguísticos inerentes a esse campo de conhecimento; 
e

(q)   compreender a necessidade de desenvolvimento de uma 
tradição literária indígena para a real valorização das lín-
guas indígenas (na modalidade escrita), no contexto esco-
lar e na comunidade indígena na qual a escola está inserida 
(ver Quadro 1).
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Quadro 1
Matriz curricular da área de Linguagens do Teko Arandu

  

COMPOMENTES 
CURRICULARES

TU
Tempo 

Universi-
dade

TC
Tempo

Comunidade

TU + 
TC

CH
Presencial

CH Não- 
Presencial

CH
Presencial

CH
Total

4º
 S

EM
ES

TR
E

Linguística e 
Linguística 

Aplicada ao Ensino 
de Línguas na 

Escola Indígena

60h 12h - 72h

Educação Física na 
Educação Escolar 

Indígena
60h 12h - 72h

Artes na Educação 
Escolar Indígena 60h 12h - 72h

Literatura na 
Educação Escolar 

Indígena
60h 12h - 72h

Atividades 
Acompanhadas em 

Linguagens I
- - 126h 126h

5º
 S

EM
ES

TR
E

Variação, Mudança 
e Diversidade 

linguística
60h 12h - 72h

Esportes Coletivos 
e Individuais na 
Escola Indígena

60h 12h - 72h

Recreação e Lazer 
no âmbito da 

Educação Escolar 
Indígena

60h 12h - 72h

Literatura e Ensino 
I 60h 12h - 72h
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Atividades 
Acompanhadas em 

Linguagens II
- - 126h 126h

6º
 S

EM
ES

TR
E

Línguas, Artes e 
Ed. física na Ed. 

Escolar Indígena
60h 12h - 72h

Literatura e Ensino 
II 60h 12h - 72h

Oralidade e Escrita 
no Ensino de 

Línguas
60h 12h - 72h

Laboratório de 
Análise Linguística I 60h 12h - 72h

Atividades 
Acompanhadas em 

Linguagens III
- - 126h 126h

7º
 S

EM
ES

TR
E

Laratório de Análi-
se Linguística II 60h 12h - 72h

Metodologias de 
Ensino de Lín-

guas
60h 12h - 72h

Língua, Cultura e 
Sociedade

60h 12h - 72h

Estudos Linguísti-
cos Contrastivos I

60h 12h - 72h

Atividades Acom-
panhadas em 
Linguagens IV

- - 126h 126h

Trabalho de 
Conclusão 

de Curso em 
Linguagens I

30h 6h - 36h

Prática de 
Produção de 

Textos Científicos
30h 6h - 36h
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Estudos 
Linguísticos 

Contrastivos II
60h 12h - 72h

Introdução aos 
Multimeios 60h 12h - 72h

Estágio 
Supervisionado em 

Linguagens I
60h 12h - 72h

Atividades 
Acompanhadas em 

Linguagens V
- - 126h 126h

9º
 S

EM
ES

TR
E

Trab. de Conclusão 
de Curso em 
Linguagens II

60h 12h - 72h

Elaboração 
de Materiais e 

Recursos Didáticos 
para o Ensino de L1

30h 06h - 36h

Elaboração de Ma-
teriais e Recursos 
Didáticos para o 

Ensino de L2

30h 06h - 36h

Elaboração 
de Materiais e 

Recursos Didáticos 
para o Ensino de 

Artes

30h 06h - 36h

Elaboração 
de Materiais e 

Recursos Didáticos 
para o Ensino de 
Educação Física

30h 06h - 36h

Estágio 
Supervisionado em 

Linguagens II
60h 140h - 200h

Atividades 
Acompanhadas em 

Linguagens VI
126h 126h

Carga Horária total do Bloco II – 2.740 h
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3 A formação linguística na área de Linguagens da Licenciatura 
Intercultural Indígena - Teko Arandu: compartilhando experiên-
cias

Com que competências sai um professor indígena for-
mado numa licenciatura intercultural indígena – habilitação em 
Linguagens? O professor indígena em formação adquire um do-
mínio adequado do português? Os conteúdos e as metodologias 
implementados possibilitam a complexa tarefa de formar profes-
sores indígenas com habilitação em Linguagens para uma prática 
docente de qualidade, crítica e intercultural? O professor indíge-
na que vai trabalhar língua portuguesa como segunda língua está 
preparado para assumir tal responsabilidade? O professor indí-
gena que vai trabalhar língua Guarani ou Kaiowá como primeira 
língua está preparado para assumir tal responsabilidade?20 Foram 
essas as perguntas norteadoras que fizemos, após a Licenciatu-
ra Intercultural Indígena - Teko Arandu ter formado duas turmas 
entre 2006 e 2012.

Esses questionamentos nos ajudaram a repensar a área 
de Linguagens e a compreender que não estamos formando lin-
guistas de suas próprias línguas, mas sim formando professores 
de línguas com formação linguística. A diferença se encontra 
no fato de que, no primeiro caso, a ênfase é dada na compre-
ensão do código linguístico; no segundo caso, a ênfase é dada 
na aplicação da compreensão do código linguístico ao ensino de 
línguas. Diante disso, nosso desafio foi elaborar um programa de 
formação que desse conta de (a) desenvolver e aprimorar com-
petências e habilidades linguísticas dos docentes em formação, 
considerando a oralidade, a leitura, a escrita, além de reflexões 
linguísticas; (b) habilitar professores para ministrar aulas de lín-
gua Guarani ou língua Kaiowá como primeira língua, e de língua 
portuguesa como segunda língua, considerando que os mesmos 
deverão ajudar a desenvolver e aprimorar competências e habi-
lidades linguísticas de seus alunos nas escolas indígenas em que 

20. Questionamentos mais genéricos foram feitos por Paladino & Almeida (2012). Na oca-
sião, as indagações das pesquisadoras giravam em torno das formações interculturais 
ofertadas nas universidades públicas brasileiras. Utilizamos aqui desses mesmos ques-
tionamentos, trazendo para a realidade da formação de professores indígenas guarani e 
kaiowá na área de Linguagens do Teko Arandu.
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atuam ou atuarão; e (c) serem capazes de elaborar materiais e 
recursos didáticos para o ensino de L1 e L2.

Na busca por uma formação linguística, foram considera-
das na nova matriz curricular da área de Linguagens os seguintes 
Componentes Curriculares: 

(a)  Linguística e Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas na 
Escola Indígena: Linguística e Linguística Aplicada como 
ciência. As fases da história da linguística aplicada ao ensi-
no de segunda língua. Concepções de língua e linguagem. 
Conceitos linguísticos básicos: signo linguístico, língua e 
fala. Linguística aplicada ao ensino de segunda língua; 

(b)  Variação, Mudança e Diversidade Linguística: As línguas 
como sistemas dinâmicos e heterogêneos. Línguas e diale-
tos. Variação e ensino. Mudanças linguísticas. Diversidade 
linguística; 

(c)  Oralidade e Escrita no Ensino de Línguas: O que significa 
ensinar produção textual no Ensino Fundamental e no En-
sino Médio nas escolas indígenas guarani e kaiowá. Con-
dições de produção do texto oral e escrito de diversos 
gêneros textuais e discursivos. Modelos cognitivos de pro-
cessamento textual. Práticas de ensino de produção textu-
al. Avaliação da produção de texto em ambiente escolar;

(d)  Laboratório de Análise Linguística I: O que significa ensinar 
gramática de uma L1 para o Ensino Fundamental e Médio 
nas escolas indígenas guarani e kaiowá. Estudos descriti-
vos de aspectos fonético-fonológicos, morfológicos e mor-
fossintáticos da língua Guarani;

(e)  Laboratório de Análise Linguística II: O que significa en-
sinar gramática de uma L2 para o Ensino Fundamental e 
Médio nas escolas indígenas Guarani/Kaiowá. Concepções 
de gramática. O conceito da norma padrão. Níveis gramati-
cais. Análise crítica de gramáticas tradicionais. Estudo des-
critivo de aspectos fonético-fonológicos, morfológicos e 
morfossintáticos da língua Portuguesa;

(f)  Língua, Cultura e Sociedade: Abordar a linguagem como 
prática social. Linguagem, cultura e representações. Lin-
guagem, escrita e poder. Atitudes linguísticas em contex-
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tos interculturais;
(g)  Metodologias de Ensino de Línguas: O professor em seu 

ensinar língua(s). Crenças e pressupostos sobre a forma-
ção do professor de língua. Caracterização da polarização 
de abordagens, métodos e técnicas do ensino de línguas. 
A importância de teorias linguísticas (conceito de lingua-
gem) e de aprendizagem e ensino para a formação do 
professor de línguas. Teorias linguísticas e abordagens 
no ensino de português como segunda língua. Aquisição 
e aprendizagem de línguas. O papel da primeira língua no 
processo de ensino-aprendizagem da segunda língua;

(h)  Estudos Linguísticos Contrastivos I: Método contrastivo 
de ensino de línguas: definição, pressupostos teóricos e 
metodológicos. Estudos linguísticos contrastivos de as-
pectos fonético-fonológicos da língua Guarani com a lín-
gua Portuguesa; 

(i)  Estudos Linguísticos Contrastivos II: Estudos contrastivos 
de aspectos morfológicos e morfossintáticos da língua 
Guarani com a língua Portuguesa;

(j)  Introdução aos Multimeios: O papel da tecnologia no en-
sino de línguas. O uso de multimeios para produção de 
materiais e recursos didáticos. Definição e tipologias de re-
cursos e materiais didáticos. Reflexões acerca da relação 
professor/aluno/tecnologia/material didático- pedagógico;

(k)  Elaboração de Materiais e Recursos Didáticos para o Ensi-
no de L1: Procedimentos técnicos e metodológicos para a 
elaboração de materiais e recursos didáticos voltados ao 
ensino de L1 (língua Guarani) no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio;

(l)  Elaboração de Materiais e Recursos Didáticos para o Ensi-
no de L2: Procedimentos técnicos e metodológicos para a 
elaboração de materiais e recursos didáticos voltados ao 
ensino de L2 (língua Portuguesa) no Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio;

(m)  Prática de Produção de Textos Científicos: Planejamen-
to, produção, avaliação, reescrituração, revisão e formata-
ção de textos científicos: resumo, resenha, artigos científi-
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cos e monografias;
(n)  Trabalho de Conclusão de Curso em Linguagens I: Pesqui-

sa: definição e tipos de Pesquisa. Definição e caracteriza-
ção dos tipos de textos científicos e de recursos e materiais 
didáticos considerados como trabalhos de conclusão do 
curso de Graduação em Licenciatura Intercultural – Teko 
Arandu. Elaboração e organização do projeto de pesquisa 
segundo as normas da ABNT: elementos pré-textuais, ele-
mentos textuais e elementos pós-textuais;

(o)  Trabalho de Conclusão de Curso em Linguagens II: Orien-
tações teóricas e metodológicas para o desenvolvimento 
do Projeto de Pesquisa. Revisão, apresentação e avaliação 
do Projeto de Pesquisa; e

(p)  Atividades Acompanhadas em Linguagens I, II, III, IV, V e 
VI: Acompanhamento, orientação e desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão no Tempo Co-
munidade.

Em todos os Componentes Curriculares, foram destina-
das cargas horárias práticas e teóricas, a fim de que fossem me-
lhor aproveitadas as aulas tanto no Tempo Universidade quanto 
no Tempo Comunidade, o que corresponde a um esforço de pro-
duzir a formação na alternância. 

Para se ter noção da importância de compreender me-
lhor a alternância a fim de que uma formação de professores in-
dígenas seja conduzida com mais qualidade, aproveitando mais o 
tempo disponível dos acadêmicos, apresento aqui, num esforço 
de síntese, alguns esclarecimentos que foram de suma importân-
cia para nós no processo de reestruturação do Teko Arandu. 

Cabe destacar que na primeira proposta pedagógica 
do curso, a Licenciatura Intercultural Indígena era apresentada 
como um curso modular, desenvolvido na metodologia da alter-
nância. Essa triste confusão – cursos ao mesmo tempo modular 
e por alternância – é também feita pelos entes governamentais, 
incidindo inclusive na precária destinação de recursos financeiros 
e humanos para as universidades que possuem Licenciaturas In-
terculturais.

Os estudos que realizamos nos levaram a abandonar a 
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identificação do curso como modular, já que, assim sendo, eram 
geradas incongruências com relação ao entendimento e prática 
da alternância. Cursos modulares, diferentemente dos cursos 
que tomam o lapso temporal semestral ou anual, são aqueles 
que acontecem em tempos intensivos. 

O equívoco da relação com a alternância é que esta su-
põe que os tempos universidade e comunidade não devam pos-
suir uma relação de justaposição, mas de complementaridade e 
continuidade, ao passo que a oferta do curso em módulos acaba-
va priorizando algum dos tempos, não raro o presencial na uni-
versidade.

Os cursos que utilizam a alternância enquanto metodo-
logia, mas também enquanto organização espaço-temporal, to-
mam como verdadeira a acepção de que os acadêmicos estão 
em formação tanto na universidade quanto na realidade de onde 
provêm; de que devem ter acompanhamento nos dois tempos-
-espaços, que estes acompanhamentos geram investimentos 
financeiros tanto nos tempos universidade quanto nos tempos 
comunidade, por vezes mais altos que nos cursos que são desen-
volvidos presencialmente somente nos campi universitários; de 
que nenhum componente curricular deva esgotar-se no tempo 
comunidade ou no tempo universidade sem que haja circulação 
de docentes e discentes em ambos, pelo menos num movimento 
mínimo de duas idas e vindas em cada componente; e de que os 
docentes devem receber encargos de ensino tanto para atende-
rem o tempo universidade quanto o tempo comunidade. Outro 
problema ligado a isso é a criação de sistemas acadêmicos de re-
gistro que permitam o real acompanhamento do alternante.

Numa busca por maiores esclarecimentos acerca desse 
modelo de formação, verificamos que não havia nada escrito so-
bre alternância em cursos de formação de professores indígenas. 
Nossa alternativa, portanto, foi se debruçar em obras que trata-
vam da temática em cursos, especificamente, da área da Educa-
ção do Campo21. Após uma série de seminários, explorando as 
características fundamentais para que um curso se desenvolva 
por meio da Alternância, elaboramos uma proposta para a Licen-
ciatura Intercultural Indígena que, na prática, dar-se-á da seguin-

21. Ver, por exemplo, Gimonet (1998) e Begnami (2006).
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te forma:
(a) cada semestre possui a seguinte estrutura organizacional: 

Tempo Universidade > Tempo Comunidade > Tempo Uni-
versidade > Tempo Comunidade > Tempo Comunidade;

(b) por meio da semestralização do curso, foi possível pensar 
em Componentes Curriculares que tem início, desenvolvi-
mento e fim no mesmo semestre em que são ofertados. 
Assim, é possível pensar no movimento de idas e vindas 
que a alternância requer, seguindo a lógica de desenvolvi-
mentos dos Componentes Curriculares que se iniciam no 
Tempo Universidade e se encerram no último Tempo Co-
munidade;

(c) em cada semestre do Curso, os alunos são matriculados 
em uma quantidade de Componentes Curriculares prede-
finida na nova matriz curricular. Dessa forma, é possível 
pensar em recortes e seleção de temas e conteúdo que no 
período de um semestre pode ser desenvolvido, usando os 
dois Tempos que compõem a alternância nos movimentos 
que lhe são peculiares;

(d) os Componentes Curriculares são desenvolvidos ao longo 
do semestre, com uma distribuição de carga-horária no 
Tempo Universidade (presencial) e no Tempo Comunidade 
(não-presencial), respeitando a porcentagem máxima de 
horas não-presenciais permitida pela legislação que reza 
sobre cursos presenciais;

(e) para garantir o acompanhamento e a orientação das ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão propostos para o 
semestre em curso, foi criado um Componente Curricular 
que se desenvolve exclusivamente no Tempo Comunidade 
e que nele está previsto, além de tudo, o desenvolvimento 
de um projeto de pesquisa-ação que se constrói por meio 
da inter-relação dos Componentes Curriculares ofertados 
no semestre, sendo de inteira responsabilidade do aca-
dêmico o trabalho de leitura da realidade; observações; 
coleta de dados; reflexões; análises; utilização de saberes 
empíricos; questionamentos; a busca por respostas; elabo-
ração de propostas de intervenção; submeter à prova suas 
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propostas; e realizar uma avaliação do processo e do resul-
tado; cabendo ao professor formador realizar orientações 
em acompanhamentos que se faz por meio de atendimen-
tos pedagógicos ocorridos nos meses em que os alunos 
não vão para a Universidade, ficando cada um em suas res-
pectivas comunidades;

(f) o momento em que o professor se encontra nas comu-
nidades em que os acadêmicos vivem, é o momento de 
atendimento pedagógico  que se caracteriza por ser um 
momento de aula; um momento de recepção e orienta-
ção das atividades em desenvolvimento; um momento de 
conhecer  ou aprofundar o conhecimento da realidade do 
alternante; um momento de receber formação específica; 
um momento de se perceber na docência compartilhada; 
um momento de aperfeiçoar as suas práticas enquanto 
formador  inter-, trans- e multidisciplinar;

(g) enfim, cada semestre possui dois Tempos Universidades 
que alternam com os Tempos Comunidades, num movi-
mento de, no mínimo, duas idas e vindas; possibilitando a 
realização de reflexões em torno do projeto de alternância 
desenvolvido no semestre, bem como a socialização dos 
resultados parciais da pesquisa na Universidade e dos re-
sultados no Tempo Comunidade.

Na área de Linguagens, fazendo uso desse novo mode-
lo de formação adotado no curso desde o segundo semestre de 
2013, conseguimos desenvolver junto com os alunos as seguintes 
pesquisas:

(a) Levantamento parcial da realidade sociolinguística da co-
munidade indígena do alternante22 (2º/2013). O objetivo foi 
identificar a realidade sociolinguística da comunidade na 
qual vive cada acadêmico. Com esta pesquisa foi possível 
compreender o processo de coleta, registro, sistematiza-
ção e análise de dados linguísticos a partir da metodologia 
adotada para a realização da pesquisa; descrever e analisar 
a atitude dos falantes com relação às língua em contato – 

22. Essa pesquisa foi fundamentada nos trabalhos sobre levantamento da situação so-
ciolinguística de povos indígenas no Brasil, com destaque aos trabalhos de Silva (2001) e 
Guimarães (2002).
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indígena (Guaraní ou Kaiowá) e o português; descrever e 
analisar a facilidade linguística e os usos e funções das lín-
guas nos diferentes domínios sociais e nas interações intra 
e intergrupos; contribuir com os estudos sociolinguísticos 
que se desenvolvem em nosso país acerca dos povos indí-
genas; fornecer subsídios aos professores guarani e kaiowá 
para a construção de uma prática pedagógica fundada nos 
interesses, necessidades e aspirações dessas comunidades 
e, ainda, voltada para a sua realidade sociolinguística;

(b) Identificação da Realidade do Ensino de Línguas, Artes e 
Educação Física nas Escolas Indígenas Guarani e Kaiowá23 
(1º/2014). O objetivo foi identificar a realidade do Ensino de 
Línguas, Artes e Educação Física nas Escolas Indígenas gua-
rani e kaiowá. Para tanto, os alunos tiveram que analisar o 
PPP das escolas indígenas, buscando identificar o que está 
previsto no documento sobre o ensino de Línguas, Artes e 
Educação Física nas Escolas Indígenas; observar o ensino 
de Línguas, Artes e Educação Física nas Escolas Indígenas 
guarani e kaiowá; realizar entrevistas com os professores 
das áreas para identificar a opinião deles acerca do desen-
volvimento das atividades de ensino nas áreas de Línguas, 
Artes e Educação Física; realizar entrevistas com alunos 
para identificar a opinião deles acerca do desenvolvimen-
to das atividades de ensino de Línguas, Artes e Educação 
Física; descrever a realidade do Ensino de Línguas, Artes 
e Educação Física nas Escolas Indígenas guarani e kaiowá; 
e verificar se, no desenvolvimento do ensino de Línguas, 
Artes e Educação Física nas escolas indígenas guarani e 
kaiowá, ocorre interculturalidade e interdisciplinaridade;

(c) Elaboração de um dicionário etnológico dos povos Kaiowá 
e Guarani (2º/2014). A ideia era recompilar dados para pro-
duzir artigos - em Guaraní e em Kaiowá, traduzidos ao por-
tuguês – sobre as principais práticas e conceitos culturais 
dos povos kaiowá e guaraní contemporâneos, priorizando 
a perspectiva indígena (émica) e valorizando as competên-
cias linguísticas e epistemológicas de docentes e discentes 

23. Essa pesquisa foi fundamentada em André (2005).
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integrantes do projeto; registrar os principais processos de 
criação/produção, utilização e conservação dos elementos 
que integram a cultura material dos povos Kaiowá e Guara-
ni: casas, cestarias, vestes, culinária, práticas terapêuticas, 
manejo da natureza etc.; registrar os principais aspectos 
da cultura imaterial: mitos e outros gêneros discursivos, ri-
tuais,  cosmologia, religião, organização social, costumes 
diversos etc.; registrar os novos elementos da cultura ma-
terial e imaterial incorporados ou apropiados recentemen-
te na cultura pelos indígenas; oportunizar a pesquisa-ação 
em parceria (docentes y discentes) do Curso de Licenciatu-
ra Intercultural Indígena, através de projeto, metodologia 
e objetivos compartilhados; organizar material na língua 
indígena sobre os aspectos fundamentais das culturas 
Guarani e Kaiowá, para a alimentação de um banco de da-
dos a ser criado Teko Arandu; potencializar a capacidade 
investigativa dos acadêmicos indígenas no âmbito de sua 
própria cultura e em sua própria língua, assim como na lín-
gua portuguesa; e oportunizar a docentes do curso o cres-
cimento na compreensão da cultura e da língua indígena, 
assim como na capacidade de traduzir a língua e a cultura.

4 Os desafios da formação linguística na área de Linguagens da 
Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu

A Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu vive 
hoje uma segunda fase de formação. A primeira fase ocorreu 
quando o curso ainda estava na Faculdade de Educação (FAED), 
no período de 2006 a 2011. Durante essa fase, embora o curso 
tenha sido lotado na FAED, boa parte das disciplinas permaneceu 
distribuída em outras Unidades Acadêmicas: Faculdade de Artes, 
Comunicação e Letras (FACALE); Faculdade de Ciências Humanas 
(FCH); Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA); Fa-
culdade de Ciências Exatas (FACET). Dessa forma, havia sempre 
uma contribuição dos professores das outras faculdades para o 
desenvolvimento do Curso. Além desses docentes, as parcerias 
realizadas, tanto para pensar a concepção do curso quanto a sua 
implantação, foram fundamentais para que a Licenciatura pro-
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gredisse. Nesse sentido, muitos Módulos também eram ministra-
dos por professores da UCDB-MS e por professores cedidos pela 
SED-MS.

A Licenciatura Intercultural Indígena, como já dito, foi 
pensada como um curso que se desenvolveria na perspectiva 
da alternância que, grosso modo, consiste numa formação que 
ocorre em tempos e espaços distintos (Universidade/Comunida-
de, Presencial/Não-Presencial) num movimento de idas e vindas, 
o que facilita um trabalho de intervenção pedagógica e social 
nas comunidades das quais os acadêmicos fazem parte. Por essa 
razão, o curso é constituído de Tempos Universidade e Tempos 
Comunidade.

No início do curso, o Tempo Universidade ficava em gran-
de medida sob a responsabilidade dos professores consultores, 
que eram das instituições parceiras do Curso, ou dos professo-
res “titulares” da Universidade, que eram os professores das 
outras Unidade Acadêmicas. Percebemos que esse processo tra-
zia um prejuízo pedagógico aos acadêmicos do curso; uma vez 
que, mesmo que os professores “assistentes” do curso (em sua 
maioria, professores substitutos ou cedidos pela Secretaria de 
Educação de MS) participassem da elaboração do planejamento 
das aulas, eram apenas estes que realizavam os atendimentos 
pedagógicos do Tempo Comunidade. Contudo, como a demanda 
passa a aumentar, aos poucos, os professores da UFGD passam 
também a atender os alunos em suas respectivas comunidades. 
Os problemas decorrentes dessa estrutura são vários e foram 
sendo identificados à medida que o curso se desenvolvia. Entre 
eles, podemos destacar:

(a) a falta de clareza do que é a metodologia da alternân-
cia fazia o curso se desenvolver como se fosse um curso 
modular com etapas intensivas, dando ênfase ao Tempo 
Universidade e menor importância aos trabalhos a serem 
desenvolvidos no Tempo Comunidade. Nesse sentido, con-
centravam-se as aulas na Universidade, com pouco ou ne-
nhum planejamento para dar continuidade à formação dos 
professores indígenas no período em que os acadêmicos 
estavam em suas respectivas áreas indígenas.  Isso ocasio-
nava quebras no curso, dificultando o estabelecimento de 
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um fio condutor que permitia aos professores e acadêmi-
cos enxergarem o movimento necessário da alternância 
que, por sua vez, prevê início de atividades planejadas, de-
senvolvimento e conclusão, considerando todo o percurso 
espaço-temporal necessário para cursos que funcionem 
nessa modalidade; 

(b) a divisão de professores em “titulares” e “assistentes”, 
além de estabelecer uma hierarquia desnecessária, impe-
dia a constituição de uma equipe pedagógica que, coletiva-
mente, pudesse desenvolver os trabalhos na universidade 
e nas comunidades, pois somente os assistentes acompa-
nhavam os acadêmicos nas áreas indígenas, vivenciando e 
aprendendo novas experiências, aproximando-se, de fato, 
da realidade dos professores indígenas em formação; e

(c) o fato de não ter um corpo docente exclusivo para o curso, 
impedia o desenvolvimento de projetos de ensino, pesqui-
sa e extensão a partir de reflexões coletivas, pois a rotati-
vidade de professores internos e a participação de profes-
sores externos (apenas nas etapas presenciais e em raras 
reuniões) não facilitavam encontros regulares necessários 
para a realização de possíveis ajustes pedagógicos, visan-
do aumentar a qualidade da formação oferecida. 

Diante disso, entendemos que qualquer curso de forma-
ção de professores indígenas, sem um corpo docente específico, 
não consegue pensar no seu desenvolvimento, por mais espe-
cialistas que os docentes sejam em suas áreas de conhecimento. 
Nesse tipo de curso, o diálogo e a reflexão precisam ser constan-
tes, não só para planejar as aulas, elaborar material, fazer ava-
liações acerca do andamento do curso, preparar as etapas pre-
senciais no Tempo Universidade e os atendimentos pedagógicos 
que ocorrem no Tempo Comunidade; mas também para discutir 
e amadurecer concepções sobre Educação Escolar Indígena dife-
renciada, específica e autônoma; interculturalidade; interdiscipli-
naridade; transdisciplinaridade; docência multidisciplinar; bilin-
guismo e políticas linguísticas, por exemplo. Nesse sentido, não 
podemos nos satisfazer apenas com ações pontuais, mas todas 
essas questões devem ser compreendidas, aceitas, defendidas e 
postas em prática por todo o corpo docente.  
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É nesse contexto que a segunda fase do curso começa 
a se desenvolver. Primeiro ocorre a retirada do curso da FAED, 
ficando alguns meses ligado diretamente à PROGRAD (Pró-Rei-
toria de Graduação). Até que, em 28 de maio de 2012, é criada 
a Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), na qual o curso pas-
sou a ser lotado. Com isso, o curso teve direito a 11 vagas de 
professores efetivos e exclusivos, sendo que cinco deles foram 
redistribuídos das outras Unidades Acadêmicas da UFGD; abrin-
do, posteriormente, 6 vagas para concurso. Atualmente, temos 
11 professores efetivos (2 da área de Matemática, 2 da área de 
Fundamentos da Educação e da Educação Escolar Indígena, 3 da 
área de Ciências Humanas, 2 da área de Ciências da Natureza e 2 
da área de Linguagens); 4 professores cedidos da Secretaria de 
Educação de MS (um de cada área de habilitação do curso: Ciên-
cias Humanas, Matemática, Ciências da Natureza e Linguagens); 
totalizando 15 professores com encargos de ensino exclusivos, 
excetuando os casos de professores que também atuam em Pro-
gramas de Pós-Graduação. Além disso, contamos também com 
a participação de professores da Licenciatura em Educação do 
Campo, principalmente docentes das áreas de Ciências da Natu-
reza e Ciências Humanas, uma vez que esse curso possui apenas 
duas habilitações.

Parte desse grupo de professores, como já dissemos, 
passou a estudar o Projeto Pedagógico do curso a fim de verificar 
quais seriam as alterações possíveis a serem feitas sem alterar 
a essência do curso e do que ele representa para os Guarani e 
Kaiowá. Para realizar as alterações, foram realizados sucessivos 
seminários, debates, reflexões e avaliações com a participação 
de representantes do Movimento de Professores Indígenas Gua-
rani e Kaiowá, professores das instituições parceiras (UCDB e 
SED), egressos e acadêmicos do curso. Temas como alternância, 
interculturalidade e políticas linguísticas foram recorrentes nos 
diversos momentos de estudo e socialização das concepções 
amadurecidas. Houve, com isso, uma reestruturação do Projeto 
Político Pedagógico do Curso, com alterações na matriz curricu-
lar e na dinâmica de desenvolvimento da Licenciatura.

Quanto aos desafios que acompanharam o processo de 
reestruturação do PPC da Licenciatura Intercultural Indígena, o 
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primeiro que destacamos é a valorização do ‘espírito’ de luta, 
da ideologia étnica presente no processo de criação do curso na 
UFGD, mantendo-o vivo entre os discentes, mas também entre 
os docentes. 

Outro desafio que se apresentou foi o de vencer o des-
compasso existente entre a retórica da diferença constituída 
pela legislação educacional e a diferença efetivamente praticada 
tanto nos cursos de formação de professores indígenas quanto 
na educação básica24. De outra sorte, os amadurecimentos teó-
ricos propostos permitiram que repensássemos o estatuto dos 
saberes academizados que os toma como únicos e verdadeiros, 
fazendo-os dialogar com os saberes indígenas.

No rol de desafios que se apresentaram no processo 
de reestruturação, chegamos a um que consideramos dos mais 
importantes: imprimir maior qualidade acadêmica às ações da 
Licenciatura Intercultural. Para tanto, estivemos atentos em 
pensar ações para melhorar a produção docente e discente, o 
acompanhamento dos egressos, a melhoria do uso da metodo-
logia da alternância, o estímulo ao compromisso discente com 
sua formação e a produção de material didático específico. O que 
nos guiou para definirmos estratégias de aplicabilidade do Pro-
jeto Pedagógico do Curso foi a necessidade de investimento na 
dimensão do ensino; pois, não raras vezes, as licenciaturas confi-
guram-se como bacharelados disfarçados.

Nessa segunda fase do curso, embora tenham ocorrido 
avanços, os desafios persistem: como tornar a formação mais in-
tercultural; como prosseguir com a consolidação de políticas lin-
guísticas que favoreçam a língua indígena na universidade; como 
acentuar, nos formadores, o comprometimento político-social 
com a formação e como aproveitar melhor os tempos de forma-
ção na universidade e nas comunidades indígenas.

Na área de Linguagens, três dois os principais desafios 

24. Compreendemos a retórica como é definida por Reboul (2004) apud Knapp (2011): “a 
arte de persuadir pelo discurso”. Assim, tomamos a persuasão como elemento ativo para 
a construção da nossa análise, que, para o mesmo autor, “a persuasão retórica consiste 
em levar a crer, sem resultar, necessariamente, no levar a fazer”. Podemos, então, obser-
var que, no campo do discurso da retórica, a Educação Escolar Indígena se transformou; 
entretanto, devemos assumir que a prática escolar indígena ainda é muito semelhante à 
escola de décadas atrás.
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para o aprimoramento da formação linguística. O primeiro é o 
tempo dispensado para essa formação, tendo em vista que a 
área de Linguagens não forma professores apenas para o ensino 
de línguas, mas também para o de Artes e de Educação Física. 
Isso implica a necessidade de distribuir, de forma equânime, a 
carga horária total da área entre as subáreas que a compõem. O 
que nos leva a lidar com um tempo curto de formação linguística. 

O segundo desafio é a capacitação dos profissionais que 
já atuam na área de Linguagens. Atualmente, temos 5 docentes 
lotados na FAIND e que auxiliam na formação proposta nessa 
área: quatro efetivos e uma professora cedida pela Secretaria de 
Educação (SED-MS). Dos cinco, três são mestres em Linguística; 
entre os três, há um com doutorado nessa área; além de um mes-
trando em Linguística, e um docente com mestrado e doutorado 
em História; este, embora seja um dos professores responsáveis 
pela formação no Núcleo Comum do Curso, tem ministrado dis-
ciplinas na área de Linguagens, sobretudo disciplinas que tratam 
de tecnologia, cultura e educação escolar indígena, numa pers-
pectiva interdisciplinar, seguindo um modelo de docência com-
partilhada. Além disso, dentro da equipe de Linguagens, temos 
apenas um único formador bilíngue (português e Guarani).
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OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
INDÍGENAS: COMO FICA A LITERATURA?

Célia Regina Delácio Fernandes25

1 Começando a tecer os fios...

Ninguém educa ninguém, ninguém edu-
ca a si mesmo, os homens se educam 
entre si, mediatizados pelo mundo.

Paulo Freire

Para iniciarmos nossa conversa, vamos situar brevemen-
te o local de nossa fala: Universidade Federal da Grande Doura-
dos, localizada na cidade de Dourados, no Estado de Mato Gros-
so do Sul, região Centro-Oeste do Brasil. 

Em terras brasileiras, segundo dados do Censo Demográ-
fico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(BRASIL, 2010), a população indígena é de 896,9 mil (0,47% da 
população brasileira), com a identificação de 305 etnias e 274 
línguas indígenas. Nesse conjunto, o Estado de Mato Grosso do 
Sul apresenta a segunda maior população indígena do País. Para 
completar esse quadro, dados do IBGE apontam que os povos 
Guarani e Kaiowá ocupam 35 mil hectares do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com uma população total de 46 mil indígenas.

Nesse cenário, na cidade de Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, atualmente existem 45 escolas municipais, no entanto, 
apenas sete escolas são de educação escolar indígena. Trata-se 
de uma minoria completamente desfavorecida, que enfrenta inú-
meras carências de recursos e graves problemas resultantes da 
falta de demarcação de terras, que demanda política específica 

25. Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Comunicação, Artes 
e Letras, Dourados-MS. Doutora em Teoria e História Literária pela UNICAMP, professora 
associada. E-mail: CeliaFernandes@ufgd.edu.br.
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de formação e valorização dos profissionais da área da educação. 
Como resultado da luta de professores Guarani e Kaiowá, 

o curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu foi 
implantado em 2006 na Universidade Federal da Grande Doura-
dos, com a colaboração de várias instituições e o envolvimento 
de cerca de 20 prefeituras municipais, durante a gestão demo-
crática, plural e inclusiva do professor Damião Duque de Farias. 
Esse curso oferta Licenciatura Plena em Educação Intercultural, 
almejando proporcionar condições para o diálogo entre os sabe-
res indígenas e não indígenas, com habilitações em quatro áreas 
do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e 
Ciências da Natureza. 

Com o objetivo de formar professores indígenas das et-
nias Guarani e Kaiowá, em nível superior, para atuar nas esco-
las de suas comunidades no Ensino Fundamental (anos finais) e 
Médio, o percurso de construção da Licenciatura Intercultural 
Indígena perpassou muitas discussões e alguns formatos até se 
consolidar no Projeto Pedagógico atual que vamos nos debruçar 
para discutir a inserção da disciplina Literatura em seu currícu-
lo.  A partir de 2011, o Teko Arandu passou por um processo de 
reestruturação do Projeto Pedagógico que durou, aproximada-
mente, dois anos, antes de ser implantado o novo currículo, fato 
ocorrido em julho de 2013. Nesse período, o professor Andérbio 
Márcio Silva Martins respondia pela área de Linguagens, encar-
go assumido desde janeiro de 2011, e também pela coordenação 
do curso, mas as discussões sobre a proposta de habilitação da 
área de Linguagens para o ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua, ensino de Língua Guarani como primeira língua, 
ensino de Artes, de Educação Física e de Literatura antecederam 
o processo de implantação do novo currículo. Registra-se que o 
currículo anterior fazia menção a literatura oral, mas não era dis-
ciplina, era apenas conteúdo. Literatura e ensino de Literatura só 
começaram a ser parte da formação dos alunos na área de Lin-
guagens com a implantação do novo currículo em julho de 2013. 
Desse modo, no segundo semestre de 2013, a disciplina de Ensino 
de Literatura I foi ministrada para a turma 2011, que se formou 
em 2015 e conseguiu pegar parte desse currículo novo, enquanto 
a turma 2012 se inseriu na área de Linguagens com o currículo 
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completamente novo. Com efeito, até o momento temos soma-
do três experiências com a inserção da literatura no currículo, as 
turmas 2011, 2012, 2013 e 2015, o que torna possível a construção 
e a reflexão da proposta estabelecida. 

O relato que apresentamos a seguir procura mostrar o 
espaço da literatura na área de Linguagens do Teko Arandu e dis-
cutir como seu percurso foi sendo construído, por meio das ex-
periências vivenciadas pela docente, pelos acadêmicos que rea-
lizaram o Estágio Docência nessas disciplinas e pelos estudantes 
indígenas das etnias Guarani e Kaiowá, apontando seus avanços 
e suas fragilidades.

2. Ensino de Literatura: o que ensinar, por que ensinar?

Só existe saber na invenção, na reinven-
ção, na busca inquieta, impaciente, per-
manente, que os homens fazem do mun-
do, com o mundo e com os outros. Busca 
esperançosa também.

Paulo Freire

Atualmente, o ensino de Literatura tem seu espaço ga-
rantido na área de Linguagens, totalizando três disciplinas com 
carga horária de 72 horas cada, sendo que 60 horas são cumpri-
das nas duas etapas presenciais na UFGD (Tempo Universidade) 
e as outras 12 horas não presenciais são cumpridas nas aldeias 
onde vivem e atuam os estudantes (Tempo Comunidade). As 
disciplinas implantadas são Literatura na Educação Escolar Indí-
gena, Literatura e Ensino I e Literatura e Ensino II.  Como se vê, 
desde 2013, há um avanço muito grande na inserção dessas dis-
ciplinas, perfazendo uma carga horária de 216 horas, ainda que 
possamos questionar a adequação dos assuntos de suas emen-
tas para o público pretendido, que vem sendo alterado a partir 
das experiências vivenciadas em cada turma. Apesar de essa car-
ga horária apontar para um aspecto favorável do curso, a área 
de Linguagens ainda não conta com a disponibilização de uma 
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vaga para essa disciplina, tendo que solicitar a colaboração de 
docente lotada na Faculdade de Comunicação, Artes e Letras – 
FACALE. O mesmo problema ocorre com as disciplinas de Artes 
e de Educação Física, fator que acaba aumentando o trabalho 
de acompanhamento realizado nas aldeias pelos professores da 
FAIND, entre outras atribuições.

Por essa razão, fui convidada a lecionar literatura no Teko 
Arandu. Esse convite, ao mesmo tempo em que gerou alegria, 
despertou ansiedade e muitas inquietações: o que ensinar? Por 
que ensinar literatura na área de Linguagens? Para que ensinar 
literatura? Que literatura ensinar?

Aceitei o convite pensando que eu estava vivendo em 
terras indígenas e precisava contribuir de alguma maneira, con-
siderando que no curso de Letras não havia nenhum especialista 
nessa área e a presença da literatura como disciplina no currículo 
da licenciatura indígena era algo inédito. Abro parênteses para 
esclarecer melhor um dos motivos que me levaram a aceitar o 
desafio. Até aquele momento minha única experiência com edu-
cação indígena havia ocorrido em 2007, na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Literatura para os graduandos em Letras, 
quando sugeri a escola indígena Tengatui Marangatu – Polo, lo-
calizada na Reserva Indígena, aldeia Jaguapiru, para a realização 
dos projetos, pensando na possibilidade de uma troca de saberes 
com a comunidade escolar indígena. É oportuno registrar que na 
ocasião em que eu propus para os alunos de Letras o estágio com 
as turmas indígenas do Ensino Fundamental, a mídia local anun-
ciava casos de violências entre indígenas por causa de drogas, e 
houve muita resistência por parte deles em aceitar a proposta, 
alegando inclusive que poderiam correr riscos de vida indo para a 
aldeia. A partir dessas falas, percebi que havia muito preconceito 
dos nossos alunos com relação à população indígena, do mes-
mo modo que esse preconceito está disseminado na maioria dos 
habitantes de Dourados. Em vista disso, foi necessário primeiro 
desconstruir nos alunos o preconceito, enraizado pela mídia local 
– que apoia o latifúndio e o agronegócio – com muita conversa 
sobre o assunto, para depois viabilizar a nossa ida a campo. A 
despeito de todas as atrocidades divulgadas pela mídia contra os 
indígenas, conseguimos realizar o estágio com muito êxito e essa 
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experiência, tanto para os estagiários graduandos em Letras/Li-
teratura quanto para os alunos indígenas, foi muito proveitosa e 
enriquecedora. Fecho parênteses.

Assim, em 2013, considerando essa experiência exitosa 
na graduação e o contexto local dos indígenas, aceitei o desafio 
para ministrar a disciplina de literatura e aproveitei a oportuni-
dade para convidar duas mestrandas em Letras para cumprir o 
Estágio Docência no segundo semestre de 2013: Érica de Assis 
Hoki e Rosineide da Silva.  Essa primeira experiência de lecionar 
literatura para os indígenas foi instigante porque não sabíamos 
o caminho a ser feito, se o que estávamos planejando daria certo 
ou não. Tudo era novidade. Foram muitas reuniões em que discu-
timos a ementa da disciplina Literatura e Ensino I e procuramos 
pensar as melhores formas de ensinar/aprender para as aulas se-
rem atraentes, dinâmicas e produtivas, tendo em vista a concen-
tração da carga horária em três dias inteiros de cada etapa, com 
aulas no período matutino e vespertino e, ainda, atividades cul-
turais e políticas no noturno. Queríamos que a literatura pudesse 
fazer alguma diferença na vida de cada um desses graduandos, 
que fosse muito prazerosa e significativa para a compreensão de 
si, do outro e do mundo. Para tanto, elaboramos uma apostila 
com a seleção de conteúdos propostos na ementa para as aulas 
presenciais e também para as leituras e atividades a serem de-
senvolvidas no Tempo Comunidade.

A ementa de Literatura e Ensino I traz os seguintes as-
suntos a serem abordados ao longo da disciplina: “O tratamen-
to didático das literaturas de língua portuguesa. Das origens do 
gênero infanto-juvenil a Monteiro Lobato. A produção literária 
infanto-juvenil da década de 1970 à contemporaneidade. Litera-
tura Brasileira Colonial e Império.” Ao pensarmos o planejamen-
to a partir dessa ementa, observamos de imediato que o último 
tópico estava deslocado do conjunto e, portanto, deveria ser re-
tirado. Não foi exequível articular “Literatura Brasileira Colonial e 
Império” com a Literatura infanto-juvenil porque, além de serem 
modalidades estudadas com especificidades próprias no campo 
literário, a ementa direciona para uma abordagem histórica dia-
crônica do gênero infanto-juvenil e a inserção abrupta da litera-
tura adulta do Brasil Colônia e do Império revela-se inapropriada. 
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Dessa maneira, colocamos nossa posição para a coordenação do 
curso, que concordou com nossos argumentos, justificando a re-
tirada desse assunto da disciplina a ser ministrada.

Com a definição de nosso objetivo principal para essa dis-
ciplina de propor subsídios teóricos que possam contribuir para 
elaboração de métodos e estratégias para incentivar o gosto pela 
leitura literária, focamos no tratamento didático da produção li-
terária infanto-juvenil como fio condutor, visando as caracterís-
ticas de oralidade dos povos indígenas e a relevante missão de 
formarmos professores leitores. Nessa perspectiva, partimos do 
relato da história de leitura de cada um dos alunos que é, simulta-
neamente, coletiva e individual, com o propósito de montarmos 
um projeto de leitura para as escolas indígenas baseado nos tex-
tos de Freire (1982), Lajolo (2005), Fernandes (2011) e Fernandes 
e Vieira (2010).  Esse caminho, no entanto, precisou ser revisto 
quando notamos que essa memória de leitura de obras literárias 
era inexistente ou muito pequena de repertório, tornando-se ne-
cessário pegar o atalho da oralidade para resgatar as lembranças 
das histórias contadas pelos mais velhos.

Também definimos os objetivos específicos dessa dis-
ciplina, pautados no conteúdo programático a ser trabalhado: 
propiciar reflexões acerca das origens e do conceito literatura 
infanto-juvenil e apresentar panorama dessa produção no espa-
ço, sobretudo, do Brasil; fornecer subsídios teóricos que possam 
contribuir para uma leitura mais efetiva do texto literário que visa 
ao público infanto-juvenil; desenvolver estudos/reflexões acerca 
do papel de Monteiro Lobato e de sua obra na literatura infan-
to-juvenil brasileira; auxiliar a reflexão teórica dos estudos sobre 
a literatura infanto-juvenil brasileira e a formação do professor 
de Ensino Fundamental; apresentar as principais características e 
escritores da literatura infanto-juvenil contemporânea; conhecer 
a temática indígena e alguns escritores indígenas na produção 
literária para crianças e jovens. Para se aproximar da literatura 
dos povos indígenas em circulação no mercado, selecionamos 
os textos teóricos de Aracy Alves Martins e Nilma Lino Gomes 
(2010) e de Rosa Maria Hessel Silveira e Iara Tatiana Bonin (2012).

Somado aos nossos preparativos, o curso Teko Arandu 
prevê reuniões pedagógicas e Seminários antes e após a etapa 
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presencial, com toda a equipe envolvida, para debater, aprimo-
rar e aprofundar as práticas pedagógicas. Nessa lógica, em 2013, 
foi discutido nas reuniões pedagógicas que antecederam o início 
da etapa, presididas pelo coordenador do curso Professor Andér-
bio, que esse curso diferenciado requer uma didática enriquecida 
por meio do conceito de alternância, defendido por Jean-Claude 
Gimonet (1999; 2007), com atendimentos pedagógicos nas al-
deias que os alunos residem, possibilitando a formação de edu-
cadores que possam utilizar os saberes construídos ao longo do 
curso, a partir da reflexão de sua prática, para interferir na reali-
dade de sua comunidade indígena, transformando-a. Tais encon-
tros foram esclarecedores e fundamentais, inclusive para esta-
belecer uma perspectiva interdisciplinar, tanto no curso quanto 
na área de Linguagens, pois englobou a participação de todos os 
professores da FAIND. Entre os assuntos pautados, debatemos 
os pressupostos básicos para a compreensão da alternância; per-
fil do alternante; propostas de projetos interculturais; propostas 
pedagógicas que privilegiam o alternante; a cultura do aluno in-
dígena; valorização dos saberes local e algumas estratégias para 
um melhor aproveitamento do curso. 

Convém ressaltar dois aspectos singulares do Teko Aran-
du: o ritual da reza e o memorial. O primeiro diz respeito a um 
costume indígena que tem seu espaço assegurado todos os dias, 
antes do início das aulas e no final, momento em que ocorre a 
reza coletiva feita pelo pajé ou rezador e é acompanhada pelos 
cantos e danças dos indígenas, com instrumentos sonoros.  Outro 
aspecto interessante do curso é que todas as aulas são registra-
das em um Memorial de cada turma. No início das aulas são lidos 
os relatos da aula anterior, feitos por dois alunos escolhidos, um 
em Língua Portuguesa e outro na Língua Guarani. Na sequência, 
novamente são escolhidas duas outras pessoas para realizarem o 
relato da próxima aula. Esses memoriais, além da importância do 
registro, também servem como uma devolutiva de como a aula 
está sendo compreendida pelo relator, sinalizando para as difi-
culdades de comunicação que precisam ser melhoradas.   

No decorrer das aulas, percebemos que o desafio de tra-
balhar com os indígenas caminha muito além de seguir o plano 
de ensino, que foi cuidadosamente elaborado e apresentado no 
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primeiro dia de aula. O tempo deles é diferente do nosso, mais 
lento, apontando que o ritmo é outro e deve ser respeitado, ou 
seja, foi preciso acalmar nossas expectativas quantitativas em 
detrimento de uma discussão qualitativa e seletiva de conteúdo. 
Também foi imprescindível um cuidado constante com as pala-
vras – e a necessidade permanente de conferir seus possíveis 
entendimentos – assim como a busca de estratégias para fazer 
com que os alunos se sintam à vontade para participar das aulas 
e expressarem sua opinião. Após conquistarmos a confiança da 
turma 2011, conseguimos avançar com profundidade nos conhe-
cimentos propostos. 

Em linhas gerais, na avaliação final dessa disciplina, rea-
lizada pelos alunos, tanto na conversa quanto na escrita sem a 
identificação, averiguamos que, apesar de eles gostarem muito 
da metodologia das aulas, acharam que faltou mais tempo para 
leitura literária em sala de aula. Em outras palavras, menciona-
ram que apresentamos muitos livros bonitos, mas apenas agu-
çamos os seus desejos sem oferecer o tempo suficiente para a 
degustação. Outra observação digna de nota foi o fato de eles 
apontarem que gostariam de ler mais textos escritos por indíge-
nas. E, por fim, sinalizaram que a comunicação seria melhor se a 
professora falasse a Língua Guarani.

Essa avaliação da turma 2011 foi muito importante para 
repensarmos o conteúdo e a metodologia das outras disciplinas 
de literatura para essa turma e também paras as turmas 2012 e 
2013. Nessa direção, para os próximos planejamentos, além de 
prevermos um tempo maior de leitura em sala de aula, com a se-
leção de textos de tamanhos adequados, procuramos pesquisar 
e trazer mais textos sobre a literatura indígena e também de au-
toria indígena (SILVEIRA; BONIN, 2012). Sublinhamos que, a des-
peito de nossos esforços, encontramos poucas obras literárias 
escritas por indígenas e, especialmente, pelas etnias Guarani e 
Kaiowá elas são ainda mais raras.
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3 “Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”

Ninguém caminha sem aprender a cami-
nhar, sem aprender a fazer o caminho 
caminhando, refazendo e retocando o so-
nho pelo qual se pôs a caminhar.

Paulo Freire

Ao prosseguir na nossa caminhada, outros desafios fo-
ram se colocando. Assim, vamos apresentar as ementas das ou-
tras duas disciplinas de literatura, seguidas de nossos comentá-
rios. No que tange à disciplina Literatura e Ensino II, a ementa 
define as diretrizes gerais a serem seguidas para o planejamento: 

Ementa: Literatura Brasileira do Século XIX ao Moder-
nismo. Escolas tradicionais e novas tendências. Estudo 
teórico-prático comparativo da literatura articulado à 
investigação inter-relacional com o social, o político, o 
cultural, o histórico. Leitura contrastiva de obras lite-
rárias, favorecendo a visão crítica das literaturas nacio-
nais com ênfase nas diferenças culturais.

Para dar continuidade as reflexões sobre as práticas de 
ensino abordadas na disciplina anterior, decidimos alterar com-
pletamente essa ementa que, além de incorrer na periodização 
literária, não contempla o ensino de literatura. Nesse sentido, 
com o aval da coordenação do curso, focamos a literatura na 
escola e na vida, por meio dos letramentos, e na formação do 
professor como mediador das leituras literárias. Ademais, elege-
mos o ensino de literatura na perspectiva dos gêneros literários, 
examinando o livro de imagens, a poesia, o conto, o teatro e a 
autobiografia (FERNANDES; VIEIRA, 2010).

Nesse horizonte, estabelecemos como objetivo geral 
discutir o ensino de literatura no Ensino Fundamental e Médio 
e propor modelos de ensino na perspectiva do letramento e dos 
gêneros literários. Tal objetivo se desdobra em outros mais es-
pecíficos: investigar o contato dos jovens com textos literários; 



133

conhecer o acervo literário das bibliotecas escolares indígenas; 
apresentar métodos e estratégias de ensino de literatura; propi-
ciar reflexões acerca dos gêneros literários; discutir concepções 
de letramento literário, formação do leitor, papel do educador, 
práticas de ensino de literatura no Ensino Fundamental e Médio; 
e propor subsídios teóricos que possam contribuir para elabora-
ção de propostas para incentivar o gosto pela leitura literária.

Com relação à ementa proposta para a disciplina Litera-
tura na Educação Escolar Indígena, notamos que as diretrizes 
contemplam de maneira relevante o contexto das escolas indí-
genas Guarani e Kaiowá, não parecendo, a princípio, carecer de 
alterações:

Ementa: Literatura: conceito, histórico, natureza, 
funções. Espaço da literatura no currículo do Ensino 
Fundamental e Médio das escolas indígenas Guarani/
Kaiowá. Desenvolvimento de métodos e técnicas para 
o estudo da literatura no Ensino Fundamental e Médio 
das escolas indígenas Guarani/Kaiowá. O livro didático 
de literatura: possibilidades e restrições. A leitura da 
literatura. Discussão sobre o desenvolvimento da lite-
ratura Guarani/Kaiowá a partir das escolas indígenas 
Guarani/Kaiowá.

No que diz respeito ao objetivo geral, delimitamos pro-
por discussões teóricas e subsídios práticos que possam auxiliar 
no saber da literatura geral e indígena para a contribuição na for-
mação do docente enquanto mediador de leituras literárias. Esse 
objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: apre-
sentar o conceito de literatura bem como sua função e impor-
tância para a sociedade; discorrer sobre o espaço da literatura 
indígena no currículo do Ensino Fundamental e Médio das esco-
las indígenas; discutir sobre a obrigatoriedade da lei n. 11.645/08 
que defende o ensino dos conteúdos dos povos indígenas na li-
teratura; propor métodos e técnicas para o estudo da literatura 
no Ensino Fundamental e Médio das escolas indígenas Guarani 
e Kaiowá; auxiliar a reflexão teórico-crítica sobre o uso do livro 
didático para o ensino da literatura em sala de aula, bem como 
suas possibilidades e restrições; mostrar as principais caracte-
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rísticas e escritores da literatura indígena; desenvolver leituras/
reflexões literárias a partir de obras que representam a realida-
de indígena; valorizar e incentivar as artes verbais orais (contos, 
mitos, cantos) em escritas literárias para o desenvolvimento do 
conhecimento cultural reflexivo.

No desenrolar das aulas, transcorridas com participações 
acaloradas, ficou clara a necessidade de uma ampliação no enfo-
que do primeiro tópico “Literatura: conceito, histórico, natureza, 
funções” da ementa de Literatura na Educação Escolar Indígena 
para que os alunos possam se reconhecer com uma concepção 
de literatura que dialogue com o contexto indígena. Para expli-
car melhor o que estamos falando, embora o conceito de lite-
ratura tenha sido trabalhado a partir de vários autores clássicos 
como Culler (1999), Todorov (2009), Antonio Candido (1985), 
Marisa Lajolo (2001), Marcia Abreu (2006), Rildo Cosson (2006 
), que alargam o campo literário e consideram outras produções 
literárias que sempre estiveram à margem (ZAPPONE; WIELEWI-
CKI, 2009), tais como a literatura infantil, de mulheres, afrodes-
cendente, indígena, entre outras, eles não alcançam a literatura 
com a dimensão dada por nossos indígenas, porque para estes 
a literatura tem valor de verdade, ou seja, não é simplesmente 
ficção, mas é realidade. Desse modo, as diversas concepções tra-
balhadas não deram conta do universo dos indígenas e foi neces-
sário pesquisar, para as próximas turmas, um texto teórico que 
abordasse a complexidade de literatura para os indígenas Gua-
rani e Kaiowá. Assim, após concluímos essa etapa, foi possível 
trabalhar com um texto sobre essa noção para os indígenas, que 
apresenta uma pesquisa sobre mitos da tradição oral indígena, 
concebendo os mitos como literatura, um saber verdadeiro que 
não é ficção nem religião (MINDLIN; FERREIRA, 1997).

Convém destacar que, no geral, começamos o percurso 
com literatura não indígena e, aos poucos, fomos inserindo obras 
literárias com temáticas indígenas e de autoria indígena. Nessa 
caminhada, por uma via de mão dupla, solicitamos aos alunos 
para fazer, no Tempo Comunidade, um levantamento das obras 
literárias com temática indígena e de autoria indígena nas esco-
las em que trabalham, apoiados no texto que versa sobre o as-
sunto (SILVEIRA; BONIN, 2012). Na devolutiva, vários acadêmicos 
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chamaram a atenção para o fato de não haver livros de autores 
indígenas nas bibliotecas de suas respectivas escolas. Também 
se constatou a ausência de obras da literatura em Língua Guarani 
em boa parte das escolas. Com efeito, essas ausências nas biblio-
tecas das escolas indígenas representam um grande obstáculo 
para o professor indígena que queira trabalhar com o conheci-
mento e a memória das tradições culturais de seu povo (D’ANGE-
LIS, 2006), demandando que a exclusão da literatura dos povos 
indígenas seja superada e comece a ganhar visibilidade na produ-
ção contemporânea. De acordo com Daniel Munduruku (2014), a 
literatura faz parte das diversas frentes de resistência dos povos 
indígenas e requer o registro da oralidade para não desaparecer, 
portanto, o escritor defende uma atualização permanente de sa-
beres ancestrais na utilização das novas tecnologias da memória 
para que essa cultura não seja negada, mas mantenha-se sempre 
viva e renovada.

Mediante a avalição similar em outra turma (2013), foi 
preciso verificar a existência de obras de autoria indígena que 
circulam nas escolas públicas por meio do Programa Nacional Bi-
blioteca da Escola – PNBE. Como já pesquiso as políticas públicas 
de leitura e, em especial, as obras selecionadas e compradas pelo 
PNBE (FERNANDES, 2007), essa necessidade fez com que eu vol-
tasse meu interesse para as obras de autoria indígena presentes 
nesses acervos. O saldo desse mapeamento inicial aponta para a 
escassez de obras de autoria indígena e ainda de pesquisas nes-
sa área. Nessa perspectiva, constatamos dois desafios a serem 
enfrentados: 1) realizar pesquisas sobre a literatura indígena; 2) 
incentivar os indígenas a escreverem sua própria literatura. 

Tais desafios inspiraram a urgência de duas providências. 
No que diz respeito à primeira providência, foi possível sugerir 
alterações de dois projetos de mestrado que orientamos no Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras da UFGD para abordar essa 
temática. O primeiro projeto de pesquisa a ser desenvolvido so-
bre esse assunto na área de Literatura é o da acadêmica Kelly 
Mara Soares Dornelles que cumpriu, em 2016, seu Estágio Docên-
cia na disciplina Literatura e Ensino I e mudou sua pesquisa para 
Representações indígenas no PNBE 2014, tendo defendido a sua 
dissertação em junho de 2017. O segundo projeto é da mestranda 
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Josi Almino intitulado Representações de personagens indígenas 
nas obras do PNBE/2006 a 2014.  

 A pesquisa de mestrado de Kelly objetivou estudar as re-
presentações indígenas em quatro obras literárias selecionadas 
para o acervo do PNBE/2014 (anos iniciais do ensino fundamen-
tal) de autoria indígena: Yaguarãboia – a mulher onça, de Yagua-
rê Yamã; Com a noite veio o sono, de Lia Minápoty; Karu Taru 
– o pequeno pajé, de Daniel Munduruku, e A mulher que virou 
Urutau, de Olívio Jekupe e Maria Kerexu. Já a pesquisa de Josi é 
mais panorâmica e busca analisar as representações dos perso-
nagens indígenas em obras selecionadas para os alunos do PNBE 
de 2006 a 2014, discutindo e comparando as de autoria indíge-
na e não indígena. Ambos os projetos, inspirados e articulados 
com a prática docente na FAIND, estão vinculados no Grupo de 
Pesquisa “Centro de Estudos em Ensino, Leitura, Literatura e Es-
crita” (CEELLE), cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do Brasil - CNPq e certificado pela UFGD em 2012, sob a minha 
coordenação.  Ressaltamos que essas pesquisas surgiram dos 
desafios colocados pelos estudantes indígenas no decorrer das 
disciplinas de literatura.

Outra demanda desafiadora está sendo refletir e atuar 
de modo a incentivarmos os indígenas a escreverem sua própria 
literatura, ou seja, tornarem-se escritores de sua etnia.  Para esse 
segundo desafio, buscamos subsídios teóricos no texto Línguas 
indígenas precisam de escritores? Como formá-los? (D’ANGELIS, 
2005) para fomentar os indígenas a serem escritores. Também 
exibimos três vídeos com depoimentos de dois escritores indíge-
nas (Daniel Munduruku e Olívio Jekupé) e uma escritora (Eliane 
Potiguara), seguidos da leitura e discussão dos textos produzi-
dos por eles, para desenvolvermos a autoestima, a valorização 
da cultura indígena e, ainda, tratar da questão das mulheres, ins-
tigando o protagonismo feminista indígena.

Considerando esse percurso, começamos a pensar uma 
proposta de articulação de ações entre as três disciplinas para a 
formação do mediador de leituras literárias e do escritor indíge-
na. Enquanto Literatura e Ensino I propõe um projeto de história 
de leitura que resgata a memória oral das histórias contadas de 
geração para geração e realiza o registro dessas memórias coleti-
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vas, a Literatura e Ensino II incentiva a produção literária escrita por 
meio da autobiografia e a Literatura no Contexto Escolar Indígena 
promove a escrita e a ilustração de um conto bilíngue, em Língua 
Portuguesa e em Língua Guarani. Em todas as três disciplinas essas 
atividades se desenvolvem tanto na universidade quanto nas comu-
nidades. Por exemplo, o gênero autobiografia é trabalhado e resulta 
na elaboração de uma autobiografia de cada aluno no Tempo Uni-
versidade e, para o Tempo Comunidade, cada graduando se encar-
rega de trabalhar com esse gênero em sua sala de aula na aldeia e 
organizar uma coletânea com a autobiografia dos alunos da turma 
em que atua. Com isso, esperamos multiplicar o saber literário pro-
duzido entre as paredes da FAIND, para todos os espaços dos terri-
tórios indígenas de Mato Grosso do Sul.

4 Algumas vozes sobre o Estágio Docência e a troca intercultural 

Erro de português
Quando o português chegou

Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio

Que pena! Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido

O português.
Oswald de Andrade

Como já mencionado, o estágio dos mestrandos em literatu-
ra começou em 2013, com a turma 2011, e continua sendo realizado 
na Faculdade Intercultural Indígena Teko Arandu – FAIND que, por 
oferecer um curso diferenciado para o referido público, tem contri-
buído para a ampliação de novas perspectivas, além de possibilitar 
uma troca de saberes intercultural mais intensa (que a graduação 
convencional) entre docente e discente, dado o reconhecimento e 
a manifestação da diversidade cultural presentes nessa convivência.  

Os depoimentos que apresentaremos foram transcritos dos 
relatórios de Estágio Docência de quatro acadêmicos do mestrado 
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em Letras – área de Literatura e Práticas Culturais – da FACALE/
UFGD, que participaram como estagiários no ano letivo de 2015, 
nas disciplinas de Literatura e Ensino II, com a turma de Lingua-
gens de 2012, e de Literatura no Contexto Escolar Indígena, com 
a turma de Linguagens 2013: Jessica Aparecida Escolarte de Sou-
za, Jéssica de Barros Franciscati, José Alfredo Silva Melo Sobreira 
e Maykom de Faria e Silva. 

De modo geral, segundo nossas conversas e os relató-
rios dos estagiários, a participação deles resultou em um avan-
ço considerável em relação à formação docente de cada um. Os 
estagiários compreenderam o que significa atuar numa sala de 
ensino superior por meio do processo que envolveu aprofunda-
dos diálogos, tanto na preparação quanto no decorrer das aulas, 
elaboração de planos de ensino, seleção de textos, escolha de 
metodologias e dinâmicas, entre outros.

Para além das atividades realizadas e descritas nos rela-
tórios que procuram traduzir os conhecimentos elaborados na 
troca intercultural, consideramos fundamental trazer algumas 
falas dos estagiários para mostrar como a convivência com os 
indígenas em sala de aula produziu um afeto, rompendo com os 
preconceitos veiculados pelas mídias na imagem dos indígenas. 
Na aproximação intensa ocorrida durante o processo ensino-
-aprendizagem rezamos, cantamos e dançamos com os indíge-
nas antes e após o início das aulas. Somado a isso, escutamos 
suas histórias de vida e as inventadas. Por fim, também nos per-
mitimos ser pintados pelos graduandos do Teko Arandu (turma 
2013). A docente responsável pela disciplina, assim como os ou-
tros estagiários, aceitou “ser afetada” pelos indígenas Guarani e 
Kaiowá. Entenda-se o “aceitar ser afetado” na noção etnográfica 
de Jeanne Favret-Saada (2005, p. 160) que “não implica identifi-
car-se com o ponto de vista nativo, nem se aproveitar da experi-
ência de campo para exercitar seu narcisismo. Aceitar ser afeta-
do supõe, todavia, que se assume o risco de ver seu projeto de 
conhecimento se desfazer. [...]”. 

Para dar uma ideia do afeto provocado, do encantamen-
to produzido pela convivência com os indígenas, da superação 
de preconceitos e das belíssimas trocas de aprendizagens, se-
guem algumas vozes dos estagiários:
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Para José Alfredo Sobreira:
O Estágio Docência na FAIND foi, sem dúvida alguma, 
uma das experiências que mais me trouxeram orgu-
lho e emoção. Foi, de fato, um privilégio cada instan-
te vivido com os acadêmicos indígenas e sua cultura. 
Desta nós estagiários pudemos conhecer mais deta-
lhadamente e, já adianto, sermos contagiados por sua 
beleza. Um aspecto, em especial, saltou-me aos olhos 
e coração, o qual preciso mencionar. Refiro-me à ora-
ção, realizada por todos, diariamente, antes do início 
das aulas e após o término das mesmas. A reza, assim 
denominada por eles, era dirigida por um ancião indí-
gena, ora de uma etnia da região, ora de outra. Nesse 
momento, todos os presentes cantavam e dançavam, 
venerando seus deuses e, sobretudo, a terra, conside-
rada por eles como a mãe de toda a vida.
O estágio de docência foi um divisor de águas. E as 
águas separadas foram aquelas turvas do senso co-
mum, das cristalinas de outro senso: o incomum. Até 
o estágio, o índio era aquele pintado pela mídia e des-
crito pelo poeta – uma voz cada vez mais abafada que 
pergunta se “tem pão velho” (?) – senso comum. A 
partir do estágio (ou do contato com a cultura indíge-
na), percebi que O ÍNDIO deveria ser escrito (d)escrito 
de outra forma e sem mentiras brancas. Um ser maiús-
culo cuja força foi capaz de superar a “bruta chuva” do 
homem branco e permanecer “despido”, permanecer 
ÍNDIO, mesmo após terrível colonização – senso inco-
mum. Parabéns à cultura Indígena.  
Saboresia foi como nomeamos uma atividade ines-
quecível, diga-se de passagem, fruto de uma discus-
são sobre o ensino de literatura que apontava para o 
fato de que a obra literária deveria ser degustada pe-
los próprios alunos, e não transmitida pela experiência 
de outrem. A partir disso idealizamos e realizamos Sa-
boresia, uma dinâmica que consistiu, resumidamente, 
numa exposição sobre o gênero lírico e num término 
inusitado: biscoitos recheados de pequenos versos de 
poesia que, sem dúvida, marcaram a todos. Houve até 
aqueles que engoliram o biscoito e o verso de dentro, 
risos. 



140

Para Jessica Aparecida Escolarte de Souza:

Logo quando a professora Célia falou do estágio na 
Licenciatura Indígena me animei, afinal, já tinha tido 
a oportunidade de trabalhar com os adolescentes in-
dígenas do Ensino Médio, durante minha graduação, 
e deu muito certo. Ainda assim, dessa vez seria dife-
rente... Agora com adultos... Será que a receptividade 
seria a mesma?
Como eu, na minha pouca experiência de professora-
do, poderia contribuir com algum ensinamento impor-
tante para um povo que possui histórias tão valiosas e 
que sobreviveram por tantas gerações?
Antes do estágio, eu não conhecia direito a luta indíge-
na, não entendia o motivo pelo qual os conflitos pela 
terra são tão violentos porque a minha visão era deter-
minada pela mídia, pelo que eu via nos jornais... E lá só 
aparece a imagem do índio que “invade” a terra dos 
coitadinhos dos ruralistas, do índio “ingrato” que não 
se conforma em ficar lá quieto na sua reserva, vivendo 
de assistencialismo do governo, que já acha que está 
fazendo mais que o justo por eles.
Felizmente, no estágio, a melhor coisa que aprendi 
é que não existe luta mais justa e mais necessária do 
que aquela para recuperar o que sempre foi seu. Nada 
mais coerente do que querer de volta o que lhe foi to-
mado à custa de tanto sangue inocente derramado.
Logo na distribuição dos temas das aulas de regência, 
já me decepcionei: colegas estagiários ficaram com as 
partes mais interessantes e eu com a legal, literalmen-
te, pois fiquei responsável pela legislação. E em que fi-
car traduzindo linguagem jurídica para os alunos pode-
ria ajudar na formação deles, mesmo que as leis sejam 
referentes à obrigatoriedade do ensino da história e 
saber indígena? Fomos tão bem recebidos pela turma, 
com danças de acolhimento, que por um momento 
até esqueci minhas preocupações.
Apresentei os parágrafos principais da legislação, le-
mos todos juntos e discutimos a importância de saber 
que a lei existe para exigir que ela realmente fosse 
cumprida na escola de cada um deles. No final da dis-
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cussão, um aluno, professor já muito experiente, me 
agradece pela aula sobre as leis, explicando depois 
que na escola indígena que ele trabalha não estavam 
cumprindo a lei e desrespeitando o ensino indígena, o 
que agora não aconteceria mais porque este profes-
sor não deixaria, pois passou a conhecer as leis que 
antes não conhecia. E essa fala, fez meu estágio valer 
a pena: eu consegui contribuir com alguma coisa im-
portante!

Para Maykom de Faria e Silva:

As aulas do estágio de docência na FAIND sempre 
eram precedidas pelos rituais sagrados indígenas, o 
momento da reza, como eles mesmos chamam, sem-
pre coordenada por um sacerdote de uma das aldeias 
da região. Assim, meia hora antes do início da aula, os 
acadêmicos de todas as turmas se reuniam na quadra 
poliesportiva da faculdade para rezarem. Para mim, 
que estive presente em algumas ocasiões, foi uma ex-
periência enriquecedora, pois, além da beleza estética 
dos cantos e das danças, ditos rituais também foram 
aproveitados como momento de conscientização am-
biental. Ressalte-se aqui a apresentação de teatros 
cujo conteúdo enfatizava a destruição dos recursos 
ambientais de nossa região pelo agronegócio. Esta 
atitude demonstra que a luta dos indígenas pela terra 
não visa apenas possuí-la, mas, preservá-la, cuidá-la. 
Isso vai ao encontro do que nos disse uma das aca-
dêmicas ao ressaltar que a intenção de seu povo em 
relação à terra não é o lucro financeiro que ela pode 
proporcionar. A terra, segundo ela, tem um valor para 
os indígenas que nossa sociedade não consegue com-
preender, sendo comparável a uma relação entre mãe 
e filho. 
Antes do estágio meu olhar sobre o indígena não era 
preconceituoso. Entretanto, eu os via como indivídu-
os despreocupados em defender-se das mazelas que 
lhes foram impostas. Quer dizer, pensava que estavam 
conformados em ver sua cultura sendo destruída pela 
sociedade não indígena e que, na verdade, o que eles 
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queriam mesmo era se integrar a um modo de vida 
pouco compatível com suas tradições. Além disso, eu 
imaginava que, pelo fato de geralmente grande par-
te das pessoas os verem como indivíduos inferiores, 
eles sentissem vergonha de portarem-se como índios, 
ou seja, de falar seu idioma, de contar as histórias que 
lhes foram transmitidas por seus antepassados, de 
nos apresentar suas danças típicas etc.
Porém, o estágio mudou minha visão. Hoje, penso que 
eles são muito mais politicamente engajados do que 
nós, não indígenas. Ficou-me evidente a disposição de-
les em lutar por uma vida melhor e, mais que isso, por 
uma vida melhor sendo indígenas, preservando suas 
tradições. Ademais, pude perceber que eles se orgu-
lham muito de sua cultura, uma vez que, diante de 
nós, não hesitavam em falar em Língua Guarani, nem 
em nos apresentar elementos típicos como danças e 
pinturas. Talvez falte uma maior aproximação da cida-
de com a aldeia, no sentido de as pessoas estarem dis-
postas a conhecerem quem é, realmente, o indígena, 
sem nenhum preconceito de permeio, para que visões 
como as que eu tinha antes sejam desfeitas.
Destaco a atividade que propus durante a motivação 
para a leitura de um conto. Antes de iniciar a leitura, 
pedi que os acadêmicos contassem histórias que lhes 
foram transmitidas por seus antepassados. Para tal, 
organizamos a sala em círculo e, para simular uma 
fogueira, acendemos uma vela no centro. Entretan-
to, alguns acadêmicos se recusaram a participar. Os 
motivos eu soube apenas ao término da aula. Foram 
dois: a) as histórias contadas em Língua Portuguesa 
perdiam completamente o sentido original; b) a vela, 
como me disse uma acadêmica, tem um sentido nega-
tivo para os Guarani e Kaiowá.
O fato me possibilita uma autocrítica, pois, quis traba-
lhar o gênero conto dentro da cultura indígena, mas 
percebi que meus conhecimentos sobre ela ainda são 
muito pequenos, uma vez que não falo o idioma dos 
acadêmicos, nem sabia da conotação negativa que a 
vela tem para eles. Mas foi muito importante este erro 
ter sido ressaltado por eles, pois, voltando a trabalhar 
com educação, nem voltarei a cometê-lo.
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Para Jéssica de Barros Franciscati:

Sempre houve da minha parte um grande interesse 
em conhecer pessoalmente as instalações da FAIND 
e, sobretudo, seu funcionamento e seus acadêmicos, 
uma vez que outras amigas já haviam estagiado no 
curso indígena e falavam maravilhas. Assim, cresceu 
o desejo de presenciar tudo que eu ouvia. Mas, não 
há como negar o desconforto do meu ciclo pessoal de 
amizade e familiar ao contar que eu participaria desse 
programa já que a mídia fornecer informações detur-
padas e inverdades sobre a comunidade indígena.
Foi muito mais do que eu esperava. A ministração das 
aulas aconteceu de modo tranquilo e entusiasmado. 
Nunca tive alunos tão compromissados, participativos 
e interessados. Nossa recepção foi celebrada com mú-
sicas e danças o que me encantou e aproximou ainda 
mais dos alunos.
Trabalhei o gênero narrativo, em especial o conto, o 
que me permitiu uma experiência única de relatos. A 
riqueza dos detalhes em cada história como a fala dos 
animais e costumes herdados dos antepassados. A ri-
queza de cada relato é capaz de encantar até mesmo 
o mais experiente ouvinte e, ainda, a tradição indígena 
que se faz sempre presente foi um capítulo a parte.
Sou grata por essa experiência. O estágio me trouxe a 
oportunidade de vivenciar a cultura indígena em deta-
lhes como a importância da terra e sua representativi-
dade, a força da tradição, o respeito as hierarquias e, 
principalmente, a valorização da natureza, das pesso-
as e das coisas simples da vida que passam desperce-
bidas pela nossa sociedade. 
É impossível não ser transformado e renovado en-
quanto profissional da educação, diante de tanto sa-
ber compartilhado. O estágio que para muitos é uma 
tarefa a se cumprir, para mim, foi um privilégio.

Como registramos nos relatórios, os estagiários apresen-
taram um desempenho excelente em relação ao cumprimento 
do Estágio Docência. Convém destacar a dedicação à pesquisa 
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do conteúdo a ser ministrado nas aulas, bem como na participa-
ção em todas as etapas do desenvolvimento dos componentes 
curriculares de Literatura. Também destacamos a competência 
e o envolvimento dos estagiários na regência de aulas e na ca-
pacidade de trabalhar em grupo. Os assuntos abordados nas au-
las e as discussões realizadas possibilitaram aprofundamento de 
seus pressupostos teórico-metodológicos no ensino de literatu-
ra. Além de tudo isso, o estágio promoveu uma troca de saberes 
riquíssima para todos os envolvidos no processo ensino-aprendi-
zagem, colaborando na formação de educadores críticos e sensí-
veis, redimensionando saberes e práticas educativas.

Observamos, nessa amostra de vozes, a participação 
efetiva desses estagiários em todo o percurso. Essa parceria sub-
sidiou discussões e vivências valiosas para repensarmos nossa 
prática em sala de aula. Gostaria de deixar registrado o agradeci-
mento gigantesco a todos os alunos e a todas as alunas do mes-
trado em Letras que aceitaram o desafio de abraçar a formação 
de professores indígenas: Érica de Assis Hoki e Rosineide da Silva 
(2013 e 2014); Jessica Aparecida Escolarte de Souza, Jéssica de 
Barros Franciscati, José Alfredo Silva Melo Sobreira e Maykom de 
Faria e Silva (2015); e Kelly Mara Soares Dornelles (2016).  Muito 
obrigada pela parceria, pelas partilhas de inquietações e desco-
bertas, pelos caminhos e descaminhos trilhados juntos! Também 
agradeço a coordenação do curso, professor Andérbio, pelo con-
vite e pelo apoio permanente, pela confiança depositada em mi-
nha pessoa e pela oportunidade dessa caminhada!  Aos alunos e 
as alunas da área de Linguagens do Teko Arandu, pela alegria e 
pela beleza de tantas aprendizagens!

6 Alinhando alguns fios

A alegria não chega apenas no encontro 
do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender não pode dar-
-se fora da procura, fora da boniteza e da 
alegria.

Paulo Freire
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Como nos ensina o mestre Paulo Freire (1987; 2004), 
enquanto educamos também fomos educados no diálogo com 
o educando. A convivência com a diversidade nos educou mu-
tuamente. Conviver com o diferente, com o outro, com a outra 
cultura, nos colocando como diferentes também nos levou a um 
profícuo diálogo. O espaço dialógico criado no decorrer das disci-
plinas (e mesmo antes e depois de ela acontecer) tornou possível 
uma reflexão plural, intercultural,  que pressupõe a aceitação de 
lógicas diversas. 

Antes do fechamento, advertimos que esse texto está 
com a conclusão em aberto porque ainda estamos percorrendo 
essa caminhada e não temos muita certeza do caminho a se fazer 
porque ele se refaz o tempo todo, no entanto, acreditamos que 
podemos alinhavar alguns fios, pontuando alguns resultados da 
presença das disciplinas de literatura na área de Linguagens do 
Teko Arandu.

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o espaço da 
FAIND, da área de Linguagens e das disciplinas de Literatura, as-
sim como de outras áreas e disciplinas que compõem esse curso,  
é uma grande conquista dos povos indigenas das etnias Guarani 
e Kaiowá e é por eles que existimos nesse espaço. Em vista disso, 
consideramos legítimo que as ementas sejam revisadas median-
te as necessidades colocadas pelas experiências concretizadas 
nessas três turmas (2011, 2012 e 2013), ao diagnosticar suas fra-
gilidades e seu distanciamento da realidade dos estudantes indí-
genas, a partir da nova estrutura curricular implantada em julho 
de 2013. 

Com relação ao campo literário, evidenciou-se a fragilida-
de do conceito de literatura e a necessidade de avançar em sua 
ampliação para a inclusão legítima dos indígenas. Constatamos 
que se a problemática sobre a contextualização da definição de 
literatura já era complexa no meio acadêmico, principalmente 
após as críticas dos estudos culturais e marxistas,  ficou ainda 
maior procurando abarcar a concepção dos indigenas. Também 
revelou que esse espaço da literatura aponta para a necessida-
de de os acadêmicos indígenas escreverem sua própria literatu-
ra, tal como desenvolverem essas práticas com seus alunos nas 
aldeias onde vivem e atuam como professores. Não podemos 
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esquecer que a democratização no processo de produção da li-
teratura, que pressupõe o reconhecimento e a manifestação da 
experiência dos indígenas, está intrinsicamente vinculada à ques-
tão da democratização da sociedade brasileira. 

Em suma, conforme procuramos mostrar ao longo deste 
trabalho, as experiências vivenciadas nessas três disciplinas si-
nalizaram suas fragilidades e seus avanços, indicando dois gran-
des desafios para a literatura indígena sair do apagamento e da 
marginalização: realizar pesquisas sobre a literatura indígena e 
incentivar os indígenas a escreverem sua própria literatura. Com 
efeito, precisamos avançar no conhecimento e na produção da 
literatura indígena por conta dos poucos trabalhos existentes 
nessa área e das poucas obras literárias de autoria indígena pu-
blicadas pelo mercado editorial, sobretudo das etnias Guarani e 
Kaiowá. Por essa razão, a literatura, com a colaboração de outras 
disciplinas da área de Linguagens, precisa elaborar projetos que 
democratizem o fazer literário e possam beneficiar a formação 
de professores interculturais indígenas e as comunidades indíge-
nas.  

Por último, gostaríamos de dizer que não basta apenas a 
literatura assegurar seu espaço na área de Linguagens, é preciso 
que ela valorize a língua, a literatura  e as práticas culturais dos 
indigenas, assim como  possibilite o conhecimento da literatura 
não indigena, alargando os horizontes culturais de todos os en-
volvidos no processo educativo, de modo a respeitar e a integrar 
as diferenças, tornando educadores e educandos sujeitos do 
processo em que ambos aprendem/ensinam juntos, emancipan-
do-se e, ao mesmo tempo, avançando na emancipação da nossa 
sociedade.
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OS PROGRAMAS DE BOLSA E O ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO NA LICENCIATURA INTERCULTURAL 

INDÍGENA – TEKO ARANDU

Cássio Knapp26

1 Introdução

Reconhecemos que nos últimos anos ampliou expressiva-
mente a quantidade e a diversidade de programas de bolsas para 
acadêmicos dentro das universidades públicas. Podemos carac-
terizar essas bolsas em duas modalidades: bolsa permanência, 
que é um auxílio financeiro aos estudantes em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica; e as bolsas de complementação à 
formação acadêmica, que visam um pagamento aos estudantes 
que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa ou extensão.

Consideramos que as licenciaturas interculturais têm 
apresentado dificuldades para acessar os programas de bolsa 
para complementação da formação acadêmica, quando esses 
programas não são oferecidos exclusivamente para essa modali-
dade de curso. Assim, a proposta deste texto é apresentar quais 
os problemas e dificuldades que temos encontrado na Licencia-
tura Intercultural Indígena - Teko Arandu no que se refere à parti-
cipação de programas/projetos de bolsa para acadêmicos indíge-
nas na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)27.

Embora os Programas apresentados no decorrer deste 
texto sejam frutos de políticas públicas em nível federal, nossa 
observação aqui se deterá em analisar como essas ações têm 
sido desenvolvidas na UFGD. Para além desse recorte espacial, 
é importante ressaltar dois fatores que levamos em conta no 
desdobramento de nossas observações. Em primeiro lugar, reco-
nhecemos que a greve dos docentes e técnicos administrativos 

26. Doutor em História. Docente do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Teko 
Arandu da Faculdade Intercultural Indígena – FAIND/UFGD. E-mail: cassioknapp@ufgd.
edu.br.
27. A Universidade Federal da Grande Dourados surge como desmembramento da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a partir da Lei 11.153, de 29/07/2005, 
publicada no DOU de 01/08/2005. A sua implementação se dá em janeiro de 2006 e no 
mesmo ano é aberto o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu.
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do ano de 2015 são reflexos também da diminuição orçamentária 
e do sucateamento de diversas políticas para as instituições pú-
blicas de Ensino Superior. Somado a esse fator, temos na meta-
de de 2015 a entrada de uma nova administração na reitoria da 
UFGD.

Em virtude disso, o recorte temporal deste artigo se de-
tém na análise dos programas existentes até meados de 2015. 
Não estamos com isso evitando uma análise mais aprofundada 
das políticas de bolsa da nova gestão da UFGD, nem mesmo ava-
liando pontualmente apenas a gestão anterior. Mas reconhecen-
do que a conjuntura nacional, sustentada na crise político-finan-
ceira, coloca em risco os próprios programas citados no decorrer 
deste estudo.

Assim, este texto está dividindo em três seções. Primei-
ramente faremos uma breve apresentação da Licenciatura In-
tercultural Indígena – Teko Arandu, para situar nosso espaço de 
observação. Após, realizaremos uma análise dos programas de 
bolsa com ações específicas para acadêmicos indígenas, bem 
como os programas universais de bolsa estudantil. Nesse caso, 
avaliamos tanto as ações de permanência quanto as ações rea-
lizadas com vistas à complementação da formação acadêmica. 
Por fim, apresentamos o que temos desenvolvido no Bloco Co-
mum e na área de Linguagens do Teko Arandu, com relação a 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

2 A Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu

A Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu é um 
curso da Universidade Federal da Grande Dourados oferecido 
para acadêmicos indígenas das etnias Guarani e Kaiowá perten-
centes ao Território Etnoeducacional do Cone Sul no Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O curso habilita professores para trabalhar nos anos finais 
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas áreas de Ciências 
da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Linguagens. Ele é 
dividido em dois blocos ou núcleos: comum e específico. Durante 
três semestres os acadêmicos passam por uma formação geral, 
avaliada como necessária a todas as áreas de formação. Após 
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essa primeira fase, os alunos devem escolher em que área dese-
jam ser habilitados: Ciências Humanas ou Ciências da Natureza 
ou Linguagens ou Matemática. O Bloco Específico tem duração 
mínima de seis semestres.

Como o propósito do curso é oferecer uma formação 
multidisciplinar, habilitando professores para atuar nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, cada área bus-
ca agregar, em seu currículo, conhecimentos que deem conta 
dessa polivalência. Assim, a área de Ciências Humanas concentra 
conhecimentos de Geografia, História, Filosofia, Sociologia; a de 
Ciências da Natureza reúne conhecimentos de Física, Química e 
Biologia; a de Linguagens contempla Línguas (L1 e L2), Literatura, 
Artes e Educação Física; já a Matemática, habilita para Matemá-
tica.

Até agora o curso teve o ingresso de cinco turmas, sendo 
que, até o momento as duas primeiras turmas já foram finaliza-
das enquanto a terceira turma está em processo de integraliza-
ção curricular, com colação de grau prevista para o primeiro se-
mestre de 201628.

O Teko Arandu é desenvolvido a partir do estabeleci-
mento do Programa de Apoio à Formação Superior e Licencia-
turas Interculturais Indígenas (PROLIND), que é um programa 
do Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI) e a Secretaria de Ensino Superior (SESu). O objetivo do 
programa é apoiar financeiramente cursos de licenciatura, espe-
cificamente destinados à formação de professores indígenas que 
atuam/atuarão em escolas indígenas.

O PROLIND surge a partir da pressão de diferentes movi-
mentos indígenas e indigenistas, em especial a partir da consoli-
dação do trabalho da Comissão Nacional dos Professores Indíge-
nas (CNPI) e, em 2005, é lançado o primeiro edital29 que previa 
três eixos de financiamento, nos quais deveriam se encaixar os 

28. Essas informações são do ano de 2015, quando ocorreu o I SEALLIN. Em 2017 teve a 
colação de grau da quarta turma e a entrada de uma sexta turma.
29. Edital SESU/Secad-MEC N.º 5, de 29 de junho de 2005. Disponível em: <https://ensi-
nosuperiorindigena.files.wordpress.com/2012/01/edital-prolind-2005.pdf>. Acesso em: 20 
abr. 2016.



152

projetos concorrentes. O Eixo I, destinado à implementação de 
novos cursos e apoio a cursos já existentes; o Eixo II, destinado 
à criação de projeto de cursos a serem implementados futura-
mente; e o Eixo III, destinado a programas de permanência de 
estudantes indígenas no ensino superior (BARNES, 2010).

Mesmo com o nome de Programa, seu funcionamento se 
caracteriza muito mais por um projeto, visto que, desde a sua 
criação, o PROLIND ainda não conseguiu se configurar em uma 
política de apoio permanente, sendo a liberação de fluxos finan-
ceiros condicionada à criação de editais que selecionam os proje-
tos das universidades públicas federais interessadas. Este ponto 
revela a grande crítica que é realizada ao Programa, pois existe 
uma grande expectativa que essas ações se transformem em po-
líticas públicas, com orçamentos de longo prazo.

A grande diferença na forma de financiamento realizada 
pela SESu está no custo valor/aluno que é repassado para as Ins-
tituições de Ensino Superior. Enquanto as Licenciaturas Intercul-
turais Indígenas precisam manter seus alunos na universidade, 
custeando seu alojamento e sua alimentação, além de realizar os 
atendimentos pedagógicos dos docentes dos cursos nas áreas 
indígenas, é de se imaginar que os custos para esse tipo de curso 
sejam elevados se comparados aos custos de outras Licenciatu-
ras. Nesse sentido, o repasse do PROLIND permite que as institui-
ções ofereçam as Licenciaturas Interculturais com o valor/aluno 
maior que os outros cursos de Licenciaturas.

A UFGD vem acessando os recursos do PROLIND desde a 
implementação da primeira turma em 2006. É preciso reconhe-
cer que a forma de funcionamento do curso modificou ao longo 
dos anos, principalmente por conta da entrada de novas turmas. 
A partir de 2011, o curso entra em uma nova fase (MARTINS e 
KNAPP, 2015), primeiramente ele sai da Faculdade de Educação, 
ficando alguns meses ligado diretamente a Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação e, posteriormente, em 28 de maio de 2012 foi 
criada a Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), na qual o cur-
so passou a ser lotado30. 

30. Concomitante a esse processo o Projeto Pedagógico Curricular do curso pas-
sou por uma reestruturação. Para ver outros elementos correspondentes a isso 
acessar Martins (2013, 2014); e.Martins e Knapp (2015).
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A partir disso, o Teko Arandu passou a contar (até o mo-
mento) com onze vagas de professores efetivos destinados a 
trabalhar exclusivamente nele. Desse modo, mesmo que a Licen-
ciatura ainda conte com o convênio que estabelece a cedência de 
quatro professores da Secretaria Estadual de Educação, além de 
continuar com vagas de professores substitutos e temporários, 
somente a partir disso que o curso conseguiu estabelecer um nú-
mero mínimo de docentes. Cabe ressaltar que da mesma forma 
se aumentou o quadro de técnicos administrativos vinculados ao 
curso. Nesse sentido, mesmo que o curso conte eventualmente 
com algum convidado (interno ou externo), a responsabilidade 
dos componentes curriculares passa a ser exclusiva de docentes 
da UFGD.

Em 2013 a Faculdade Intercultural Indígena abre um se-
gundo curso: a Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC). E 
os docentes desse curso, que eventualmente passam a colaborar 
também na Licenciatura Indígena, têm a possibilidade de atuar 
de forma mais presente do que professores de outras unidades 
acadêmicas da UFGD. Essa Licenciatura também conta com um 
programa de financiamento exclusivo da SECADI e SESu, que é 
o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação do Campo (PROCAMPO).

Ambas as Licenciaturas foram pensadas para funcionar a 
partir da perspectiva da alternância que, de modo geral, consiste 
em uma formação que ocorre durante tempos distintos vividos 
pelo acadêmico: Tempo Universidade e Tempo Comunidade. É 
durante o movimento desses tempos que a formação deve ocor-
rer, a partir de uma intervenção pedagógica capaz de refletir na 
prática da comunidade que o educando faz parte.

É preciso reconhecer a complexidade de se compreender 
e implementar de fato cursos que funcionem na metodologia da 
alternância. Afirmamos ainda que essa complexidade, ou “dinâ-
mica institucional”, ainda é sentida na Universidade Federal da 
Grande Dourados, e no Curso de Licenciatura Intercultural Indíge-
na - Teko Arandu, isto é, o Curso ainda tem problemas de fazer a 
Universidade compreender a especificidade do desenvolvimento 
de um curso na alternância, como: logística, contratação de pro-
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fessores, distribuição de encargos de ensino, sistema acadêmico, 
hospedagem e alimentação, entre outros. Reconhecer essa rea-
lidade é necessária para observar as dificuldades no acesso aos 
programas universais de concessão de bolsa para acadêmicos do 
curso, como apontaremos adiante. 

Para além disso, aqui é preciso ressaltar que até a criação 
da FAIND o fato de não ter um corpo docente exclusivo para o 
curso impedia o desenvolvimento de projetos de ensino, pesqui-
sa e extensão a partir de reflexões coletivas, pois a rotatividade 
de professores internos e a participação de professores exter-
nos (apenas nas etapas presenciais e em raras reuniões) não fa-
cilitavam encontros regulares necessários para a realização de 
possíveis ajustes pedagógicos, visando aumentar a qualidade da 
formação oferecida, e mesmo o desenvolvimento e acompanha-
mento de projetos que poderiam contar com a participação de 
acadêmicos do curso. 

Nossa intenção de contextualizar o funcionamento e a 
consolidação do curso é necessária para que possamos efetiva-
mente nos debruçar sobre os programas de bolsa para os aca-
dêmicos indígenas. Reconhecemos o objetivo do PROLIND no 
financiamento das Licenciaturas Interculturais, entretanto per-
cebemos que a Licenciatura Intercultural tem encontrado dificul-
dade em acessar esses programas quando eles não são criados 
exclusivamente para o público que as licenciaturas interculturais 
atendem. 

3 Programas de bolsa com ações específicas para acadêmicos 
indígenas

Nos últimos anos (até 2015, pelo menos) foram criados 
programas de bolsa com ações específicas que visam contemplar 
os acadêmicos indígenas, sejam eles de cursos específicos como 
as licenciaturas interculturais, ou acadêmicos indígenas cursistas 
dos outros cursos da universidade pública. 

Dessas ações específicas, podemos considerar que a pri-
meira contemplada pela UFGD foi o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade (PIBID Diver-
sidade). Essa é uma ação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
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de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem por objetivo o 
aperfeiçoamento da formação inicial de professores para o exer-
cício da docência nas escolas indígenas e do campo, por meio de 
desenvolvimento de ações didático-pedagógicas nas escolas de 
Educação Básica indígenas e do campo (incluídas as escolas qui-
lombolas, extrativistas e ribeirinhas).

O PIBID Diversidade teve até o momento duas edições, 
no primeiro edital lançado em outubro de 201031, e desenvolvido 
entre fevereiro de 2011 a fevereiro de 2014, a UFGD foi contem-
plada com oitenta e cinco bolsas de acadêmicos indígenas de Ini-
ciação à Docência. Existe outro edital ainda em andamento32, que 
tem como vigência o prazo de março de 2014 a março de 2017. 
Pelo edital, a UFGD foi contemplada inicialmente com cento e oi-
tenta bolsas de Iniciação à Docência para acadêmicos indígenas.

Outro programa de bolsa que possui um público de 
acadêmicos indígenas é o Programa Ação Saberes Indígenas 
na Escola, essa é uma ação desenvolvida a partir da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI) e do Ministério da Educação (MEC), através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Essa ação foi 
criada em 2013, (embora a maioria dos programas tenham sido 
implementados somente a partir de 2014) e é pensada a partir 
dos Territórios Etnoeducacionais.

Esse programa tem como objetivo principal promover 
a formação continuada de professores da Educação Escolar In-
dígena e básica, através da formação para o desenvolvimento 
de recursos didáticos e pedagógicos nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, visando o desenvolvimento da alfabetização e le-
tramento, tanto em primeira como em segunda língua, além do 
numeramento nas escolas indígenas. 

Importante aqui considerar que a Ação Saberes Indíge-
nas não é uma ação exclusivamente pensada para benefício de 

31. Edital Conjunto nº 002/2010/CAPES/SECAD-MEC. Disponível em: <https://www.capes.
gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital002_201

0_CapesSecad_PIBIDiversidade_1711_02.pdf>. Acesso em: 20 abr.2016.
32. Edital CAPES Edital 066/2013 Pibid-Diversidade. Disponível em: <http://www.capes.
gov.br/images/stories/download/editais/Edital_066_2013_Pibid-Diversidade-692013.
pdf>.  Acesso em: 20 abr.2016.
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acadêmicos indígenas. Como observado, essa ação pretende fa-
zer formação continuada com professores indígenas que já atu-
am nos anos iniciais da Educação Básica. Nesse ponto, essa ação 
parece se apresentar de forma diferente ao principal objetivo do 
PIBID Diversidade, visto que esse tem por alvo melhorar a forma-
ção de acadêmicos nos cursos de licenciatura.

Ocorre que, no caso das Licenciaturas Interculturais, 
muitos dos acadêmicos indígenas já atuam como professores 
em suas respectivas comunidades, nesse sentido, acabam esses 
constituindo no público-alvo das duas ações. Uma diferença que 
poderia ser pensada aqui seria com relação ao nível de ensino 
que as ações pretendem capacitar os professores e acadêmicos. 
Enquanto a Ação Saberes Indígenas tem por objetivo capacitar 
professores indígenas para os anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, o PIBID Diversidade atuaria na formação da iniciação à do-
cência de professores para atuarem no nos anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio.

Outro programa de bolsa com ação específica para aca-
dêmicos indígenas matriculados em instituições públicas de Ensi-
no Superior é o Programa Bolsa Permanência. Ele não tem como 
objetivo a complementação da formação acadêmica, trata-se de 
uma concessão de auxílio financeiro para acadêmicos em situa-
ção de vulnerabilidade socioeconômica, no caso dos demais es-
tudantes do ensino público federal e para estudantes indígenas 
ou quilombolas.

O valor pago para cada acadêmico no Programa é, em 
regra, o valor da concessão de bolsas de iniciação científica, atu-
almente de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Contudo para os aca-
dêmicos indígenas ou quilombolas, esse valor é maior, “igual a 
pelo menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em 
razão de suas especificidades com relação à organização social 
de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, 
crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal33”.  

Assim, o Programa Bolsa Permanência concede um au-
xílio financeiro a todos os acadêmicos indígenas que estão na 

33.  Informação retirada do Portal de Bolsa Permanência do Ministério da Educação. Dis-
ponível em: http://permanencia.mec.gov.br/. Acesso em: 24 de abril de 2016
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universidade pública federal, estando eles matriculados em cur-
sos específicos, como as Licenciaturas Interculturais no caso da 
UFGD, ou nos demais cursos da instituição. 

Nesses casos, o que altera é o valor que é pago a cada 
acadêmico indígena ou quilombola, sendo R$ 900,00 (novecen-
tos reais). Nos cursos que possuem uma carga horária maior, isto 
é, nos cursos integrais, esses acadêmicos têm direito a um valor 
diferenciado. Da mesma forma, para os estudantes matriculados 
nas Licenciaturas Interculturais, esses têm direito a bolsa perma-
nência quando estão nos períodos de atividades pedagógicas na 
instituição, sendo garantido até seis bolsas ao ano.

No caso da Licenciatura Intercultural Indígena - Teko 
Arandu, essa bolsa, em tese, é usada pelos acadêmicos para cus-
tearem seu alojamento nos períodos do Tempo Universidade.  A 
bolsa permanência garante ainda uma outra vantagem ao estu-
dante, ela pode ser cumulativa com outros programas de bolsa, 
tanto os do FNDE quanto os mantidos pela CAPES.

Importante ainda destacar outro programa criado no 
âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, (CAPES), que são os Observatórios da Educação Esco-
lar Indígena. Eles têm o objetivo de fomentar o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas em educação, procurando estimular a 
produção acadêmica relacionada à Educação. Foram dois editais 
lançados até o momento que contemplaram projetos com rela-
ção à educação escolar indígena, os editais de 200934 e 201235.

No caso da UFGD, ela não teve projetos aprovados nes-
ses editais, mas no edital do ano de 2012 a instituição participou 
da modalidade “projeto em rede”, que foi coordenada pela Uni-
versidade Católica Dom Bosco. Nesse caso, existiram acadêmicos 
indígenas do curso de graduação da Licenciatura Intercultural In-
dígena - Teko Arandu que foram bolsistas no desenvolvimento 
do projeto. 

Visto os programas que desenvolvem ações específicas, 

34. Edital CAPES/DEB-SECAD-INEP 001/2009. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/
images/stories/download/bolsas/Edital_ObservatorioIndigena_2009.pdf>. Acesso 25 
abr.2016.
35.  Edital CAPES 049/2012. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/
download/editais/Edital_049_ObservatorioEducacao_2012.pdf>. Acesso em: 25 abr.2016.
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passemos agora as observações dos programas universais para 
concessão de bolsas para acadêmicos.

4 Programas universais de bolsa estudantil

A Universidade Federal da Grande Dourados apresenta 
diversas modalidades de programas institucionais de bolsa para 
acadêmicos, sendo que esses programas se caracterizam por 
ser de permanência ou de complementação à formação. Os pro-
gramas de bolsa permanência são: Moradia Estudantil, Auxílio 
Alimentação, Programa de Incentivo à Participação em Eventos 
Acadêmicos, Programa de Apoio à Mobilidade Acadêmica Inter-
nacional, Programa de Assistência Estudantil Auxílio Financeiro 
Emergencial e Bolsa Salva-vidas.

A Moradia estudantil se trata de um local para morada 
de acadêmicos da Universidade, inaugurado em 2013. Há espa-
ço para até noventa e seis pessoas. Essa moradia tem como pú-
blico-alvo acadêmicos de baixa renda e que residiam em outras 
cidades antes de entrarem no Ensino Superior. Os estudantes 
que residem nessa moradia ainda recebem um auxílio financeiro 
mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nesse caso, os acadêmicos indígenas da Licenciatura In-
tercultural não têm direito a usufruir desse programa, pois como 
o curso é oferecido na modalidade da alternância, não há a ne-
cessidade, nem é objetivo do curso, de que esses estudantes es-
tejam presentes na universidade durante todo o semestre. Re-
conhecemos que o número de vagas na moradia estudantil não 
é o suficiente para dar conta de toda a demanda estudantil da 
instituição. Nesse sentido, o que se reivindica seria uma “casa da 
alternância”, isto é, um alojamento da universidade que pudesse 
abrigar estudantes dessa modalidade de curso.

Outra bolsa existente, na modalidade de permanência, 
é a de Auxílio Alimentação. Essa bolsa também é destinada aos 
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. So-
mente é paga a estudantes matriculados em cursos presenciais 
de graduação, que não sejam portadores de diploma de outro 
curso superior. Esse critério também exclui os acadêmicos indí-
genas do Teko Arandu. Os selecionados recebem R$ 150,00 (cen-
to e cinquenta reais) por mês, durante um ano, para o custeio de 
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sua alimentação.
Acadêmicos da universidade que possuem trabalhos 

aprovados em eventos científicos podem participar do Programa 
de Incentivo à Participação em Eventos Acadêmicos. Esse pro-
grama é direcionado para estudantes que comprovem situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Para esses é concedido até 
passagens no valor de até R$ 1.000,00 (mil reais), inscrição no 
valor de até R$ 100,00 (cem reais) e ajuda de custa de R$ 100,00 
(cem reais), conforme a necessidade do estudante. Esse Progra-
ma também é oferecido somente a estudantes matriculados em 
cursos presenciais da Universidade, conforme item 1.1 dos obje-
tivos para participação do Programa do Regulamento do Progra-
ma Incentivo à Participação em Eventos Acadêmicos.36 

O Programa de Apoio à Mobilidade Acadêmica Interna-
cional tem por objetivo custear passagens aéreas e terrestres, 
seguro internacional, visto e/ou bolsa mensal para estudantes 
aprovados em programas de intercâmbio com universidades de 
outros países que sejam conveniadas com a UFGD. Embora a par-
ticipação desse programa não seja um impeditivo para os acadê-
micos indígenas do Teko Arandu, a especificidade do curso (para 
formação de professores indígenas Guarani e Kaiowá residen-
tes no território Etnoeducacional do Cone Sul de Mato Grosso 
do Sul) faz com que essa formação seja única, levanto então em 
um certo desinteresse dos acadêmicos indígenas por programas 
de intercâmbio, pelo menos em programas que visem à comple-
mentação do curso de graduação que tem por objetivo formar 
professores indígenas. 

O Programa de Assistência Estudantil Auxílio Financeiro 
Emergencial visa ao atendimento de demandas emergenciais 
que coloquem em risco a permanência do estudante do primei-
ro semestre dos cursos de graduação presenciais, com moradia 
fora de Dourados e em situação de extrema vulnerabilidade so-
cioeconômica. Esse programa pretende atender aos estudantes 
quando existe impossibilidade de enquadramento nos prazos de 

36. Regulamento disponível em: <http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/PARTI-
CIPACAO-EVENTOSPROAE/Regulamento%20Programa%20Incentivo%20%C3%A0%20Parti-
cipa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Eventos%20Acad%C3%AAmicos.pdf>. Acesso em: 15 nov. 
2015.
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outros programas de bolsa permanência oferecidos pela Univer-
sidade. Aqui novamente os acadêmicos indígenas do Teko Aran-
du não são contemplados, devido ao critério de que o curso ma-
triculado pelo estudante precisa ser presencial.

Outra modalidade de bolsa permanência oferecida na 
UFGD é Bolsa Salva-vidas, no valor de R$500,00 (quinhentos re-
ais) mensais. É oferecida para estudantes que queiram trabalhar 
no monitoramento da piscina da Universidade. Esse trabalho 
exige uma carga horária de 20 horas semanais, o que dificulta a 
participação de estudantes que não residem em Dourados. Além 
disso, outro critério para estar apto a concorrer a vaga é ter rea-
lizado o curso de salvamento aquático oferecido pelo Corpo de 
Bombeiros.

Passemos agora a descrição dos programas institucionais 
de complementação à formação, que visam ao desenvolvimento 
de projetos de ensino, pesquisa ou extensão. Todos os Progra-
mas citados possuem bolsas no valor de R$400,00 (quatrocentos 
reais) mensal, contudo o tempo de funcionamento depende do 
projeto a que essa bolsa está vinculada. Após a apresentação dos 
programas, faremos ponderações gerais sobre eles, consideran-
do o público indígena do Teko Arandu.

Entre os programas de ensino, podemos considerar: o 
Projeto de Ensino de Graduação, o Bolsa Monitoria, o Programa 
de Educação Tutorial, o Programa de Bolsas de Licenciatura, o 
Programa de Bolsas de Licenciatura, o Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão, o Bolsa Cultura, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica, o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas e o Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação.

O Projeto de Ensino de Graduação (PEG)37 contempla bol-
sas concedidas a acadêmicos que participam de Projeto de Ensi-
no de Graduação. A bolsa é concedida a projetos submetidos por 
professores que demandam o auxílio e a participação de estu-
dantes de nível superior. 

37. Edital Nº. 7, de 5 de março 2015. Disponível em: <http://200.129.209.183/arquivos/arqui-
vos/78/COGRAD/EDITAL%20PROGRAD%207-2015%20SELE%C3%87AO%20DE%20PROPOS-
TAS%20DE%20PEG%202016.pdf>. Acesso em: 13  nov. 2015.
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O Programa Bolsa Monitoria38 oferece bolsas aos alunos 
para serem monitores em disciplinas teóricas ou práticas que já 
cursaram. Visa, assim, à melhoria do ensino de graduação, opor-
tunizando acadêmicos do próprio curso a participar de atividades 
pedagógicas, no auxílio de colegas com dificuldades na aprendi-
zagem. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) funciona através 
de um professor tutor, que tem como objetivo organizar ativi-
dades extracurriculares (ensino, pesquisa e extensão). Uma das 
vantagens do PET é a possibilidade de formação multidisciplinar, 
uma vez que os projetos podem ser organizados por área de for-
mação e não apenas por curso. 

No ano de 2012 foi lançado o ultimo edital39 que teve, en-
tre outras propostas, grupos que possuíam foco no trabalho com 
comunidades populares urbanas, campo, quilombola ou indíge-
nas, voltados à diversidade social, constituído exclusivamente 
por bolsistas em condição de vulnerabilidade social e econômica.

Com relação aos projetos institucionais de complementa-
ção à formação de ensino, existe ainda o Programa de Bolsas de 
Licenciatura (PROLICEN)40, que tem por objetivos conceder bol-
sas a alunos desses cursos com o objetivo de realizar pesquisas 
científicas na área de educação.

Com relação aos projetos de extensão, podemos apon-
tar: o Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)41, no 
qual podem participar dessa modalidade de bolsa acadêmicos de 
graduação ou pós-graduação, que estejam vinculados a projetos 
de extensão propostos por servidores da UFGD. Nesse caso, as 

38. Edital PROGRAD Nº 43, de 20 de outubro de 2014. Disponível em: <http://200.129.209.183/
arquivos/editais/78/PROGRAD/EDITAL%20N%C2%BA%2043-14%20-%20MONITORIA%20-%20
2015-1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2015.
39. Edital SESU Nº 11, de 19 de julho de 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_docman&view=download&alias=11219-edital-pet-11-190712-pdf&-
category_slug=julho-2012-pdf&Itemid=30192> . Acesso em: 13 nov. 2015.
40. Edital PROGRAD Nº 24, de 6 de maio de 2014. Disponível em: <http://www.ufgd.edu.
br/prograd/programas/prolicen-2014-2015/edital-prograd-no-24-14-selecao-de-candida-
tos-ao-programa-de-projetos-de-pesquisa-na-licenciatura-prolicen-ufgd-2014-2015>. Aces-
so em: 14 nov.2015.
41. Edital PROEX/PIBEX Nº 14, de 28 de abril de 2014. Disponível em: <http://www.ufgd.
edu.br/proex/downloads/edital-proex-pibex-no14-2014-projetos-com-onus-para-a-u-
fgd-2015-2016/at_download/file>. Acesso em: 14 nov.2015.
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bolsas são disponibilizadas conforme a necessidade que o propo-
nente do projeto define, podendo essa ser por um período mais 
curto ou até de um ano.

Outra modalidade de bolsa com relação a atividades de 
extensão existente é a Bolsa Cultura42. Essa modalidade de bolsa 
também é oferecida para estudantes de graduação ou de pós-
-graduação da UFGD, que são selecionados para o desenvolvi-
mento de oficinas de atividades artísticas. 

Embora a Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Aran-
du e a Faculdade Intercultural Indígena como um todo realizem 
bastantes atividades de extensão, existe uma dificuldade em re-
gistrar e institucionalizar essas atividades, principalmente com 
relação ao tempo dos editais. 

A UFGD também desenvolve programas de Iniciação 
Científica para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Nesse 
caso, para a concessão de bolsas para os acadêmicos dos cursos 
de graduação, é preciso que um professor proponente já possua 
um projeto de pesquisa devidamente cadastrado nos conselhos 
superiores da universidade43. 

Dessa forma, as concessões das bolsas de pesquisa se-
guem os seguintes: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca nas Ações Afirmativas e Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) é desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que incentiva 
os alunos da graduação a participarem de pesquisas científicas 
junto aos professores. Já o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBID/AF), também 
desenvolvido em parceria com o CNPq, é uma modalidade do PI-
BIC que beneficia, especificamente, alunos que ingressaram na 

42. Edital PROEX/UFGD Nº 01, de 12 de fevereiro de 2015. Disponível em: 
<http://200.129.209.183/arquivos/editais/78/PROEX/001%20Edital%20n%C2%BA%2001-
2015%20-%20Bolsa%20Cultura%202015%201%20.pdf>. Acesso em: 14 nov.2015.
43. Edital COPQPROPP N.º 13 de 25 de julho de 2014. Disponível em: <http://www.ufgd.
edu.br/propp/copq/iniciacaocientifica/editais/Edital%20n.%2013%20-%20Convocacao%20
dos%20alunos%20-requisitos%20e%20documentacao.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2015.
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UFGD pelo sistema de ações afirmativas, como as reservas de va-
gas no acesso dos acadêmicos cotistas.

Existe ainda o Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), que é 
um programa de bolsas para acadêmicos de cursos de graduação 
que participem de pesquisas nas áreas de tecnologia, engenha-
rias e exatas. Essas bolsas também são financiadas pelo CNPq. 

Descritos os programas institucionais para concessão de 
bolsas que visam à complementação da formação acadêmica, é 
preciso agora pautar quais as principais dificuldades que temos 
observado para o acesso dessas bolsas pelos acadêmicos indíge-
nas do curso de Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Aran-
du.  Estamos aqui apontando apenas os Programas que, em tese, 
permitiriam a participação dos acadêmicos do curso, visto que 
alguns editais citados, como o PIBITI ou alguns dos editais de bol-
sa permanência apontados anteriormente já excluem a participa-
ção dos acadêmicos do curso.

Analisando os editais desses programas, observamos 
que todos apresentam alguns requisitos que inviabilizam ou difi-
cultam a participação dos acadêmicos do Teko Arandu. Podemos 
apontar que os problemas para a participação dos acadêmicos 
ocorrem desde a divulgação e a inscrição nos editais, mas tam-
bém naquilo que é exigido para o acompanhamento do desen-
volvimento dos projetos e ainda nas avaliações dos programas.

Nesse sentido, observamos que os critérios estabeleci-
dos em alguns editais impedem a inscrição dos acadêmicos, ou 
inviabilizam o desenvolvimento da atividade. Das questões ob-
servadas, podemos citar:

(a) o tempo de inscrição dos editais muitas vezes ocorrem 
quando os acadêmicos do Teko Arandu não estão na Uni-
versidade. Assim, muitas vezes, os acadêmicos só tomam 
conhecimento de processos que selecionam bolsistas 
quando não existe mais tempo suficiente para a inscrição 
ser realizada;

(b) burocracia na documentação exigida para inscrição. Mes-
mo quando os acadêmicos indígenas tomam conhecimen-
to dos processos que selecionam bolsistas, cabe destacar 
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que a documentação exigida também dificulta que a inscri-
ção seja realizada. Por exemplo, a confecção do o currículo 
Lattes/CNPq, ou mesmo documentos que comprovem a 
matrícula ou histórico escolar44 costumam levar um tempo 
maior para serem providenciados por acadêmicos indíge-
nas;

(c) disponibilidade mínima de 20 horas semanais. Em algumas 
dessas atividades é compreendido que o acadêmico deva 
realizar essa carga-horária na Universidade de segunda a 
sexta. Como os acadêmicos do curso não residem em Dou-
rados, até pelo respeito à sua organização social, torna-se 
impraticável que essa carga horária seja realizada na Uni-
versidade;

(d) impossibilidade do acadêmico receber a bolsa se já for 
empregado. Importante lembrar que, pela estrutura de or-
ganização social das comunidades indígenas, muitos dos 
acadêmicos do Teko Arandu já são professores nas suas 
respectivas comunidades, isso também impede a inscrição 
em alguns programas;

(e) acompanhamento das atividades pelo docente responsá-
vel pelo projeto que concede a bolsa. Novamente lembra-
mos que a Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Aran-
du possui estudantes oriundos de todo o Cone Sul de Mato 
Grosso do Sul, o que inviabiliza um acompanhamento do 
cotidiano semanal dos docentes do curso; 

(f) pagamento das bolsas precisam ser validados pelo coor-
denador do projeto. O edital para bolsa PEG, por exemplo, 
dispõe que o pagamento da bolsa está condicionado à en-
trega do Relatório Mensal de Atividades do Bolsista com as 
devidas assinaturas, na COGRAD/PROGRAD, até o terceiro 
dia útil de cada mês. Assim como nesse edital, muitas ve-
zes o prazo exíguo inviabiliza o acompanhamento e a cole-
ta das assinaturas para o encaminhamento dos relatórios.

Consideramos que as observações apontadas acima são 

44.   Mesmo que a Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu tenha sido criada 
no ano de 2006, ela não se encontra atualizada no sistema acadêmico da Universidade. 
Isso gera uma maior lentidão na confecção dos documentos pela secretaria acadêmica 
da Universidade.
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observações gerais que percebemos nos editais descritos, cabe 
apontar que existem ainda alguns impedimentos pontuais nos 
critérios de cada edital. Por exemplo, no edital para Bolsa Mo-
nitoria, cabe observar dois critérios que praticamente excluem 
a participação de acadêmicos indígenas do Teko Arandu. Em pri-
meiro lugar, um dos critérios para contemplar bolsa para um aca-
dêmico é o número de matriculados nos componentes curricula-
res. Cabe observar que nas áreas de formação no Teko Arandu 
as turmas dos componentes curriculares são bastante pequenas 
(de nove a vinte e cinco alunos), se comparada a outros cursos na 
Universidade. Da mesma forma, outro critério é que as disciplinas 
devem possuir um alto percentual de reprovação, o que também 
é considerado baixo na Licenciatura Intercultural, se comparado 
com outros cursos da Universidade.

Com relação ao Programa PET, cabe uma outra obser-
vação. Como o Programa da Secretaria de Educação Superior 
(SESu) contempla apenas um projeto por Universidade, antes da 
inscrição geral é realizado uma seleção interna na UFGD para o 
envio das propostas finais. Em observação ao Edital de Seleção 
Interna45, percebemos que são cobrados os mesmos fatores que 
fazem com que o Curso não consiga desenvolver projetos que 
contemplem acadêmicos como bolsistas nas atividades de ensi-
no, pesquisa ou extensão. Isto é, a mesma assimetria responsá-
vel pela baixa contemplação nas propostas de ensino, pesquisa 
e extensão são os critérios levados em conta para classificação 
interna das propostas do PET. 

Do contrário, é preciso ponderar que muitos dos acadê-
micos do Teko Arandu são bolsistas de programas com ações 
específicas, como o PIBID Diversidade ou da Ação Saberes Indí-
genas, e que devido à impossibilidade no acúmulo de bolsas, mui-
tos desses estudantes também não poderiam concorrer a outros 
programas de bolsas. Da mesma forma, é preciso ainda ressaltar 
que o curso tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e 
extensão a partir dos Projetos de Alternância. 

45. Edital PROGRAD Nº 29 de 06 de agosto de 2012. Disponível em: <http://www.ufgd.
edu.br/prograd/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet-2012/edital-prograd-no-
-29-12-processo-seletivo-interno-de-propostas-para-novos-grupos-pet>. Acesso em: 14 
nov. 2015.
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5 Desenvolvimento dos Projetos de Alternância: ensino, pesqui-
sa e extensão no Bloco Comum e na área de linguagem do Teko 
Arandu

A partir da reestruturação do Projeto Pedagógico Curri-
cular, mencionado na primeira seção deste artigo, a Licenciatura 
Intercultural Indígena - Teko Arandu passa a considerar a meto-
dologia da alternância como ponto fundamental para o desen-
volvimento de atividades formativas do curso.

Estabelecendo uma semestralidade mais coesa e coeren-
te com o desenvolvimento de um curso de formação para pro-
fessores indígenas, um componente curricular passa a ser desen-
volvidos de forma a complementar os trabalhos realizados nos 
outros componentes oferecidos no semestre. Esse componente 
denominado “Atividades Acompanhadas” é a base do trabalho 
de alternância no qual o Curso se sustenta. 

Dessa forma, a alternância se baseia na relação de com-
plementaridade entre os Tempos Universidade e os Tempos Co-
munidade (TC e TU). Assim, é dentro do componente curricular 
Atividades Acompanhadas que são realizados os projetos de al-
ternância. Esses são projetos de ensino, pesquisa ou extensão, 
visam à intervenção do que é desenvolvido no TC a partir das 
reflexões do TU, embora não em uma relação teoria e prática, 
pois são também as ações do TC que devem envolver o que é 
desenvolvido no TU.

Os cursos que utilizam a alternância enquanto meto-
dologia, mas também enquanto organização espaço-
-temporal, tomam como verdadeira a acepção de que 
os acadêmicos estão em formação tanto na universi-
dade quanto na realidade de onde provêm; de que de-
vem ter acompanhamento nos dois tempos-espaços, 
que estes acompanhamentos geram investimentos fi-
nanceiros tanto nos tempos universidade quanto nos 
tempos comunidade, por vezes mais altos que nos cur-
sos que são desenvolvidos presencialmente somente 
nos campi universitários; de que nenhum componente 
curricular deva esgotar-se no tempo comunidade ou 
no tempo universidade sem que haja circulação de do-
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centes e discentes em ambos, pelo menos num movi-
mento mínimo de duas idas e vindas em cada compo-
nente; e de que os docentes devem receber encargos 
de ensino tanto para atenderem o tempo universidade 
quanto o tempo comunidade. Outro problema ligado 
a isso é a criação de sistemas acadêmicos de registro 
que permitam o real acompanhamento do alternante 
(MARTINS, 2014, p. 9).

Os projetos de alternância devem envolver os demais 
componentes curriculares do semestre. Nesse sentido, a temáti-
ca dessas pesquisas deve contemplar os eixos principais de cada 
semestre. O PPC do curso faz menção a três eixos norteadores 
para o Bloco Comum, sendo: 1º Semestre – Fundamentos Teóri-
co-Metodológicos; 2º Semestre – Gestão Territorial, Escolar e En-
sino; 3º Semestre – Didática da Educação Escola Indígena. Assim, 
os projetos de alternância desenvolvidos dentro do componente 
curricular Atividades Acompanhadas também se baseiam nesses 
eixos.

A estrutura organizacional do curso deve priorizar o de-
senvolvimento do projeto de alternância de forma a garantir a 
complementaridade do semestre: “Tempo Universidade > Tem-
po Comunidade > Tempo Universidade > Tempo Comunidade > 
Tempo Comunidade” (MARTINS, 2014, p. 9). Dessa forma, fica 
garantido o desenvolvimento de um período com início, meio 
e fim para o desenvolvimento do projeto de alternância, sendo 
possível visualizar o movimento de idas e vindas que a alternân-
cia requer, e seguindo a lógica de desenvolvimentos dos Compo-
nentes Curriculares que se iniciam no Tempo Universidade e se 
encerram no último Tempo Comunidade.

Cabe ressaltar ainda que, a partir dos outros componen-
tes curriculares desenvolvidos no semestre, é possível definir 
quais temas podem nortear as intervenções dos projetos de al-
ternância envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão a serem 
desenvolvidos nas atividades acompanhadas. Dessa forma, a 
função desse componente curricular é garantir a inter-relação do 
que já foi desenvolvido nos outros componentes ofertados no 
semestre, contudo, como sua carga horária é exclusivamente re-
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alizada no TC, é função dos acadêmicos nesse componente:
o trabalho de leitura da realidade; observações; cole-
ta de dados; reflexões; análises; utilização de saberes 
empíricos; questionamentos; a busca por respostas; 
elaboração de propostas de intervenção; submeter à 
prova suas propostas; e realizar uma avaliação do pro-
cesso e do resultado; cabendo ao professor formador 
realizar orientações em acompanhamentos que se faz 
por meio de atendimentos pedagógicos ocorridos nos 
meses em que os alunos não vão para a Universidade, 
ficando cada um em suas respectivas comunidades 
(MARTINS, 2014, p. 10).

Os atendimentos pedagógicos desenvolvidos pelos do-
centes nas comunidades indígenas servem, então, de orienta-
ção para o desenvolvimento dos componentes curriculares do 
TU mais a pesquisa-ação desenvolvida a partir do projeto de al-
ternância dentro das atividades acompanhadas. Dessa forma, o 
atendimento pedagógico se caracteriza por ser um momento de 
aula; “um momento de conhecer ou aprofundar o conhecimento 
da realidade do alternante; um momento de receber formação 
específica; um momento de se perceber na docência comparti-
lhada; um momento de aperfeiçoar as suas práticas enquanto 
formador inter-, trans- e multidisciplinar” (idem).

Até o segundo semestre de 2015, pelo atual PPC do Cur-
so, foram desenvolvidos quatro projetos de alternância em duas 
turmas que passaram pelo Núcleo Comum de formação. Sendo46:

(i) Percepção da comunidade acadêmica da escola sobre 
a inserção dos saberes tradicionais Guarani e Kaiowá no cotidia-
no escolar: desenvolvido no componente curricular “Atividades 
Acompanhadas III” pela turma IV. Segundo semestre de 2013.

O Objetivo da realização dessa atividade foi de identifi-
car as percepções de professores, coordenações pedagógicas, 
direção e mestres tradicionais sobre a inserção dos saberes tra-
dicionais Guarani e Kaiowá no cotidiano escolar, sua vitalidade e 
relação com o diálogo que estabelecem entre os conteúdos es-

46. Essas informações foram extraídas dos Planos de Ensino dos componentes curricu-
lares “Atividades Acompanhadas” oferecidos na nova matriz curricular do curso entre o 
segundo semestre de 2013 e o segundo semestre de 2014.
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colares convencionais. Para isso, a pesquisa dos acadêmicos teve 
como orientação: identificar a percepção dos mestres tradicio-
nais sobre a escola e sobre os conteúdos nela trabalhados; iden-
tificar o status que os saberes tradicionais ocupam na fala e nas 
práticas de docentes, coordenações e direção; descrever ações 
bem-sucedidas de diálogo entre os saberes tradicionais Guarani 
e Kaiowá e os conteúdos escolares convencionais; ler, interpre-
tar e analisar aspectos do Projeto Político Pedagógico da escola 
indígena a fim de compreender o espaço ocupado pelos saberes 
tradicionais e seus detentores no currículo escolar.

(ii) Diagnóstico das condições socioeducacionais e lin-
guísticas da comunidade e escolas indígenas: desenvolvido no 
componente curricular “Atividades Acompanhadas I” pela V tur-
ma. Segundo semestre de 2013.

Esse trabalho teve por objetivo descrever a realidade da 
escola indígena no que diz respeito à sua estrutura e funciona-
mento, bem como o modelo de ensino bilíngue adotado e aceito 
pela comunidade indígena onde o alternante vive. A partir dis-
so, cada aluno teve que: observar e descrever a escola indígena 
da comunidade (estrutura física e funcionamento); pesquisar os 
dados educacionais da escola da comunidade (dos últimos três 
anos); ler, interpretar e analisar aspectos do Projeto Político Pe-
dagógico da escola indígena a fim de compreender o espaço ocu-
pado pela língua indígena, pela língua portuguesa e pelos sabe-
res locais no currículo escolar.

A realização da pesquisa foi importante para que cada al-
ternante pudesse conhecer a escola indígena de sua comunidade 
(estrutura e funcionamento), visto que esse era o primeiro se-
mestre desses discentes. Dessa forma, os acadêmicos puderam 
compreender a escola de sua comunidade, tomando como base 
o que tem sido compreendido como escola indígena, específica e 
diferenciada. Nesse sentido, foi dada uma ênfase na descrição do 
modelo de ensino bilíngue adotado para identificar as práticas de 
valorização e fortalecimento da língua indígena e o espaço ocu-
pado pela língua portuguesa.

(iii) Descrição e análise de modelos de gestão escolar e 
territorial diferenciados: desenvolvido no componente curricular 
“Atividades Acompanhadas II” pela V turma. Primeiro semestre 
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de 2014.
Essa pesquisa teve por objetivo compreender os mode-

los de gestão das escolas e outras formas de organização social 
da comunidade que estão presentes dentro das áreas indígenas, 
bem como o acadêmico ter capacidade de refletir sobre uma pro-
posta de gestão específica para a comunidade da qual o alternan-
te faz parte.

Nesse sentido, os acadêmicos tiveram que observar quais 
modelos de gestão presentes nas escolas e como seria possível 
relacionar o trabalho burocrático na escola indígena com a legis-
lação específica para gestão dessas escolas indígenas. Da mesma 
forma, foi necessário observar outros processos de organização 
social que estivessem ligados (ou não) à ideia de gestão do ter-
ritório e de desenvolvimento regional para as comunidades indí-
genas. 

Para isso, foi preciso diagnosticar como vem ocorrendo 
o funcionamento dessas organizações, além das coordenações 
pedagógicas em escolas que ainda não possuem um funciona-
mento próprio, sendo essas subordinadas às escolas do campo, 
às urbanas ou diretamente ligadas às secretarias municipais de 
educação.

(iv) Pesquisa e produção de um dicionário Etnológico dos 
povos Kaiowá e Guarani: desenvolvido no componente curricular 
“Atividades Acompanhadas III” pela V turma47. Segundo semes-
tre de 2014.

Essa atividade acompanhada teve por objetivo a elabora-
ção de um dicionário etnológico dos povos Kaiowá e Guarani do 
Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um dicionário 
bilíngue sobre as principais práticas e conceitos culturais dos po-
vos Kaiowá e Guarani contemporâneos, priorizando a perspecti-
va indígena e valorizando as competências linguísticas e episte-
mológicas dos acadêmicos. Ainda tem por objetivo: recompilar 
dados para produzir verbetes; registrar os principais processos 
de criação/produção, utilização e conservação dos elementos 
que integram a cultura material dos povos Kaiowá e Guarani 

47.  Essa atividade também foi desenvolvida pelas III e IV turmas da área de linguagem 
do Curso.
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(casas, cestarias, vestes, culinária, práticas terapêuticas, mane-
jo da natureza, etc); registrar os principais aspectos da cultura 
imaterial (mitos e outros gêneros discursivos, rituais, antropolo-
gia, cosmologia, religião, organização social, costumes diversos, 
etc); registrar os novos elementos da cultura material e imate-
rial incorporados ou apropriados recentemente na cultura pelos 
indígenas; oportunizar a pesquisa-ação em parceria (docentes e 
discentes) do Curso, através de projeto, metodologia e objetivos 
compartilhados; organizar material na língua indígena sobre os 
aspectos fundamentais das culturas Guarani e Kaiowá, para a ali-
mentação de um banco de dados a ser criado Teko Arandu; po-
tencializar a capacidade investigativa dos acadêmicos indígenas 
no âmbito de sua própria cultura e em sua própria língua, assim 
como na língua portuguesa; oportunizar a docentes do curso o 
crescimento na compreensão da cultura e da língua indígena, as-
sim como na capacidade de traduzir a língua e a cultura.

Na área de Linguagens, até o momento, segundo semes-
tre de 2015, fazendo uso do modelo atual de formação do PPC, 
foram desenvolvidos os seguintes projetos de alternância:

(i) Levantamento parcial da realidade sociolinguística da 
comunidade indígena do alternante: desenvolvido no compo-
nente curricular “Atividades Acompanhadas em Linguagens II” 
pela turma III. Segundo semestre de 2013.

O objetivo dessa atividade realizada nesse componente 
curricular foi identificar a realidade sociolinguística da comunida-
de de cada alternante. A partir dessa pesquisa, foi possível en-
tender o processo de coleta, registro, sistematização e análise de 
dados linguísticos a partir da metodologia adotada para a realiza-
ção da pesquisa; descrever e analisar a atitude dos falantes com 
relação às língua guarani e língua portuguesa; descrever e ana-
lisar a facilidade linguística e os usos e funções das línguas nos 
diferentes domínios sociais e nas interações intra e intergrupos; 
contribuir com os estudos sociolinguísticos que se desenvolvem 
em nosso país acerca dos povos indígenas; fornecer subsídios 
aos professores guarani e kaiowá para a construção de uma prá-
tica pedagógica fundada nos interesses, necessidades e aspira-
ções dessas comunidades e, ainda, voltada para a sua realidade 
sociolinguística;



172

(ii) Identificação da Realidade do Ensino de Línguas, Ar-
tes e Educação Física nas Escolas Indígenas Guarani e Kaiowá:  
desenvolvido no componente curricular “Atividades Acompa-
nhadas em Linguagens I” pela turma IV e “Atividades Acompa-
nhadas em Linguagens III” pela turma III. Primeiro semestre de 
2014.

A fim de compreender a realidade do ensino de Línguas, 
Artes e Educação Física nas escolas indígenas guarani e kaiowá, 
os acadêmicos tiveram de: analisar o Projeto Pedagógico das 
escolas indígenas, buscando identificar o que está previsto no 
documento sobre o ensino de Línguas, Artes e Educação Físi-
ca nas Escolas Indígenas; observar o ensino de Línguas, Artes e 
Educação Física nas Escolas Indígenas guarani e kaiowá; realizar 
entrevistas com os professores das áreas para identificar a opi-
nião deles acerca do desenvolvimento das atividades de ensino 
nas áreas de Línguas, Artes e Educação Física; realizar entrevistas 
com alunos para identificar a opinião deles acerca do desenvol-
vimento das atividades de ensino de Línguas, Artes e Educação 
Física; descrever a realidade do Ensino de Línguas, Artes e Edu-
cação Física nas Escolas Indígenas guarani e kaiowá; e verificar 
se, no desenvolvimento do ensino de Línguas, Artes e Educação 
Física nas escolas indígenas guarani e kaiowá ocorre intercultura-
lidade e interdisciplinaridade.

Essa atividade teve o intuito de proporcionar aos acadê-
micos formas de identificar o modelo de ensino adotado nessas 
escolas com relação ao trabalho envolvendo a L1, a L2, as Artes 
e a Educação Física. O estudo partiu da observação do cotidiano 
escolar e das práticas de ensino desenvolvidas por professores 
que ministram aulas de Língua Guarani (L1), Língua Portuguesa 
(L2) e Artes. A investigação permitiu aos alternantes conhece-
rem de perto a realidade do ensino, possibilitando a realização 
de análises e avaliações acerca da realidade observada e descri-
ta. Com essa ação, foi possível também refletir sobre a formação 
docente multidisciplinar (línguas e artes) e as práticas interdisci-
plinares: planejamento, elaboração e execução de projetos inter-
disciplinares. Da mesma forma, foi possível ainda refletir sobre 
propostas de currículo diferenciado para o ensino de Línguas e 
Artes nas escolas indígenas guarani e kaiowá.
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(iii) Pesquisa e produção de um dicionário Etnológico dos 
povos Kaiowá e Guarani: desenvolvido no componente curricu-
lar “Atividades Acompanhadas em Linguagens II” pela turma IV 
e “Atividades Acompanhadas em Linguagens IV” pela turma III. 
Segundo semestre de 2014.48

(iv) Usos linguísticos no âmbito familiar dos acadêmicos 
da área de Linguagens: desenvolvido no componente curricular 
“Atividades Acompanhadas em Linguagens I” pela turma V; “Ati-
vidades Acompanhadas em Linguagens II” pela turma IV e “Ativi-
dades Acompanhadas em Linguagens V” pela turma III. Segundo 
semestre de 2014.

Esse trabalho partiu da necessidade de aprofundar as 
análises realizadas no primeiro semestre de 2013, quando os aca-
dêmicos da turma 2011 de Linguagens realizaram uma pesquisa 
da realidade sociolinguística de suas respectivas comunidades. O 
objetivo principal, na ocasião, era mapear as atitudes linguísticas 
dos falantes com uma representatividade de 50 membros (mas-
culino e feminino) de cada comunidade, considerando as faixa-e-
tárias 8-12; 13-18; 19-39 e 40 e mais. Com a pesquisa, foi possível 
identificar o grau de proficiência das línguas em uso, bem como 
as atitudes linguísticas dos falantes. No entanto, a partir da aná-
lise dos questionários da pesquisa anterior, percebeu-se que não 
havia ficado claro os usos linguísticos no âmbito familiar, o que 
justificou a realização dessa pesquisa. O objetivo então foi que 
cada acadêmico pudesse observar a sua família, prestando aten-
ção na(s) língua(s) que os integrantes usam no dia a dia nas rela-
ções de interação familiar.

Vimos, portanto, que ainda que as Licenciaturas Intercul-
turais não têm conseguido acessar os Programas de complemen-
tação acadêmica para concessão de bolsas aos estudantes indí-
genas, isso não tem sido um obstáculo para que o Teko Arandu 
deixe de realizar atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão, 
sobretudo o núcleo comum do curso e a área de Linguagens. 
Contudo, como observamos, isso só tem sido possível a partir do 
desenvolvimento dos projetos de alternância, assim, pedagogi-
camente esse componente curricular tem atuado para estimular 

48. Como apontamos anteriormente, essa atividade também foi desenvolvida pela V tur-
ma da Licenciatura Intercultural no Bloco Comum do curso e descrita anteriormente.
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a formação dos professores indígenas, ligando esses projetos 
com o que é desenvolvido nos outros componentes curriculares.  

6 Considerações Finais

A partir do reconhecimento e da identificação de diferen-
tes programas de bolsa para estudantes na universidade pública, 
esse texto buscou observar quais os problemas e quais as dificul-
dades que as licenciaturas interculturais indígenas, em específico 
o curso Teko Arandu da UFGD, encontram para o acesso dos aca-
dêmicos indígenas a esses Programas.

Bem verdade, como demostramos, existem ações es-
pecíficas criadas exclusivamente para os cursos de licenciatura 
intercultural, para além do Programa Bolsa Permanência que ga-
rante continuidade dos estudantes na universidade. Importante 
também é observar o Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência para a Diversidade (PIBID Diversidade). Assim, 
ainda que, até o exposto, o curso não observe a escassez de aca-
dêmicos indígenas bolsistas, percebemos que a não participação 
desses estudantes em Programas Institucionais de Bolsas para 
a complementação da formação, de certa forma, excluem esses 
acadêmicos daquilo que a Universidade tem a oferecer para con-
tribuir em sua formação.

Apontamos também que o Teko Arandu tem investido no 
desenvolvimento de Projetos de Alternância dentro do compo-
nente curricular de Atividades Acompanhadas, para o desenvol-
vimento de ações de ensino, pesquisa e/ou extensão. Contudo, 
essas ações só são possíveis pela forma de financiamento que o 
curso possui, que é o Programa de Apoio à Formação Superior e 
Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND).

No mesmo sentido, ainda que o PROLIND garanta o in-
vestimento financeiro necessário para o desenvolvimento das 
ações de alternância, reconhecemos que existe uma complexi-
dade institucional para reconhecer a metodologia da alternância 
como uma modalidade regular na oferta de cursos de graduação 
em nível superior. Nesse sentido, o desenvolvimento do Teko 
Arandu na modalidade da alternância não deveria tornar os es-
tudantes indígenas menos acadêmicos do que estudantes de 
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cursos regulares. Existe, assim, uma comprovada dificuldade em 
interpretar o estudante alternante como estudante em todos os 
espaços e tempos pedagógicos em que está inserido e não re-
conhecendo esses indígenas apenas como acadêmicos quando 
estão no Tempo Universidade.

Do contrário, reconhecemos que os docentes no Teko 
Arandu têm encontrado dificuldades em institucionalizar suas 
ações de ensino, pesquisa ou extensão. Mesmo que não aprofun-
demos nossa análise em quais dificuldades são essas, pois neste 
momento coube a nós apenas refletir sobre a necessidade de 
acadêmicos do Teko Arandu se fazerem presente nos Programas 
Institucionais de Bolsas da Universidade, temos que pensar em 
quais tipos de ensino, pesquisa e extensão que os docentes e os 
acadêmicos indígenas estão dispostos a realizar junto com as co-
munidades indígenas. Talvez isso também justifique a resistência 
em acessar alguns desses programas.
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1 Introdução

O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), é um programa que oferece bolsa para 
estudantes de cursos de licenciatura plena, a fim de que exerçam 
atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico. O 
objetivo é antecipar o convívio entre os futuros professores e 
professoras com o ambiente das salas de aula e das escolas da 
rede pública. Além disso, o PIBID garante uma articulação entre 
a educação superior, por meio das licenciaturas das Instituições 
de Ensino Superior (IES), a escola e os sistemas estaduais e mu-
nicipais de ensino.

De acordo com os documentos oficiais da CAPES a finali-
dade do programa é aproximar as secretarias estaduais e munici-
pais de educação e as Instituições de Ensino Superior públicas e 
privadas, na intenção de melhorar o ensino nas escolas públicas 
que apresentam o Índice de Desenvolvimento da Educação Bási-

49. Professor do Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de 
Rondônia. Membro do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). Foi Coor-
denador do Subprojeto “Linguagens e Códigos” do PIBID Diversidade/UNIR/CAPES, no 
período de agosto de 2015 a fevereiro de 2018. E-mail: queslerc@gmail.com.
50. Professor do Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). Membro do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). Co-
ordenador Institucional do PIBID Diversidade/UNIR/CAPES, nos períodos de novembro de 
2011 a abril de 2014 e agosto de 2015 a agosto de 2017. Bolsista CNPq/CAPES (Doutorando 
POSLING/UFRJ). E-mail: cristovaoabrantes@yahoo.com.br.
51. Professora da Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT). Foi Su-
pervisora do Subprojeto “Linguagens e Códigos” do PIBID Diversidade/UNIR/CAPES, no 
período de maio de 2017 a fevereiro de 2018. E-mail: patriciadiasopo@hotmail.com.
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ca (IDEB) abaixo da média nacional.
A partir das experiências do PIBID, em 2011, foi criado 

o Programa Institucional de Bolsa à Docência para a Diversida-
de (PIBID Diversidade) para contemplar as particularidades dos 
estudantes das Licenciaturas Indígenas e do Campo. O projeto 
institucional, em cada Instituição de Ensino Superior (IES), con-
templou cada área de habilitação das respectivas licenciaturas.

Na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, foram contem-
pladas todas as áreas de formação do curso: Educação Indígena 
Intercultural, Ciências da Linguagem Intercultural, Ciências da 
Natureza e Matemática e Ciências da Sociedade Intercultural. 
Além das quatro áreas, ainda foi criado um subprojeto interdis-
ciplinar na perspectiva de desenvolver ações que permeassem 
todas as quatro áreas.

O grande desafio do Programa PIBID Diversidade da área 
de Ciências da Linguagem Intercultural era o desenvolvimento 
das ações do subprojeto em uma macrorregião de atuação do 
Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural que con-
templasse as discussões das línguas indígenas, pois no projeto 
PIBID Diversidade havia estudantes de mais de 20 grupos étni-
cos, falantes de línguas distintas. Desse modo, contemplar as lín-
guas faladas e ensinadas nas escolas das populações indígenas 
no projeto tornou-se um desafio quanto à aplicação das práticas 
pedagógicas de estudo e ensino de línguas.

Diante do quadro multilíngue no Brasil, é sabido que o 
português não é a única língua falada no território brasileiro, em-
bora seja considerada como língua dominante. De acordo com o 
IBGE (2010), no Brasil são faladas 274 línguas52 indígenas e há 305 
etnias indígenas. Deste total, 17,5% não falam a língua portugue-
sa. Note que estes dados confirmam a assunção de que não se 
deve considerar o Brasil como unilíngue e nem confundir “hege-
monia com unicidade”, como afirma Faraco (2002, p. 14).

Do ponto de vista histórico, com o advento da coloniza-

52. Além das línguas indígenas, são faladas outras dezenas de línguas que foram importa-
das para o Brasil, devido à vinda dos negros escravizados e dos imigrantes, como afirma 
Cunha (2008).
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ção portuguesa em 1532 no Brasil, deu-se início ao processo de 
sobreposição da língua portuguesa às demais línguas indígenas 
faladas ao longo da costa brasileira. Ao entrar em contato com 
outras línguas, a língua portuguesa tornou-se, nesse novo espa-
ço geográfico, a língua oficial e nacional do Brasil.

Vale ressaltar, no entanto, que, antes da chegada dos co-
lonizadores portugueses, a diversidade de línguas indígenas no 
Brasil era significativamente maior. De acordo com Rodrigues 
(1993), estima-se que fossem faladas cerca de 1.200 línguas indí-
genas antes da ocupação do território brasileiro pelos portugue-
ses a partir de 1490. Durante o processo de colonização, todavia, 
muitos povos indígenas foram dizimados física e culturalmente. 
Outros povos, que sobreviveram, foram submetidos a processos 
de assimilação extremamente violentos, de modo que suas tra-
dições e suas línguas foram proibidas por séculos, o que a nos-
so ver se mantém até os dias atuais, embora de forma um pou-
co mais velada. Desde então, a língua portuguesa tem reinado 
como dominante no país. 

Dentre as 305 etnias localizadas no Brasil, há no estado 
de Rondônia aproximadamente 38 povos indígenas, conforme 
Abrantes (2007), os quais, devido ao contato com a sociedade 
não indígena, têm mantido níveis distintos quanto a suas condi-
ções socioculturais e linguísticas. Ademais, além da língua portu-
guesa, falam cerca de 23 línguas indígenas em Rondônia. Assim 
como ocorreram com os demais povos indígenas do Brasil, como 
afirma Rodrigues (1986, 2005), os povos indígenas de Rondônia 
também sofreram drasticamente com os projetos de desenvol-
vimento na Amazônia, o que causou uma significativa depopula-
ção e grandes mudanças culturais e linguísticas.

Acerca da situação linguística de Rondônia, Abrantes e 
Isidoro (2011, p. 301) afirmam que “há povos em que a maioria 
da população já não fala a língua de origem étnica, enquanto 
outros ainda mantêm a língua em diferentes espaços sociais”. 
Nos últimos anos, no entanto, tem havido um forte movimento 
desses povos, a fim de promoverem reinvindicações no sentido 
de defender seus territórios e garantir a valorização de suas cul-
turas, seus conhecimentos e suas línguas. Abrantes (2013, p. 23) 
também afirma que “no Brasil, assim como em outros países das 
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Américas, as minorias étnicas viveram importantes processos de 
luta política que levaram os Estados Nacionais ao reconhecimen-
to de direitos relacionados ao respeito e preservação de suas cul-
turas.” 

Diante dessas considerações iniciais, é essencial que se 
questione o porquê de o Brasil, que é nitidamente multilíngue, 
muitas vezes ser considerado monolíngue, desconsiderando 
assim sua grande diversidade linguística. Ou ainda, não menos 
importante, quando se trata das línguas indígenas, geralmente 
fala-se, por exemplo, em Tupí-Guaraní, como se esta fosse uma 
língua e não uma família linguística que agrega cerca de 25 lín-
guas indígenas vivas.

Inicialmente é preciso ter clareza que a língua portugue-
sa, por ser hegemônica, é a que têm poder econômico e político, 
“[...] sua gramática é estudada, seu vocabulário é documentado 
em dicionários, sua literatura é publicada. Ela é a língua do gover-
no, das leis, da imprensa e por isso ela é chamada de língua do-
minante.” (BRASIL, 1998, p. 117). Por outro lado, as línguas indí-
genas, por não exercer tal poder, são pouco estudadas e muitas 
vezes, preconceituosamente, consideradas inferiores, o que tem 
levado muitas pessoas a ignorar a diversidade linguística brasilei-
ra. Pode-se afirmar que esse fato se deve às informações distribu-
ídas pela imprensa e pelos livros didáticos, que por anos abordou 
os povos indígenas de maneira genérica, desconsiderando sua 
diversidade e, consequentemente, suas línguas (BRASIL, 1998).

Do ponto de vista da educação, foi somente em 1998, de 
acordo com Venere (2011), que o Estado de Rondônia assumiu a 
responsabilidade de garantir a formação de professores indíge-
nas53, por meio do Programa de Formação de Professores Indíge-
nas no nível de Magistério Indígena. Venere (2011, p. 80) afirma 
que

53. De acordo com Alves, Alves e Santos (2013, p. 201), “a educação escolar indígenas em 
Rondônia começou a ganhar espaço por meios de cursos de formação de professores 
e professoras indígenas implementados, inicialmente, pelo Instituto de Antropologia e 
Meio Ambiente (IAMÁ) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), sendo que, a maioria 
dos professores e professoras indígenas que atuam nos dias atuais começou seu proces-
so de formação nesses órgãos.”
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O Projeto Açaí [foi] criado em outubro de 1998, que 
instituiu o Curso de Formação de Professores Indíge-
nas – habilitação em Magistério em Nível Médio, deno-
minado Projeto Açaí, com o objetivo exclusivo de habi-
litar docentes leigos em efetivo exercício de regência 
em sala nas quatro primeiras séries do ensino funda-
mental das escolas localizadas em terras indígenas de 
Rondônia.

No ano de 2004, ocasião em que muitos desses profes-
sores concluíram esse curso, houve reivindicações junto à Uni-
versidade Federal de Rondônia para a criação de um curso de 
formação de professores indígenas em nível superior. Dessa rei-
vindicação, foi criado em 2008 o Curso de Licenciatura em Edu-
cação Básica Intercultural, cujo objetivo é habilitar professores 
indígenas para atender as demandas das comunidades indígenas 
na oferta do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Conforme Al-
ves, Alves e Santos (2013, p. 203),

Assim, é possível constatar que o esforço explicado na 
proposta curricular [do Projeto Pedagógico do Curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural] é de 
estabelecer uma relação entre as realidades postas na 
sociedade e as necessidades de formação dos sujeitos, 
voltada para as premissas legais no âmbito da educa-
ção indígena. Entendemos que o referido documento 
assegura o direito do aluno indígena de ter acesso 
“aos diversos tipos de conhecimento”.

2 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para 
a Diversidade

A partir das discussões do PIBID, em 2011, foi criado o 
Programa PIBID Diversidade, exclusivo para estudantes das Li-
cenciaturas Interculturais Indígenas e Licenciaturas de Educação 
do Campo. O Projeto Institucional do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade (PIBID Diver-
sidade) tem como um dos objetivos desenvolver experiências 
docentes intra e interculturais evidenciadas no diálogo entre as 
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práticas pedagógicas dos professores e professoras indígenas e 
pedagogia da terra no âmbito da educação básica e superior. É 
exatamente no cenário histórico apresentado na introdução des-
te capítulo, já no ano de 2011, que foi dado início ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para a Diversidade 
(PIBID Diversidade) na Universidade Federal de Rondônia.

Nos primeiros anos de execução desse Programa, foi 
possível constatar que, embora alguns povos indígenas conse-
guiram engendrar esforços para garantir a alfabetização em lín-
gua indígena, muitos povos ainda possuíam escolas em situações 
físicas muito precárias, antigas e quase sempre com nenhuma 
infraestrutura minimamente adequada. Além disso, havia mui-
tas escolas funcionando com apenas um professor responsável 
por ministrar todos os componentes curriculares ou, na melhor 
das hipóteses, dois professores dividindo esses componentes. É 
muito comum também turmas multisseriadas. Quanto ao Ensino 
Médio, notava-se que era um grande desafio para os povos indí-
genas de Rondônia, uma vez que a maioria das escolas indíge-
nas não dispunha dessa etapa de ensino. Na prática, havia uma 
educação que não atendia a um modelo de educação escolar in-
dígena específica e diferenciada, sendo assim distante do ideal 
defendido pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996) e a Constituição Federal de 
1988.

Diante dessas constatações, o PIBID Diversidade foi insti-
tuído com a intenção de contribuir com a formação inicial docen-
te, a fim de articular suas ações aos processos educacionais do 
Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. O intuito 
foi potencializar o processo de ensino e aprendizagem ao esti-
mular que os acadêmicos reflitam e aprofundem questões teó-
ricas e metodológicas quanto à prática pedagógica nas escolas 
indígenas de Rondônia.

No quadriênio 2015-2018, mais recentemente, a meta do 
PIBID Diversidade tem sido desenvolver atividades que possibi-
litem aos estudantes uma reflexão a respeito da construção de 
projeto político pedagógico das escolas indígenas, considerando 
para isso sua especificidade principalmente linguística e cultural. 
É notório que as ações do PIBID Diversidade têm sido desenvol-
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vidas no sentido de colaborar também com a formação continu-
ada. Isto porque a maioria dos estudantes indígenas do Curso de 
Licenciatura em Educação Básica Intercultural já são professores 
indígenas em exercício nas escolas indígenas, embora estejam 
em sua primeira formação em nível superior. Veja que o proces-
so de escolarização dos povos indígenas de Rondônia é extre-
mamente recente. Portanto, mesmo que o objetivo principal do 
PIBID Diversidade seja a formação inicial à docência, as especifi-
cidades dos povos indígenas de Rondônia exigem que este Pro-
grama se configure também como formação continuada. Assim, 
a expectativa é que essas ações se materializem continuamente 
no cotidiano da escola indígena.

Outro aspecto relevante na execução desse programa se 
refere ao seu caráter intercultural e multilíngue de muitas esco-
las indígenas, haja vista que em algumas das comunidades sob 
nosso escopo convivem vários grupos étnicos. Pode-se afirmar 
que as reflexões e os debates teóricos concernentes à constru-
ção do projeto político pedagógico certamente poderão se cons-
tituir em uma forte estratégia para atingirmos os objetivos do 
Programa, dentre os quais podemos citar: o fortalecimento das 
escolas indígenas, que deve demonstrar mais autonomia em re-
lação ao sistema em si, e a definição de um verdadeiro currículo 
intercultural e de uma gestão diferenciada.

Para cumprir os objetivos propostos específicos do 
subprojeto “Linguagens e Códigos”, do PIBID Diversidade, foram 
definidas as seguintes atividades que foram realizadas no perío-
do de agosto de 2015 a fevereiro de 2018, a saber:

(i) Encontros de trabalho com os estudantes e com os 
supervisores: Nestes encontros, foram planejadas as atividades 
do Projeto e a construção dos Planos de Trabalho tanto dos es-
tudantes quanto dos supervisores. Além disso, foram discutidas 
as ações e as atividades do subprojeto, sempre com o cuidado 
de construir uma proposta condizente com a realidade dos estu-
dantes envolvidos. Por isso, eram consideradas as necessidades 
específicas da formação de cada participante, a fim de pensar na 
elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos de suas escolas, 
de modo que a territorialidade, o multilinguismo e a intercultura-
lidade fossem elementos constantemente discutidos. 
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(ii) Atividades de leitura e aprofundamento dos fun-
damentos teóricos e metodológicos: Foram propostas leituras 
individuais e também coletivas ao longo da execução do proje-
to, com o intuído de atingir os objetivos do PIBID Diversidade 
e inclusive do Curso de Licenciatura em Educação Básica Inter-
cultural. Estes textos trataram de projeto político pedagógico, 
estudos sociolinguísticos, educação escolar indígena, currículo, 
bilinguismo e multilinguismo, interculturalidade, educação esco-
lar bilíngue, entre outros assuntos. Como se pode notar, a gran-
de maioria dos textos versava sobre as especificidades da área 
de linguagem. Além da leitura de artigos e outros textos cientí-
ficos, foram realizados também estudos dirigidos, levantamento 
bibliográfico sobre a temática, discussão, debate e análise, con-
trastando-se sempre as leituras com as práticas pedagógicas. 

(iii) Aplicação de diagnósticos sociolinguísticos e obser-
vação das práticas de ensino de línguas nos contextos bilíngues 
e multilíngues: A partir da elaboração e aplicação dos diagnósti-
cos sociolinguísticos, espera-se como resultado a consolidação 
de dados a serem analisados, com o intuito de obter informações 
para dar subsídios a discussões para a elaboração e a construção 
de projeto político pedagógico. Note que a finalidade dessa ati-
vidade é principalmente dar subsídios para a construção de uma 
proposta curricular de ensino de língua portuguesa e de línguas 
indígenas que seja coerente com a realidade das comunidades in-
dígenas envolvidas no Programa. É imprescindível ressaltar que 
os formulários sociolinguísticos, por exemplo, foram elaborados 
em conjunto com os bolsistas, uma vez que são estes aqueles 
que efetivamente conhecem a realidade da escola do seu povo 
indígena. Para que isso fosse possível, houve um esforço para 
possibilitar aos estudantes a apropriação dos procedimentos e 
métodos para uma coleta adequada de dados. Veja que esse diag-
nóstico é essencial para viabilizar o diálogo com os pressupostos 
teóricos da prática educativa dos bolsistas no PIBID Diversidade. 
Vale ressaltar que os trabalhos de campo também compreende-
ram atividades de observação em sala de aula, entrevistas sobre 
a história de criação da escola na aldeia e levantamento de dados 
documentais (PPP e atas de reuniões, por exemplo).

(iv) Apresentação dos trabalhos de campo e produção 
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dos relatórios parciais: As atividades descritas acima, após exe-
cutadas pelos bolsistas em suas respectivas comunidades indíge-
nas, foram apresentadas nos encontros presenciais para todos 
os participantes do Projeto. Além dessa apresentação, foram 
produzidos pelos estudantes relatórios parciais que se constitu-
íram como expediente para construção textual orientada, por 
um lado, para valorização da expressão na língua portuguesa 
e, por outro, para reconhecimento dos saberes tradicionais de 
cada povo, principalmente aqueles relacionados à origem das co-
munidades e das escolas indígenas, à situação sociolinguística, à 
observação das práticas pedagógicas da escola indígena. Todos 
esses elementos reunidos serviram como fundamento para se 
pensar a construção de um projeto político pedagógico especí-
fico e diferenciado.

3 Resultados alcançados

O PIBID Diversidade tem desenvolvido, pelo menos des-
de o ano de 2014, um conjunto de atividades e ações que revelam 
um bom resultado quanto à consolidação de estudos sistemáti-
cos a respeito da construção de projeto político pedagógico das 
escolas indígenas. Para tanto, sinalizamos a importância de se 
considerar os conhecimentos tradicionais de cada povo, princi-
palmente suas línguas indígenas. Além disso, tem crescido o co-
nhecimento acadêmico a respeito das comunidades indígenas 
de Rondônia, principalmente aqueles que se referem à situação 
sociolinguística e às realidades físicas, humanas e pedagógicas 
das escolas indígenas.

3.1 Aspectos sociolinguísticos e educação multilíngue

A partir das discussões travadas junto aos bolsistas do 
PIBID Diversidade, verificamos que a situação sociolinguística de 
um determinado povo de fato exerce um impacto profundo na 
maneira como a educação escolar indígena intercultural e bilín-
gue deve ser construída. Dessa forma, para se pensar em mode-
los de educação que sejam efetivamente bilíngues e coerentes 
com as realidades das comunidades indígenas, é necessário que 
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essa construção seja precedida de um estudo aprofundado das 
situações linguísticas nessas comunidades, o que nos permite a 
criação de políticas que realmente admitam a manutenção e pro-
movam a valorização das línguas indígenas.

Pode-se afirmar que, conforme Butler e Hakuta (2004), 
as quatro dimensões que permitem a definição de critérios para 
se considerar o bilinguismo são as seguintes: a linguística, a cog-
nitiva, a desenvolvimental e a social. Essas dimensões, isolada e 
composicionalmente, produzem uma série de critérios que, por 
um lado, comportam uma classificação do bilinguismo e, por ou-
tro, possibilitam o levantamento de diferentes hipóteses a serem 
investigadas em cada caso. Para os autores, os principais crité-
rios que devem ser observados, portanto, são: (i) proficiência nas 
línguas em questão; (ii) idade de aquisição da segunda língua; 
(iii) organização dos códigos linguísticos, (iv) status da língua em 
questão; (v) manutenção da língua materna; e, por fim, (iv) iden-
tidade cultural do indivíduo bilíngue.

Quanto aos critérios propostos por Butler e Hakuta 
(2004), notamos que há em Rondônia uma diversidade de situ-
ação muito significativa. A título de exemplo, vejamos o critério 
de idade de aquisição de segunda língua. Ao passo que há comu-
nidades em que a aquisição da língua portuguesa como segun-
da língua ocorre de forma muito precoce, como é o caso, por 
exemplo, de algumas comunidades Txapakura, há outras comu-
nidades indígenas em que a língua portuguesa é adquirida no 
final da segunda fase da infância, como é o caso, por exemplo, 
de algumas comunidades Suruí. Quanto ao critério de manuten-
ção da língua materna, a situação se apresenta também de uma 
maneira extremamente diversificada. Enquanto há povos indíge-
nas que têm mantido com sucesso a língua indígena como língua 
materna, como ocorre com algumas comunidades Gavião, Zoró, 
Karitiana, entre muitas outras, há povos que perderam pratica-
mente sua língua indígena, como é o caso dos Puruborá e Mi-
gueleno, por exemplo. Pode-se afirmar ainda que, por um lado, 
há línguas aparentemente pouco ameaçadas, como é o caso das 
línguas faladas por povos recentemente contatados, como, por 
exemplo, os Amondawa e os Uru-Eu-Wau-Wau. Há povos ainda 
que, apesar de um longo contato com a comunidade não indíge-
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na, tem mantido a língua indígena como primeira língua, como 
ocorre com algumas comunidades Suruí, Gavião e Karitiana, por 
exemplo. Por outro lado, há algumas línguas que estão a ponto 
de desaparecer por completo, como é o caso, por exemplo, dos 
Puruborá, Aruá e Warázu. Todos esses dados mostram que, de 
fato, no estado de Rondônia, há uma enorme diversidade de si-
tuações sociolinguísticas.

Antes de prosseguirmos, não se pode deixar de consi-
derar, no entanto, que, apesar de terem sido citados alguns cri-
térios para se analisar o bilinguismo, conforme Butler e Hakuta 
(2004), não temos dúvida de que não há um consenso entre os 
pesquisadores acerca de uma definição de bilinguismo, como 
afirmam Baker e Jones (1998), Bialystok (2001), Megale (2005), 
Maher (2005) e Flory e Souza (2009).

Ao se tratar de bilinguismo, não se pode desconsiderar 
de maneira alguma a diversidade de critérios para se classificar o 
bilinguismo. Pode-se afirmar que os diferentes tipos de bilinguis-
mo, que estejam ligados a diferenças individuais e de contexto 
social e cultural, podem estar relacionados a distintas consequ-
ências possíveis em vários campos, tais como o uso e a proficiên-
cia das diferentes línguas. Deve-se considerar ainda que, princi-
palmente devido ao contato com a sociedade não indígena, são 
exigidas das comunidades indígenas competências comunicati-
vas quase sempre em mais de uma língua. Por um lado, no caso 
específico das comunidades da Terra Indígena Tubarão-Latundê, 
por exemplo, deve-se atentar para a coexistência de pelo menos 
quatro línguas: Aikanã, Kwazá, Latundê e português. Note que, 
nessa situação, percebe-se que essas quatro línguas coexistem, 
com graus diferentes de vitalidade. Por outro lado, há aldeias in-
dígenas em Rondônia que, embora tenham muitos povos indíge-
nas convivendo juntos, revelam uma situação de bilinguismo do-
minante entre as próprias línguas indígenas. A título de exemplo, 
nas aldeias Baía das Onças e Ricardo Franco, localizadas na Terra 
Indígena Rio Guaporé, há em torno de oito a dez povos indíge-
nas convivendo em uma mesma aldeia. No entanto, apenas as 
línguas Jabuti e portuguesa são diariamente faladas no interior 
da aldeia.

Acompanhando os pressupostos teóricos de Maher 
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(2005), acreditamos que esse bilinguismo existente nas aldeias 
Baía das Onças, Ricardo Franco e em muitas outras aldeias se ca-
racteriza como bilinguismo de minorias com caráter compulsó-
rio. Note que o domínio da língua portuguesa é uma obrigação, 
mesmo no contato entre os indígenas dessa aldeia, independen-
temente dos domínios sociais analisados. Devido a isso, os aspec-
tos culturais envolvidos nessas comunidades específicas estão 
em constante tensão.

Os esforços para compreender as reais situações socio-
linguísticas dos povos indígenas de Rondônia são imprescindí-
veis para se pensar em modelos de educação escolar indígena 
que comportem de fato uma educação bilíngue adequada à co-
munidade envolvida. Não faz sentido, por exemplo, decidir que 
uma determinada escola indígena alfabetize em língua portugue-
sa, quando seus alunos dominam apenas a língua indígena. Não 
faz sentido também exigir que uma escola indígena alfabetize 
em uma língua indígena, quando a língua materna é a língua por-
tuguesa. Neste último caso, deve-se pensar em políticas linguís-
ticas que promovam o ensino da língua indígena a partir das me-
todologias do ensino de segunda língua e não da alfabetização.

A educação nos contextos interculturais, conforme Dias 
da Silva (2003), deve ser pensada como fluxos de conhecimentos 
os quais transitam entre fronteiras móveis, as quais são sempre 
recriadas. Por essa razão, “a Educação Intercultural (escolar) 
deve ser um instrumento de afirmação da cultura indígena pre-
parando os índios para se relacionarem com a sociedade de fora, 
conforme o interesse de cada povo”, como apontam os Referen-
ciais Curriculares para a Educação Indígena (RCNEI/2002, p. 20).

Durante a execução deste Projeto, ficou notório ainda 
que há desconhecimento por parte dos bolsistas indígenas a 
respeito dos documentos que regulamentam as escolas indíge-
nas e que dão apoio pedagógico e teórico ao professor. Dentre 
eles, podemos citar: o Referencial Curricular Nacional para as Es-
colas Indígenas, o qual é essencial para a prática pedagógica e 
o fortalecimento dos direitos e deveres no campo educacional. 
Podemos destacar ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996). De acordo com 
a referida lei, deve-se dar voz ao indivíduo, com o intuito de que 
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este possa se tornar autor de sua própria historia. Assim, há a 
garantia de que sua condição não seja inteiramente imposta por 
terceiros. Ao levamos em consideração as realidades das comu-
nidades indígenas representadas pelos bolsistas do PIBID Diver-
sidade, notamos que os povos indígenas, em muitos aspectos, 
ainda não revelam total autonomia quanto à educação indígena 
diferenciada e específica. Percebe-se que há ainda imposição de 
alguns agentes externos em pontos que envolvem diretamente 
as comunidades indígenas. Pode-se citar, por exemplo, o fato de 
que poucas aldeias de fato discutem o conteúdo curricular de 
suas escolas. 

Não se pode pensar em um currículo indígena sem a par-
ticipação efetiva das comunidades indígenas, já que são eles que 
conhecem sua organização tradicional e podem contribuir de 
forma emancipatória. Isso só é possível a partir do momento em 
que as populações indígenas passarem a tomar suas próprias de-
cisões, que competem em relação à construção de seu modelo 
de educação indígena.

Outro ponto que merece destaque é a constatação de 
que ainda há grande insuficiência de materiais didáticos nas lín-
guas indígenas, o que dificulta o papel da escola quanto à sua 
função de trabalhar com o ensino na língua indígena, de forma 
que se torna preconizado o trabalho em um contexto de educa-
ção intercultural e bilíngue. Veja o que Isidoro e Neves (2013, p. 
167-168) afirmam:

Um dos elementos fundamentais na materialização do 
sonho da escola indígena específica, diferenciada, in-
tercultural e bilíngue/multilíngue é a produção e circu-
lação de material didático também de caráter especí-
fico e intercultural. Inegavelmente, a legislação sobre 
esse assunto evidencia essa compreensão, inclusive 
apresentando o entendimento de que esses materiais 
didáticos e/ou paradidáticos voltados às realidades so-
cioculturais dos povos indígenas são extremamente 
importantes, pois resultam em importantes produtos 
autorais de afirmação de identidade, sustentados por 
pesquisas locais de cunho linguístico, antropológico e 
pedagógico possibilitados pela contribuição dos mais 
velhos.
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Não há dúvida de que a escola deve fazer uso de uma 
educação intercultural. Dessa maneira, vemos que “a escola 
deve reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística de 
sua comunidade, além de promover uma situação de comunica-
ção entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas di-
ferentes” (MEDEIROS, 2012, p. 3). Nessa perspectiva, contata-se 
que as escolas indígenas de Rondônia estão progredindo quanto 
ao seu funcionamento. Quanto ao currículo, por exemplo, não 
há dúvida de que deve ser adequado à comunidade envolvida. 
De acordo com Scaramuzza (2013, p. 62), “toda educação do tipo 
escolar [...] é sempre uma seleção/reelaboração do interior da 
própria cultura de saberes a serem transmitidos às novas gera-
ções. A escola [...] só seria possível porque possui a capacidade 
de equilibrar tensões e privilegiar saberes”.

Visto que uma educação bilíngue surge como um meio 
de interação para os povos indígenas para poder estabelecer 
um diálogo com a cultura não indígena, deve-se pensar na lín-
gua portuguesa não como um distanciamento da língua indíge-
na, mas sim como uma segunda língua que vem para ajudar a 
comunidade a entender e conseguir realizar qualquer atividade 
que não seja de sua própria cultura, sendo assim extremamente 
positiva (MEDEIROS, 2012). Portanto, a escola bilíngue deve ser 
vista como um lugar que ajude a comunidade a interagir com a 
sociedade não indígena.

3.2 Educação Escolar Indígena: história e legislação

A respeito da Educação Escolar Indígena, segundo Ba-
niwa (2013), seu desenvolvimento histórico pode ser dividido, 
resumidamente, em dois períodos distintos, tendo a Constitui-
ção Federal de 1988 como o divisor de águas entre esses dois 
momentos. O primeiro período da Educação Escolar Indígena, se-
gundo esse autor, vai de 1500 a 1988, durante a denominada “es-
cola para índio”, a qual foi comandada essencialmente pela igre-
ja católica. Por meio dos padres jesuítas, promoveram-se ações 
marcadas pela negação cultural, cujo objetivo maior propunha 
que os indígenas fossem integrados à sociedade nacional. Duran-
te o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), não foi muito diferente, 
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de modo que a vida habitual, as línguas, as tradições, as culturas 
e os saberes tradicionais fossem completamente ignorados, ne-
gados e inclusive proibidos pela escola.

É importante notar ainda que o período que antecedeu 
a publicação da Constituição Federal de 1988 pode ser dividido, 
conforme Ferreira (2001), em três momentos históricos, a saber: 
(i) o período colonial, com a presença da catequese jesuítica. A 
educação para índios, que se iniciou com a chegada dos euro-
peus na América, tinha objetivos puramente assimilacionistas. 
Para Neves (2009), a educação ministrada pelos jesuítas tratou 
de aniquilar as culturas locais e impor um saber e um modo de 
viver da cultura dominante, contribuindo com os interesses da 
coroa portuguesa; (ii) o período de tentativas de integração dos 
indígenas à sociedade nacional, inicialmente pelo Serviço de Pro-
teção ao Índio (SPI) e, posteriormente, pela a Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI), por meio de várias ações, inclusive as en-
gatilhadas pelos missionários do Summer Institute of Linguistics 
(SIL) e por outras missões religiosas, as quais causaram drásticas 
influências culturais e sociolinguísticas nos povos indígenas bra-
sileiros; e, por fim, (iii) o período de formação de projetos dife-
renciados de educação escolar, com apoio de organizações não 
governamentais e encontros de professores indígenas a partir de 
1970, o que influenciou a discussão a respeito da educação esco-
lar indígena na redação da Constituição Federal de 1988.

Como dito anteriormente, o segundo período da Educa-
ção Escolar Indígena no Brasil, apontado por Baniwa (2013), tem 
como marco a Constituição Federal de 1988, a qual dedica os Ar-
tigos 210 e 215 à Educação Escolar Indígena. De acordo com Oli-
veira e Candau (2010, p. 15), “com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, a educação escolar indígena oferece novas per-
ceptivas, como a valorização cultural, da língua, dos costumes 
em geral, dentro e fora da escola nas aldeias”. Nos artigos 215 
e 242, da Constituição Federal de 1988, fica explícito o reconhe-
cimento da pluralidade da sociedade brasileira e a garantia do 
ensino das contribuições dos diferentes povos na formação do 
povo brasileiro.

Foi principalmente a partir dos anos de 1990 que ocorre-
ram mudanças significativas na legislação escolar indígena, o que 
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assegurou uma educação que valorizasse a diferença, a intercul-
turalidade, o ensino bilíngue. Pretendia-se erguer uma escola in-
tercultural, a fim de romper com o paradigma de uma educação 
utilizada como instrumento para impor os valores da cultura oci-
dental.

Após a Constituição Federal de 1988, devido às reivindi-
cações dos povos indígenas e de instituições que apoiam suas 
causas, diversas outras leis e políticas públicas surgiram, para 
atender as especificidades dos povos indígenas, principalmente 
no que diz respeito à Educação Escolar Intercultural, a saber: a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96); o 
Referencial Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998); a 
Resolução 03/1999 do Conselho Nacional de Educação (CNE); o 
Parecer 14/1999 do Conselho Nacional da Educação (CNE); o Pla-
no Nacional de Educação - PNE (2001 e 2014); as Diretrizes Nacio-
nais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica (2012), 
entre outros. 

A LDB 9394/96 faz duas menções à educação escolar dos 
povos indígenas. A primeira trata do Ensino Fundamental, no ar-
tigo 32, estabelecendo que seu ensino seja ministrado em língua 
portuguesa, e, assegura às comunidades indígenas, a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, 
reforçando o direito inscrito no artigo 210 da Constituição Fede-
ral (GRUPIONI, 2003).  A outra menção à Educação Escolar Indí-
gena está nos artigos 78 e 79 da LDB 9394/96, em que estabelece 
como dever do Estado a oferta de Educação Escolar Bilíngue e 
Intercultural aos povos indígenas com objetivos de fortalecer e 
valorizar práticas socioculturais e da língua indígena nas comuni-
dades, proporcionar oportunidade de recuperar suas memórias 
históricas e reafirmação de suas identidades, garantindo-lhes 
também, acesso aos conhecimentos técnico científicos da socie-
dade nacional.

Embora os direitos garantidos nas leis brasileiras repre-
sentem uma importante conquista histórica dos povos indíge-
nas, a atual legislação para a Educação Escolar Indígena sofre al-
gumas críticas em, pelo menos, dois pontos específicos, a saber: 
a primeira se refere à não participação direta dos indígenas na 
elaboração das leis e a segunda diz respeito à educação bilíngue. 
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Nesse sentido, para Secchi (2003, p. 139),

A atual legislação deixou de contemplar duas premis-
sas fundamentais para a superação do modelo escolar 
integracionista, sejam, a da iniciativa e a do controle 
das sociedades indígenas sobre o processo de conce-
ber, planejar, executar e gerir os seus programas edu-
cacionais. Os índios permaneceram na condição de 
ouvintes, e não de propositores de suas próprias polí-
ticas. Continuaram sendo expectadores, “atores coad-
juvantes”, sem direito de propor, sem direito de vetar, 
sem direito de outorgar os seus próprios direitos.

Veja ainda que, de acordo com Secchi (2003, p. 139), “um 
segundo aspecto problemático desse modelo de escola diz res-
peito à sua adjetivação como ‘escola bilíngue’”. Segundo esse 
autor, o bilinguismo sofreu inúmeras críticas, uma vez que a pri-
meira versão da escola bilíngue tratava de um “bilinguismo de 
transição” e não a utilização regular de ambas as línguas na es-
cola; mesmo assim, esse modelo perdurou por 30 anos, até ser 
substituído por outra abordagem, o “bilinguismo compulsório”.

Para Neves (2008, p. 2), com a implantação da educação 
bilíngue nas escolas da aldeia “[...] permanecia o interesse de in-
tegrar os índios à sociedade nacional, assim que os alunos apren-
diam a ler e a escrever, a língua indígena era retirada da sala de 
aula, já que a aquisição da língua portuguesa escrita continuava 
a ser a grande meta”.

Ainda de acordo com Neves (2008), a legislação brasi-
leira, os documentos oficiais de forma geral e os estudos sobre 
educação bilíngue sugerem que o bilinguismo encontra-se em 
processo de consolidação nas escolas indígenas. A autora suge-
re ainda que há necessidade de aprofundar pesquisas a respeito 
dos “[...] espaços ocupados por cada uma das línguas de forma 
a assegurar uma educação bilíngue menos assimétrica” (NEVES, 
2008, p. 3). Além do mais, a legislação brasileira acaba não con-
siderando a diversidade de situações sociolinguísticas dos povos 
indígenas, tendo em vista que, por exemplo, o documento pro-
duzido pelo MEC e lançado em 1994, as Diretrizes para a Política 
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Nacional de Educação Escolar Indígena, orienta que a escola indí-
gena deverá ser obrigatoriamente bilíngue. Note que “[...] o seu 
ponto crítico reside na formulação como modelo tipológico obri-
gatório e único para as escolas indígenas” (SECCHI, 2003, p. 140), 
mesmo existindo populações indígenas que já não possuem mais 
sua língua de origem étnica. Por essa razão, para Neves (2008), o 
desafio é pensar com os professores indígenas propostas de en-
sino efetivamente diferenciados, que possibilite uma relação me-
nos desigual entre língua indígena e língua portuguesa na escola.

O Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas 
(1998) oferece alguns subsídios e orientações, pensados junto a 
alguns povos indígenas, para a elaboração de currículos para a 
educação escolar indígena. Esse documento tem como objetivo 
buscar alternativas para atender aos anseios e aos interesses dos 
povos indígenas, em relação à educação escolar das comunida-
des indígenas, considerando os princípios das diferenças cultu-
rais, as especificidades de cada povo indígena e a situações so-
ciolinguísticas.

Sabemos que os povos indígenas brasileiros convivem 
com a instituição escolar desde o período colonial. Historicamen-
te, a educação escolar tem sido marcada por relações assimétri-
cas e administrada por interesses monoculturalistas que sempre 
objetivaram integrá-los à cultura da sociedade ocidental. Mesmo 
nos dias atuais, em que há um forte movimento a favor de se pen-
sar em uma Educação Escolar Bilíngue ou Multilíngue, é preciso 
investigar de que maneira essas propostas de modelo educacio-
nal não estão eivadas por uma visão colonizadora e assimilacio-
nista. Pode-se afirmar que, mesmo após a Constituição Federal 
de 1988, seguida pelas leis políticas públicas acima citadas, que 
garantem a especificidade da Educação Escolar Indígena, ainda 
há ranços dos ideais assimilacionista implícitos em programas e 
currículos que orientam essa instituição. As leis, diretrizes e diver-
sas outras políticas públicas muitas vezes tentam impor lamenta-
velmente conteúdos alheios aos interesses dos povos indígenas, 
ao invés de pensar caminhos possíveis junto aos ameríndios.
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4 Considerações finais

Neste capítulo, tivemos por objetivo apresentar os re-
sultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do subprojeto 
“Linguagens e Códigos” do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID Diversidade) da Universidade Federal 
de Rondônia, referente ao período de agosto de 2015 a fevereiro 
de 2018. Foi discutida a importância de se investigar as situações 
sociolinguísticas e examinar as práticas pedagógicas das escolas 
indígenas envolvidas nesse projeto. As experiências adquiridas 
certamente têm contribuído significativamente para pensarmos 
a construção de uma educação escolar indígena que comporte 
uma educação escolar multilíngue, intercultural, específica e di-
ferenciada, a fim de refletir a respeito da elaboração de projeto 
político pedagógico específico das escolas indígenas.

Ao longo da realização do presente projeto, notamos 
que lamentavelmente há quase sempre ausência de uma gestão 
escolar indígena participativa. Seria de grande valia se a gestão 
da escola indígena de fato estivesse nas mãos das comunida-
des indígenas, o que demonstraria uma real autonomia da sua 
própria educação. Dessa maneira, possibilitaria que essa escola 
fosse de fato uma escola indígena ressignificada e não uma es-
cola imposta pela sociedade não indígena. Para que isto ocorra 
de maneira apropriada, no entanto, é preciso que a comunidade 
seja participativa. Portanto, a comunidade passa a ser autora das 
decisões que implicam a ela própria. Somente assim, as escolas 
indígenas obterão êxito em relação à legislação que regem a edu-
cação escolar indígena, o que implicará também na valorização 
das muitas línguas existente no Brasil.
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PROGRAMA AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA 
E A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM 

PROFESSORES INDÍGENAS EM RONDÔNIA

Edneia Aparecida Isidoro54

Vanubia Sampaio dos Santos Lopes55

1 Contextualização

A Rede da Ação Saberes Indígenas na Escola com sede na 
Universidade Federal de Rondônia é composta pelas IFEs UNIR 
– Rondônia e Universidade Federal do Acre. A Ação Saberes Indí-
genas na escola atua em três Terras Indígenas do Estado de Ron-
dônia: Igarapé Lourdes no município de Ji-Paraná, Rio Guaporé 
no município de Guajará-Mirim e Rio Branco no município de Alta 
Floresta do Oeste, São Francisco e São Miguel do Guaporé.

 A Ação Saberes Indígenas na escola vem desenvolven-
do atividades com as seguintes etnias do Estado de Rondônia: 
Arara, Gavião, Tupari, Djeromitxi (Jaboti), Makurap, Kampé e Ka-
noé. As ações objetivas promover formação continuada de pro-
fessores indígenas que atuam nas escolas indígenas de educação 
básica, tendo como foco nas práticas de alfabetização intercul-
tural, cultura escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
a produção de material didático a partir dos seguintes eixos: a) 
Alfabetização Indígena em contexto intercultural como primeira 
língua; b) Alfabetização em Língua Portuguesa e ensino da Lín-
gua Materna como 2ª língua.

Uma das atividades iniciais do Programa foi realizar o 
diagnóstico, mapeando e sistematizando as experiências do tra-
balho docente em Alfabetização Intercultural no âmbito das es-
colas de educação escolar indígena de Rondônia, como veremos 
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a seguir na sistematização da primeira experiência de formação.

2 A T.I. Igarapé Lourdes – o povo Arara (Karo) e Gavião (Ikó-
lóéhj)

O Povo Gavião se autodenomina Ikólóéhj, pertence ao 
tronco linguístico Tupi, família Mondé. São originários do noroes-
te do Mato Grosso e a primeira referência sobre esta etnia data 
da década de 1940 e pouco se estudou sobre sua cultura ances-
tral. Harald Schults, citado por Mindlin (2001), refere o povo Ga-
vião pela primeira vez, em 1957 quando passou por Rondônia. 

Os Ikólóéhj possui uma população de aproximadamente 
523 pessoas, distribuem-se em seis aldeias, todas elas localizadas 
no interior da Terra Indígena Igarapé Lourdes, que compartilham 
juntamente com o povo Arara-Karo. São elas: Igarapé Lourdes, 
Ikolen, Cacoal, Nova Esperança, Castanheira e Ingazeira. Conhe-
ceram a evangelização missionária desde a década de 1940, e, 
apesar das modificações ocorridas entre eles, mantém viva a me-
mória ancestral.

Estabeleceram contato em 1965 com os missionários da 
Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), que iniciaram seu traba-
lho de evangelização no Igarapé Lourdes. Em 1966 o Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI) chegou à região, iniciando o trabalho 
de (re)aldeamento e aproximação dos Ikólóéhj e Karo que se en-
contravam dispersos nos seringais da região. Foi o primeiro pas-
so para a criação da Terra Indígena Igarapé Lourdes (CARDOZO 
E JÚNIOR, 2012).

As atividades econômicas são basicamente agrícolas e de 
coleta, mas também confeccionam artesanatos. Há ainda ativida-
des vinculadas as instituições como SEDUC – professores, SESAI- 
agentes de saúde e agentes sanitários. Outras formas de renda 
são as aposentadorias e a bolsa família.  

O povo Gavião veio sendo empurrado pelas frentes de 
colonização e por conflitos com outros povos e perderam seus 
territórios tradicionais, hoje vive na Terra Indígena Igarapé Lour-
des que é tradicionalmente a terra onde o povo Arara viveu. A 
sua população é de aproximadamente 523 pessoas (Diagnóstico 
Etnoambiental participativo, 2012). 
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O povo fala a língua do tronco tupi e família Mondé. A 
língua utilizada no contexto da comunidade entre crianças, jo-
vens e adultos. É ensinada na escola como língua de alfabetiza-
ção e instrução. Há pessoas quase monolíngues na língua Gavião, 
mais ainda que na população Arara onde quase todos entendem 
português, e apenas uma parte mínima da população fala pou-
co português. Entre o Gavião há muitas pessoas, principalmente 
crianças e velhos que são quase monolíngues na sua língua ma-
terna. Na comunidade que possuem energia elétrica e as famílias 
possuem televisão esta realidade muda um pouco, neste caso a 
língua portuguesa é mais acessada e logo mais compreendida e 
utilizada.

Nas aldeias em que vivem o povo Gavião há oito esco-
las e quatorze professores sendo 13 homens e uma mulher. A al-
fabetização é realizada na língua materna e depois se ensina o 
português, sendo a língua materna a língua de instrução na esco-
la. Há alguns professores não indígenas que atuam no segundo 
seguimento do ensino fundamental – e no ensino médio recen-
temente implantado – assim como nas escolas indígenas dos ou-
tros povos com o quais este programa atua, mas aos poucos os 
professores indígenas estão assumindo o papel de professor nas 
escolas já que alguns estão entrando na fase final da formação 
em nível superior (Relatório Final Semestral, 2014, p. 6).

3 Relatos da primeira experiência de formação na Terra Indíge-
na Rio Branco56

A Terra Indígena Rio Branco está localizada entre três 
municípios: Alta Floresta do Oeste, São Miguel do Guaporé e São 
Francisco do Guaporé, entretanto os indígenas têm mais proxi-
midade com o município de Alta Floresta onde estão localizados 
os serviços de saúde e educação. 

É uma terra marcada pela diversidade linguística e cultu-
ral, onde concentra grande número de povos e línguas em conta-
to, a saber: etnia Tupari, Djeromitxi, Makurap, Aruá, Ajurú (Waju-
ru), Arikapu, Kampé, Sakirabiat, Djahoi. A língua mais falada é o 

56. Relatório da I Formação na Aldeia Colorado TI Rio Branco em Alta Floresta D’Oeste, 
etnia Tupari, Makurap, Djrometxi, Kanoé, Aruá e Kampé.
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Tupari que pertence ao tronco linguístico Tupi, família Tupari. Al-
guns dos povos indígenas que convivem nesta Terra Indígena já 
não falam mais sua língua como é o caso dos Kampé. Também os 
Aruá e Makurap estão em processo semelhante, pois as línguas 
não estão mais sendo ensinadas às crianças no espaço familiar. 
Já a língua Tupari é dominante, ela é a língua falada em várias al-
deias e entendida por quase todos os povos da terra indígena. As 
atividades econômicas desenvolvidas na terra indígena baseiam-
-se na agricultura, pesca coleta; há também venda de artesana-
tos, banana, farinha, castanha. As comunidades se organizam 
mais por etnia, mas há sempre pelo menos duas etnias ou mais 
em cada comunidade (Relatório Final Semestral, 2014, p. 8-9).

A maioria desses povos foi levada pelo Serviço de Prote-
ção ao Índio – SPI para a área indígena Rio Branco, desta forma 
estão fora do seu território tradicional. A aldeia Ricardo Franco é 
a mais populosa, dentre elas, a língua de comunicação na aldeia 
é a portuguesa. A língua de instrução na escola é a língua portu-
guesa, as línguas indígenas Makurap e Djeoromitxi são ensinadas 
na escola como segunda língua. Há um movimento importante 
no sentido de fortalecer as línguas indígenas na comunidade, 
promovido principalmente pelos professores indígenas e alguns 
membros das comunidades. Assim como nas outras áreas os pro-
fessores indígenas assumem o ensino na escola de 1º ao 5º ano 
e algumas disciplinas no segundo seguimento do ensino funda-
mental e os professores não indígenas as outras disciplinas, ge-
ralmente estes professores não são formados em suas áreas de 
atuação e há, assim como nas outras escolas, professores, por 
exemplo, licenciados em Pedagogia que assumem todas as disci-
plinas do segundo seguimento do ensino fundamental. Na aldeia 
Baía das Onças os professores indígenas que estão terminando o 
ensino superior estão assumindo a escola até o nono ano. Nesta 
aldeia, também, os professores estão preocupados em fortale-
cer a escola, sua língua e cultura e a consciência desta importân-
cia, segundo eles, se deve a sua formação desde o magistério in-
dígena até a Universidade. (Relatório Final Semestral, 2014, p. 8).
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4 A aldeia Colorado

A aldeia Colorado onde aconteceu a formação integra a 
região do Vale do Guaporé e está há uma distância de aproxima-
damente 110 km daquele município. A TI Rio Branco é território 
de 07 (sete) povos indígenas.

O acesso via terrestre as aldeias da T.I Rio Branco encon-
tra-se em péssimas condições. Deparamos com uma das pontes 
comprometida, a estrada apresenta-se muitos declives acentua-
dos ao longo dos 110 km de estrada de chão, iniciando-se na al-
deia Bom Jesus, conforme atesta as imagens abaixo. 

Ao longo desse trajeto há várias aldeias de acesso via ter-
restre, essas aldeias são formadas por pequenos grupos de fa-
mílias indígenas, algumas são compostas de parentes de outras 
etnias como, Aruá, Kampé e Kanoé. A última aldeia via terrestre 
é aldeia de nome Tucumã onde residem duas famílias Tupari, esta 
mesma aldeia serve de ponto de parada e chegada onde atra-
cam as voadeiras e pequenos barcos, da qual os funcionários da 
SESAI, professores entre outros profissionais descem o rio em 
direção as demais aldeias que é somente possível seu acesso via 
fluvial. 

A formação ocorreu na escola indígena Ihabit Tupari es-
paço onde já havia iniciado a formação, pois conforme planeja-
mento dos orientadores as atividades tiveram início às 07h00min 
no período matutino. 

Antes de dar seguimento à formação no período vesper-
tino, sob a orientação dos professores indígenas orientadores 
de estudos Isaías Tupari e Alessandra Macurap juntamente com 
pesquisador indígena professor Raul Tupari, fomos apresentadas 
aos demais professores alfabetizadores (cursistas), e aproveitan-
do a ocasião a coordenadora professora Edineia Isidoro fez apre-
sentação do “Programa Ação Saberes Indígenas na Escola” des-
tacando os objetivos e explicando a importância do programa 
para a comunidade escolar indígena atendida, assim bem como 
apresentando e destacando a relevância e o papel que cada pro-
fessor/a indígena vinculado à ação, sendo ele orientador, pesqui-
sador e alfabetizador tem a desempenhar de acordo com suas 
atribuições um papel de protagonizar e consolidar a escola in-
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dígena na sua comunidade. Enfatizando o objetivo principal do 
programa que compreende a produção de material didático, a 
coordenadora priorizou e convocou a importância da colabora-
ção, participação e o esforço incondicional, por parte dos pro-
fessores indígenas no âmbito do programa Ação Saberes para a 
elaboração, produção e sistematização de material didático jun-
to aos alunos e alunas indígenas em cada comunidade da T.I Rio 
Branco.

Imagem 1 - Foto da ponte entre as 
aldeias Bom Sossego e Bananeira 
– TI Rio Branco.

Imagem 2 - Foto da escola Estadu-
al Indígena de Ensino Fundamen-
tal Ihabit Tupari

Fazendo referência aos povos Tupari, Macurap, Kanoé, 
Kampé entre outros, destacamos o papel da escola, no sentido 
que esta deve refletir a identidade da comunidade indígena, os 
anseios e perspectivas, em que se reproduza nesta, a participa-
ção da comunidade indígena no processo de construção de pro-
jeto político pedagógico uma política linguística, concepções de 
educação, escola, cultura e diferenças, também  enfatizou a im-
portância da construção de um currículo próprio, produção de 
material didático autoral, tendo como ponto de partida a reali-
dade sociolinguística e cultural. A formação passa a ter um sig-
nificado diferente para a comunidade e escola indígena, pois os 
próprios professores indígenas ao estar à frente desempenhan-
do funções como responsáveis pelo processo de formação con-
tinuada significa que possuem assim a complexa tarefa de prota-
gonizar os processos de reflexão crítica nos diferentes contextos 
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nos quais as escolas indígenas estão inseridas.

3 A formação

Por decisão dos próprios professores indígenas essa pri-
meira formação foi desenvolvida na aldeia Colorado no espaço 
da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental HIhabit Tu-
pari, as atividades de formação se desenvolveu no período matu-
tino e vespertino nos dias 13, 14 e 15 de Junho, com carga horária 
aproximada de 35 h. Não foi possível realizar a formação no perí-
odo noturno, pois a aldeia Colorado está desprovida de uma su-
bestação (gerador) de energia elétrica, tendo como única fonte 
de energia elétrica um motor estacionário gerador movido a die-
sel que gera eletricidade ao posto de Saúde e a Escola. O horário 
de funcionamento do gerador de energia é alternado, ficando o 
mesmo diariamente ligado apenas por 3 horas (das 16h00min às 
20h00min).

Participaram da formação professores e professoras 
cursistas (alfabetizadores) vinculado ao programa, membros do 
povo Tuparí, Makuráp, Aruá, Kanoê, Kampé, Djeoromitxí, Ajuru, 
perfazendo um total de 16 (dezesseis) participantes, sendo que 
03 (três) destes não integram ao Programa por ainda não esta-
rem exercendo a função de professor em sala de aula.

4 Descrição das atividades realizadas na formação

A formação realizada pelos professores orientadores de 
estudos aos professores cursistas (alfabetizadores) conforme 
sistematização e planejamento das ações do programa foi reali-
zada na própria comunidade indígena sob a orientação dos pro-
fessores indígenas, sendo dois orientadores de estudos, Isaías 
Tupari e Alessandra Monteiro Macurap, e o professor pesquisa-
dor Raul Tupari. A formação ministrada pelos professores junto 
aos cursistas (alfabetizadores) teve como finalidade garantir a 
adequada inserção dos materiais didáticos e pedagógicos pro-
duzidos de acordo com o cronograma e conforme planejamento 
realizado pelos orientadores, Isaías, Alessandra e Raul levando 
em consideração a realidade da comunidade escolar indígena, e 
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em conformidade com as orientações didático-pedagógicas re-
passadas na formação que os orientadores e pesquisadores indí-
genas receberam da equipe de formação do programa na UNIR, 
campus de Ji-Paraná no mês de Fevereiro do corrente ano, em 
relação ao RCNEI – bases legais – 1ª parte. 

Os três professores se reuniram no dia 31 de maio de 2014 
na aldeia Trindade na escola E.I.E.E.F. Kapkogo Tupari para elabo-
ração do planejamento das atividades desta formação conforme 
previsto nas ações do programa e atendendo aos objetivos da 
formação, neste sentido coube aos professores orientadores Isa-
ías Tupari e Alessandra Macurap e ao pesquisador indígena Raul 
Tupari, nesse primeiro momento de formação entre outras as se-
guintes atribuições: planejar e ministrar a formação aos professo-
res cursistas na comunidade, conforme a orientação da equipe de 
formação acompanhando e orientando os professores cursistas, 
mantendo registro de atividades conforme planejado; avaliando 
os professores cursistas quanto à frequência, à participação e 
ao desenvolvimento das atividades propostas; acompanhando 
os relatórios e orientando seu encaminhamento pedagógico e 
gerencial das atividades referentes à formação, e avaliação das 
atividades pedagógicas destacando pontos negativos e positivos 
da sua atuação e das possíveis demandas da realidade da comu-
nidade escolar indígena surgida durante a formação.

O planejamento realizado pelos professores orientado-
res Isaías Tupari, Alessandra Makurap e o professor pesquisador 
Raul Tupari, atendeu aos requisitos de um planejamento estrutu-
rado para que a execução das atividades previstas para formação 
tivesse voltado para atender aos objetivos previamente discuti-
dos e estabelecido. Ficando assim definido o planejamento das 
atividades para a I formação.

Imagem 3 - Foto da equi-
pe de formação discutin-
do e avaliando o planeja-
mento da formação.
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Contudo, é visível que o planejamento das atividades de-
senvolvidas pelos professores orientadores de estudos na for-
mação contemplou e atendeu aos objetivos, uma vez que houve 
prévia elaboração e desenvolvimento de metodologias discuti-
das e planejadas em conjunto, respeitando metodologicamente 
os conteúdos necessários às encaminhamentos pedagógicos. 

Compreende-se assim que as finalidades de uma forma-
ção onde os próprios professores indígenas estejam à frente do 
processo de formação continuada de professores da educação 
escolar indígena, especialmente daqueles que atuam nos anos 
iniciais da educação básica nas escolas indígenas estejam volta-
dos à elaboração de propostas e articulações entre as atividades 
da ação, vinculados a produção e reprodução de materiais didá-
ticos próprios e autorais da comunidade escolar indígena atendi-
da. Tal formação de professores alfabetizadores abrangeu uma 
perspectiva bilíngue/multilíngue, capaz de contemplar a comple-
xidade etno-sociolinguística dos povos indígenas atendidos. Pois 
muitas das orientações e encaminhamentos orais por parte dos 
orientadores de estudos e do professor pesquisador seu desen-
volvia na língua materna, oferecendo assim maiores condições 
para que os professores cursistas se apropriassem e compreen-
dessem com domínio os conteúdos e as atividades encaminha-
das na formação. 

Durante o período de formação muitas discussões se da-
vam na língua materna entre os professores indígenas, na qual 
percebíamos que havia uma maior participação e interação entre 
os cursistas (alfabetizadores), uma vez que as discussões eram 
dinâmicas e prolongadas. Evidenciando tal relevância e destaque 
tem a língua materna para cada povo. As atividades encaminha-
das pelos respectivos professores orientadores indígenas segui-
ram a sequência de atividades planejadas, iniciando pela apre-
sentação e funcionalidade do RCNEI destacando o papel deste 
enquanto um documento de referência para a escola indígena, 
sem caráter normativo, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Brasileira (LDB 9394/96) que reafirma o direito à educação 
escolar indígena, garantido pela Constituição Federal. A legisla-
ção ainda estabelece os princípios da educação e os deveres do 
Estado em relação à educação escolar pública. No entanto na 
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formação os professores deram prioridade a discussões e ênfase 
aos artigos que tratam da Educação Indígena, especialmente os 
art. 29, 76 e 78 da referida lei.

O desenvolvimento das atividades ao longo da formação 
foi direcionado e desenvolvido para pequenos grupos de traba-
lhos. Contudo, após a breve explicação sobre o RCNEI, dando 
sequência, os professores orientadores que para era para pro-
ceder a leitura do referido documento (RCNEI e dos artigos da 
LDB que tratam da Educação Indígena. Foi evidenciado ainda aos 
cursistas que os mesmos deveriam após a leitura do RCNEI e da 
LDB na parte Introdutória destacar os pontos relevantes que o 
documento enfatiza, e em seguida proceder à elaboração e sis-
tematização de um organograma. Cada grupo se apropriou de 
materiais necessários (cartolina, canetinhas escolar, régua esco-
lar) para proceder à elaboração de um organograma que pudes-
se evidenciar as interpretações e reflexões a partir da leitura do 
RCNEI e da Legislação 9.394/96.

Como podemos observar nas imagens as atividades em 
grupo se davam fora da sala de aula, nos vários espaços da al-
deia. Após a leitura e sistematização, cada grupo procedeu às 
apresentações e socialização do organograma que foi elaborado 
em relação ao marco legal previsto no RCNEI, explicando aos de-
mais grupos quais foram as interpretações e problematizações 
que fizeram em grupo enquanto discutiam durante e após leitura 
compartilhada do RCNEI para sistematizar e reunir as ideias.

Figura 4 - Foto dos professores cursistas realizando leitura e sistemati-
zando o organograma. Aldeia Colorado, 13 de junho de 2014.
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É importante ressaltar que os dois professores orien-
tadores de estudos e o pesquisador Raul Tupari, durante toda 
a formação estiveram sempre dispostos as orientações e enca-
minhamentos das atividades junto aos cursistas, foi perceptível 
a sincronia dos três professores nas orientações das atividades, 
pois procediam às leituras compartilhadas na sala juntamente 
com os demais professores indígenas, e orientavam e direciona-
vam as discussões de cada ponto do RCNEI. Alguns termos que o 
referencial retratava com mais ênfase como - Identidade étnica, 
Escola diferenciada, Interculturalidade e características da Escola 
Indígena, foram termos e conceitos debatidos e discutidos com 
mais profundidade pelos professores indígenas, no sentido de 
compreender e refletir como e porque a escola Tupari, Macurap 
e Kanoé, Aruá, Kampé deve desempenhar um papel político em 
sua respectiva comunidade.

Após as apresentações dos grupos, procedeu à realiza-
ção de uma discussão mais aprofundada sob a orientação dos 
professores orientadores Isaías, Alessandra juntamente com o 
pesquisador indígena Raul Tupari.  Logo após a discussão do RC-
NEI, houve o encaminhamento de outra atividade: Que tipo de 
papel a escola representa na e para comunidade indígena? A ati-
vidade foi encaminhada levando em consideração a leitura ante-
rior do RCNEI e a experiência enquanto professor indígena. Cada 
grupo procedeu aos debates e reflexões em torno da questão e 
logo após as discussões os professores cursistas elaboraram e 
sistematizaram suas respostas por meio de um jogral/ desenhos, 
que pudesse ilustrar o que a escola representa para a comunida-
de. 

Após debates em relação a essa atividade, alguns apre-
sentaram a escola como centro da comunidade, outros represen-
taram a escola ainda como espaço dentro da comunidade, é ain-
da um corpo estranho por não refletir a verdadeira realidade da 
aldeia, porém ela se faz ausente e inerte para os saberes de cada 
povo. Podemos descrever e afirmar que a escola diante do que 
foi exposto e conforme Freire (1999) a escola é uma instituição 
que não é boa e nem má, tampouco neutra, basta saber de que 
lado está, e o seu papel político dentro da sociedade.
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5 Considerações finais

As ações do programa evidenciou a importância dos pro-
fessores indígenas estarem à frente atuando como professores 
formadores e orientadores do programa uma vez que assegura o 
dialogo intercultural, pois as orientações e explicações se desen-
volviam na língua materna de cada povo, ou seja, este programa 
torna-se imprescindível por possibilitar com destaque o uso da 
língua materna pelos formadores, pois os professores indígenas 
são responsáveis pela formação do cursistas, além disso essas 
situações de formação que se realiza na aldeia pelos próprios 
professores indígenas possibilita a materialização da educação 
especifica e diferenciada.

É possível concluir que as atividades desenvolvidas do 
programa junto ao povo Arara, Gavião e Tupari, priorizou o con-
texto educacional de cada povo, anseios e a dificuldades da co-
munidade, e para isso é necessário se apropriar dos saberes, dos 
conhecimentos científicos e das práticas pedagógicas das outras 
sociedades no intuito incorporarem outros saberes nas escolas 
indígenas. É de fundamental importância o programa por opor-
tunizar a todos os professores, a formação continuada, favore-
cendo uma reflexão do trabalho como primeira e segunda língua 
em cada comunidade, problematizando o processo de alfabeti-
zação nas escolas indígenas, para que junto com os demais pro-
fessores indígenas e equipe de formação do programa possam 
encaminhar e sistematizar quais outras possibilidades de traba-
lhar o processo de alfabetização numa perspectiva intercultural 
que respeite o conhecimento sociocultural e linguístico de cada 
povo. 

Neste sentido, atendendo os objetivos do programa, as 
ações efetivadas nesta primeira formação nas respectivas aldeias 
contribuíram para fortalecer a Educação Escolar Indígena por 
meio da maior compreensão sobre as realidades sociolinguística 
educacional das escolas indígenas e da formação dos professo-
res indígenas, no que se refere ao ensino das línguas materna e 
portuguesa na escola e da alfabetização, respeitando e colocan-
do em evidência as realidades sociolinguísticas e culturais de cada 
comunidade assim como a situação de uso das línguas indígenas. 
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A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDATICO NA 
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - TEKO 

ARANDU

Hemerson Vargas Catão57

1 Considerações Iniciais

O Curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Teko 
Arandu completou 10 anos em 2016. Desde 2012 está lotado na 
Faculdade Intercultural Indígena, FAIND-UFGD, tendo como um 
dos pressupostos apresentados, na concepção do curso, presen-
te em sua fundamentação teórico-metodológica, entre outras, 
a produção de conhecimento, e colaborar “na construção de 
uma educação escolar indígena diferenciada, especifica e bilín-
gue, autônoma e intercultural” (PPC, 2012, p. 14). Estas palavras 
se fazem correlatas à elaboração de recursos didáticos e paradi-
dáticos, uma das aspirações presente no Projeto Pedagógico do 
Curso, que é a produção de conhecimento. Esses materiais estão 
apoiados na pesquisa:

A relação teoria-prática, no âmbito da metodologia do 
curso, baseia-se na concepção de que a competência 
profissional se adquire “em situação”, ou seja, as aulas 
teóricas completam o saber fazer, a reflexão sobre o 
próprio trabalho e o agir em condições únicas, e qua-
se sempre no agir coletivo, cooperativo entre si (PPC, 
2012, p. 18).

Tem como consequência direta a criação e apropriação 
de conhecimento, este resultado será logo depois sistematizado, 
uma das consequências indiretas “a produção de materiais didá-
tico-pedagógicos, literários e científicos, específicos para o con-
texto guarani e kaiowá” (PPC, 2012, p.18), estes trabalhos têm a 
priori respeitar a especificidade e o contexto dos povos Guarani e 
Kaiowá, localizados no cone sul do Mato Grosso do Sul.

57. Professor da Faculdade Intercultural Indígena (FAIND); da área de Linguagens da Li-
cenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu.
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Cabe destacar que um dos objetivos do financiamento 
que o Curso recebe, através do Programa de Apoio às Licencia-
turas Indígenas (PROLIND) é a produção de materiais didáticos e 
paradidáticos. Faz-se necessário reconhecer que até o momento 
muito pouco tem sido publicado, mesmo com recursos financei-
ros destinados especificamente para este fim. Nesse sentido, re-
latamos neste texto quais são os materiais já publicados, bem 
como os que estão em elaboração, já que apenas recentemente 
o Curso passou a contar com uma equipe maior de docentes ex-
clusivos do Curso (aumentando naturalmente assim os projetos 
de pesquisa, ensino e extensão que podem resultar na produção 
de recursos didáticos). Cabe ressaltar ainda que o Curso conta 
com recursos da segunda edição do PIBID Diversidade, que tam-
bém visam a produção de recursos didáticos (MARTINS e KNAPP, 
2015).

2 Cartilha referente aos Direitos das Pessoas com Deficiência e 
prevenção das deficiências nas Aldeias Indígenas da Região da 
Grande Dourados – MS

Trata-se de um material bilíngue escrito na Língua Por-
tuguesa e na Língua Guarani com ilustrações realizadas pelos 
alunos da Escola Municipal Francisco Meireles – Missão Caiuá, 
Dourados – MS.  Este material foi produzido pela Faculdade de 
Educação – FAED/UFGD; juntamente com os cursistas da 1ª Turma 
(2006) do Curso de Licenciatura Indígena Teko Arandu da Área 
de Linguagens e publicado em 2009.
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Figura 1 - Capa da cartilha sobre 
“direitos das pessoas com 
deficiência”

 3 Kunumi Pepy

Organizado pela acadêmica da primeira turma da área 
de Ciências Humanas, Valdelice Verón. Trata-se de um livro que 
descreve o ritual de iniciação dos meninos na cultura Kaiowá. A 
importância do material reside no registro de uma festa que já 
não é mais frequente nas aldeias Kaiowá, mas, que no passado, 
parece ter sido comum sua celebração. Embora a obra se apre-
sente apenas como um livro de leitura, em sua introdução têm 
sugestões de como utilizar o material nas escolas indígenas. O 
livro foi publicado em 2011.

4 Kaiowá - um povo que caminha

Um livreto, com textos e desenhos de autoria indígena, 
das várias Terras Indígenas do Cone Sul do MS. O conteúdo é rico 
e ilustrado, têm como tema a história de lutas e desafios deste 
povo, especificamente, e sua profunda relação com a terra. Está 
dividido em três partes, sendo que a primeira parte está voltada 
para as crianças; a segunda, para o público juvenil, e a terceira 
traz orientações pedagógicas de como trabalhar de forma didá-
tica com o caderno e o cartaz. O livreto foi publicado em 2013.
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Figura 3 - Capa do livre-
to “Kaiowá: um povo 
que caminha”

Figura 2 - Capa do livro 
“Kunumi Pepy”
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5 Língua, Arte e Lazer: uma contribuição à formação de profes-
sores e professoras indígenas Guaraní e Kaiowá de Mato Grosso 
do Sul

Trata-se de uma obra organizada pelos professores An-
dérbio Márcio Silva Martins e Graciela Chamorro. O livro abor-
da temas desenvolvidos nas aulas das duas primeiras turmas da 
área de Linguagens do Curso, além de planos de aulas e propos-
tas de atividades para o ensino da língua Kaiowá, Artes e Educa-
ção Física. Cabe lembrar que esse é o único trabalho produzido 
no Curso que podemos considerar como um material didático, 
uma vez que ele reúne propostas de atividades e faz sugestões 
de como o professor pode trabalhar cada tema abordado. O livro 
foi publicado em 2012.

 
Figura 4 - Capa do livro “Língua, Arte e Lazer”

6 Peteiíha Jechuka Katupyry Ñe’e~ Poty Guaraníme

Trata-se de um livro de poesias organizado pelo professor 
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa e pela professora Áurea Rita 
de Ávila Lima Ferreira. O trabalho reúne um conjunto de poesias 
elaboradas a partir de um concurso proposto pelos organizado-
res para as escolas indígenas de região do Cone Sul do MS. Este 
livro é fruto de um projeto de extensão e foi publicado em 2013.
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Figura 5 - Capa do livro
“Peteíha Jechuka Katupyry Ñe’e~ Poty Guaraníme”

7 Ta’anga Pu Apoha

É uma mídia digital que reúne alguns vídeos curtas metra-
gens. Esse material é resultado de um projeto de extensão reali-
zado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Associação Cultural dos Realizadores Indígenas (ASCURI) e Uni-
versidade Federal da Grande Dourados – UFGD. Teve por objeti-
vo capacitar e instrumentalizar jovens indígenas para a produção 
de vídeos etnográficos que revelassem o cotidiano das comuni-
dades indígenas onde esses jovens residem. O DVD foi publicado 
em 2013.

  

Figura 6 - Capa do DVD “Ta’anga 
Pu Apoha”
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8 Vocabulário Escolar Bilíngue Kaiowá-Português

Trata-se de um produto resultante de um projeto de ex-
tensão coordenado pelo professor Andérbio Márcio Silva Mar-
tins com a colaboração de duas professoras do Programa de 
Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas 
(FCH/UFGD), Graciela Chamorro e Angélica Otazú. Destaca-se o 
protagonismo na elaboração do material de cinco acadêmicos do 
Teko Arandu, todos da etnia Kaiowá e moradores da Terra publi-
cado em 2015.

Figura 7 - Capa do livro
“Vocabulário Escolar Bilíngue

Kaiowá-Português”

9 Trabalhos em fase de produção/publicação

DVD – saberes tradicionais
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Novas mídias de vídeo com curtas metragens e médias 
metragens produzidos dentro de outro projeto de extensão “Ví-
deo e comunicação: saberes e fazeres do nosso cotidiano na edu-
cação escolar indígena”. Os primeiros vídeos já estão gravados 
e encontra-se em fase de pós-produção, o projeto ainda visa a 
produção de um livro que contemple uma discussão sobre o ci-
nema e educação, além de sequências didáticas com os vídeos 
produzidos. A previsão de término do programa é dezembro de 
2016, com a publicação deste material em 2017.

Dicionário Etnológico

Elaboração de um dicionário etnológico dos povos 
Kaiowá e Guarani. Essa atividade é resultado de um trabalho que 
está sendo desenvolvido no Curso com três turmas, e conta com 
parceria e apoio do PIBID Diversidade. Esse trabalho se justifica 
por querer oportunizar a acadêmicos indígenas e aos docentes 
da Licenciatura Intercultural Indígena a participar da investiga-
ção em língua Guarani sobre os principais aspectos da cultura 
Kaiowá e Guarani e por visar disponibilizar o resultado no forma-
to de um dicionário sobre os principais itens da cultura. 

Entendemos que, com este material, os próprios acadê-
micos indígenas, assim como os investigadores não indígenas te-
rão acesso a um material diferenciado por basear-se na pesquisa 
direta em língua indígena e com os “intelectuais” indígenas da 
cultura indígena: a liderança espiritual e política, as pessoas mais 
velhas e/ou mais experientes nas comunidades. Com esta inves-
tigação, entendemos que os acadêmicos e os docentes podem 
participar de uma produção compartilhada de conhecimento e 
dar a conhecer aos outros a compreensão indígena do que co-
nhecemos nos estudos antropológicos como cultura guarani. 

10 Considerações finais

A Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu pos-
sui dez anos de existência, tendo formado quatro turmas de 
professores indígenas guarani e kaiowá (2006, 2008, 2010, 2012), 
estando com três turmas em formação atualmente (2013, 2015 e 
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2017). 
Um dos objetivos do Curso é produzir materiais e recur-

sos didáticos para as escolas indígenas, tendo como autores 
docentes e discentes do Curso, numa construção em parceria e 
coletividade de materiais didáticos e paradidáticos. No entanto, 
ao longo de dez anos somente alguns trabalhos resultantes de 
ensino, pesquisa e extensão foram publicados, tendo muitos ou-
tros a serem publicados, mas que aguardam recursos para este 
fim. Neste artigo, apresentamos apenas alguns dos materiais não 
publicados ainda em fase de produção, contudo, há diversos ma-
teriais resultantes de Trabalho de Conclusão de Curso, sobretudo 
da área de Linguagens, aguardando verba para a publicação. 

Vimos que, embora haja livros e vídeos publicados, a Li-
cenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu tem encontrado 
dificuldades para publicações em larga escala, uma vez que os re-
cursos financeiros e humanos são escassos e não se tem perspec-
tiva de melhora na atual conjuntura em que nos encontramos. 
Infelizmente, seguimos produzindo na precariedade, tentando 
contribuir com a melhoria do ensino nas escolas indígenas e esti-
mulando professores indígenas a serem autores e coautores de 
materiais e recursos didático-pedagógicos.
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REFLEXÕES SOBRE OS ESTUDANTES INDÍGENAS E A 
PÓS-GRADUAÇÃO

Cássio Knapp58

1 Considerações iniciais

Enquanto categoria de análise é preciso reconhecer que 
a temática indígena está cada vez mais presente nas pesquisas 
desenvolvidas na pós-graduação no Brasil, ainda que para obser-
var isso tenhamos que levar em consideração a própria expansão 
da pós-graduação a partir da década de 1990 (SANTOS e AZEVE-
DO, 2009). Expansão essa que pode definhar nos próximos anos 
se levarmos em conta a diminuição do orçamento do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) a 
partir do ano de 201459.

Neste artigo, portanto, pretendemos levantar um deba-
te sobre duas situações que, embora pareçam complementares, 
permitem uma análise individual: (1) os estudantes indígenas e a 
Pós-Graduação; (2) a Pós-Graduação e os estudantes indígenas. 
Ainda que, ambas situações versam sobre a inclusão, reconhe-
cimento, mudanças de paradigmas e outros pontos similares, 
entendemos (e o objetivo do texto é abordar isso) que existem 
diferenças no debate sobre como os estudantes indígenas che-
gam à pós-graduação e isso tem correlação com a necessidade 
de fazer reflexões principalmente sobre esses estudantes na gra-
duação. E o que a pós-graduação faz para receber e acolher esses 
estudantes indígenas? Nesse caso, o debate que propomos tem 
mais relação com o acesso e a permanência desses estudantes 
indígenas.

Apesar de retomarmos no texto isso, é preciso aqui de 
antemão deixar claro, quando nos propomos a observar a rela-

58. Professor do curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu. 
Doutor em História cassioknapp@ufgd.edu.br.
59. Sobre a queda no orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico ver: <https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/a-ciencia-e-a-primeira-a-
-ser-cortada-diz-presidente-do-cnpq>. Acesso em: 02 out. 2017.
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ção entre a inclusão de estudantes indígenas e a pós-graduação, 
estamos querendo fazer isso numa perspectiva institucional, ain-
da que em muitos casos as políticas que pensam os indígenas e 
a universidade púbica, por vezes, partem de ações individuais de 
pessoas, núcleos ou laboratórios. 

Da mesma forma, quando pensamos no número de in-
dígenas na Pós-Graduação, estamos querendo refletir as reais 
chances de incluir cada vez mais sujeitos indígenas como pro-
posta política que venha a atender a coletividade dos estudantes 
indígenas e não medir taxas de “sucesso acadêmico” individual 
que possibilitou esse ou aquele indígena a acessar a Pós-Gradu-
ação. 

Ainda nesse sentido, mesmo que tenhamos excelentes 
experiências de projetos ou programas que levaram indígenas a 
acessar a pós-graduação em instituições de ensino particulares, 
nosso olhar aqui dará mais atenção às experiências que refletem 
políticas institucionais realizadas em universidades públicas. Não 
queremos aqui fazer uma segregação entre as instituições, mas 
reconhecer o compromisso social que as universidades públicas 
possuem, no sentido de que as ações para a pós-graduação que 
envolvem os povos indígenas precisam ser propostas como pro-
jetos institucionais de longo prazo. A nosso ver, medir isso, ou 
mesmo refletir sobre isso, só faz sentido considerado as IES pú-
blicas.  

De outra sorte, como já observamos, nossa proposta com 
este texto é levantar o debate, uma vez que temos a preocupa-
ção de aumentar o número de indígenas na pós-graduação, mas, 
para isso, é necessária uma nova pós-graduação, não somente 
uma política afirmativa baseada em cotas. Enquanto destaque 
inicial, cabe ressaltar ainda que o objetivo deste texto é fazer um 
levantamento reflexivo sobre a pós-graduação e os estudantes 
indígenas e vice-e-versa, assim estamos mais preocupados com a 
reflexão do que propriamente com dados observados aqui. Res-
saltamos isso para indicar que os dados aqui expostos servem 
para exemplificar, ou trazer à tona elementos para o debate, e 
não devem ser lidos como se expressassem a totalidade ou o pio-
neirismo dos fatos. Assim, esse texto tem uma perspectiva ensa-
ística e não uma pesquisa quantitativa.
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2 Os estudantes indígenas: da Graduação para a Pós-Graduação 

Quando pensamos nos indígenas que acessam cursos de 
Pós-Graduação, temos por óbvio, refletir sobre quais processos 
esses estudantes levaram para alcançar tais cursos. Nesses ca-
sos, é preciso identificar que existem dois modelos de cursos de 
graduação que recebem estudantes indígenas: (a) cursos especí-
ficos; (b) cursos não específicos.

Em uma primeira situação temos os cursos específicos 
para indígenas, trata-se do principal modelo que permite a en-
trada dos estudantes indígena na Universidade. Em geral esse é 
o caso das licenciaturas interculturais indígenas, cursos criados 
para formação de professores indígenas que tiveram suas pri-
meiras propostas nas Universidade do Estado do Mato Grosso 
(Unemat) e na Universidade Federal de Roraima (UFRR) no início 
dos anos 2000. Para além das licenciaturas interculturais, temos 
conhecimento de apenas outros dois cursos criados pela Univer-
sidade Federal de Roraima que atendem exclusivamente a po-
pulação indígena: o Bacharelado em Gestão Territorial Indígena, 
criado em 2009, e o curso de Bacharelado de Gestão em Saúde 
Coletiva Indígena, criado em 2012.

As Licenciaturas Interculturais Indígenas se desenvolve-
ram (ou se consolidaram) a partir do estabelecimento do Pro-
grama de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Intercul-
turais Indígenas (PROLIND), que é um programa do Ministério 
da Educação (MEC) em parceria com a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e a 
Secretaria de Ensino Superior (SESU). O objetivo do programa é 
apoiar financeiramente cursos de licenciatura, especificamente 
destinados à formação de professores de escolas indígenas.

A partir do segundo edital no ano de 2008, os eixos con-
templados foram apenas os que visavam à implantação ou o es-
tudo para abertura de cursos de Licenciaturas, sendo que o eixo 
destinado a programas de permanência foi suprimido e, em 2013, 
a novidade passa a ser também o financiamento de cursos de 
formação superior para os anos iniciais.

A outra forma de acesso de estudantes indígenas na Uni-
versidade Pública se dá via os outros cursos regulares ofertados 
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por essas instituições. Nesse caso temos que levantar um primei-
ro debate importante, que é reconhecer que o aumento de estu-
dantes indígenas em cursos de Graduação se deu principalmente 
pelo estabelecimento da chamada lei de cotas, Lei nº 12.711 san-
cionada em 2012, que prevê reserva de vagas para sujeito que se 
autodeclaram indígenas, pretos ou pardos e que cursaram o En-
sino Médio integralmente na rede pública de ensino, ou na rede 
privada desde quando participantes de programas de bolsas.

Assim, é preciso reconhecer que antes da previsão da re-
serva de vagas nas universidades públicas poucos sujeitos indíge-
nas conseguiam acessar essas instituições. A primeira experiên-
cia com relação à reserva de vagas se deu no Mato Grosso do Sul, 
por instituição da Lei Estadual nº 2.589 de 2002. A Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) reserva em seus cursos 
dez por cento das vagas para estudantes indígenas.

Antes do acesso por meio da reserva de vagas, alguns 
poucos sujeitos indígenas conseguiam se tornar estudantes de 
cursos superiores nas universidades públicas. Considerando al-
gumas experiências em instituições de ensino superior comuni-
tárias ou particulares, podemos apontar algumas propostas que 
visavam a ocupação de indígenas nessas instituições. Contudo, 
mesmo observando que esses sujeitos indígenas conseguiam 
retornar formados para suas comunidades de origem e, com o 
trabalho, passam a contribuir com a transformação da realida-
de local, apontamos que, normalmente a entrada nos cursos de 
ensino superior, nesses casos, ocorrem mais por iniciativas indi-
viduais do que por propostas coletivas das instituições de ensino 
superior.

Assim, ainda que seja preciso levar em conta que a pre-
sença de estudantes indígenas nas graduações ocorre principal-
mente nos cursos específicos, nas licenciaturas interculturais in-
dígenas, nos últimos anos, devido à lei de cotas, tem crescido o 
número de indígenas cursando ensino superior.

Mesmo levando em conta esse contexto, e reconhe-
cendo que possivelmente tem crescido a presença indígena na 
Pós-Graduação, é possível afirmar que a Pós-Graduação não tem 
acompanhado, em número de matrículas, o crescimento do nú-
mero de estudantes indígenas.
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Antes de pontuar quais dificuldades que observamos na 
Pós-Graduação com relação ao acesso e à permanência de estu-
dantes indígenas, cabe uma pergunta: os cursos de graduação 
têm dado conta de preparar a contento seus estudantes indíge-
nas para cursarem mestrados e doutorados? Pelo menos no mo-
delo vigente das seleções para a Pós-Graduação, outro debate 
possível seria questionar os processos seletivos convencionais. 
Evidentemente encontraremos respostas diferentes se levarmos 
em conta a diversidade de cursos de graduação, principalmen-
te, as especificidades das licenciaturas interculturais indígenas, o 
que torna difícil realizar generalizações a partir de comparações 
entre esses cursos. Ainda assim, podemos apontar alguns aspec-
tos que nos chama a atenção acerca dessa questão:

(i) a modalidade de funcionamento das Licenciatura In-
terculturais Indígenas: a forma de funcionamento dos cursos 
interculturais comumente classificada como metodologia da al-
ternância, ou mesmo cursos modulares, em que os estudantes 
permanecem concentrados algumas etapas/momentos do se-
mestre na Universidade. Esse modelo privilegia a permanência 
dos estudantes com suas comunidades, contudo a questão aqui 
é o distanciamento dos estudantes indígenas com o cotidiano da 
Universidade. Isso impossibilita um maior contato com eventos 
acadêmicos, iniciações cientificas, ou mesmo um contato maior 
com a biblioteca e os docentes do curso.  Pontuamos que esses 
elementos ajudam os estudantes a amadurecerem academica-
mente, isso faz com que se aproximem da continuidade dos es-
tudos na Pós-graduação;

(ii) alta carga horária dos cursos de licenciatura intercul-
tural indígena e o reduzido quadro de docentes: esses cursos pos-
suem uma elevada carga horária, normalmente, distribuída entre 
os períodos em que os estudantes indígenas ficam na universida-
de e os tempos em que estão em suas respectivas comunidades. 
Contraditoriamente a isso, esses cursos possuem um número re-
duzido de professores efetivos que se dedicam exclusivamente 
ao curso. Esse fato também corrobora para que os estudantes 
não tenham um contato mais próximo para o desenvolvimento e 
orientações em projetos de pesquisa;

(iii) o perfil dos estudantes indígenas que cursam licen-
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ciaturas interculturais indígenas: os estudantes desses cursos 
são, em sua grande maioria, professores em suas comunidades 
indígenas. Em alguns casos esses estudantes fazem formação 
em serviço, isto é, quando estão complementando sua formação 
juntamente com o curso de graduação. O fato de estudantes in-
dígenas já lecionarem em suas comunidades não necessariamen-
te os afastaria da Pós-Graduação, ocorre que, em alguns casos, 
o afastamento para formação docente durante a graduação já 
é um fator de negociação com as secretarias municipais de edu-
cação, ou mesmo as coordenações das escolas que, no encerra-
mento do curso de graduação, julga que já fez o investimento ne-
cessário para o afastamento desses sujeitos. Cabe ressaltar que a 
grande maioria desses profissionais atuam com contratos e não 
tem afastamento para capacitação previsto em lei;

(iv) estudantes indígenas têm dificuldades de participar 
de projetos de pesquisa na graduação: seja pela dificuldade da 
permanência de estudantes indígenas em um período de tempo 
maior na universidade, o que gera também problemas de orien-
tação, mas principalmente por dificuldades impostas em editais 
de programas de concessão de bolsas. Os estudantes indígenas 
das licenciaturas interculturais têm dificuldades de acesso a pro-
jetos de iniciação científica com bolsa, por exemplo; 

(v) perfil dos docentes que atuam com povos indígenas 
é um perfil mais extensionista do que pesquisador: percebemos 
que muitos dos docentes que atuam nas licenciaturas intercultu-
rais indígenas possuem uma característica forte de atuação em 
movimentos indigenistas, mesmo antes de se tornarem docen-
tes em universidades públicas. Assim, esses mesmos professores 
tem uma aproximação maior com projetos de extensão do que 
pesquisa na Universidade;

(vi) estudantes indígenas têm baixa interação com a lite-
ratura acadêmica: percebemos ainda que os estudantes indíge-
nas nas licenciaturas interculturais indígenas têm dificuldade de 
acesso e pouca prática de leitura com textos acadêmicos, ainda 
que isso também tenha relação com o distanciamento dos estu-
dantes com a biblioteca e com a própria universidade, temos que 
levar em consideração o nível de letramento dos estudantes e o 
próprio domínio da língua portuguesa e de outras línguas, como 
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o inglês ou o espanhol.

3 A Pós-Graduação e os estudantes indígenas

Inicialmente é preciso reconhecer que a Portaria Norma-
tiva nº 13, de 11 de maio de 2016 do Ministério da Educação, am-
pliou as condições para que as instituições universitárias incluís-
sem em seus cursos de Pós-Graduação os estudantes indígenas. 
Ainda que esse elemento seja extremamente positivo, é impor-
tante considerar o quanto ele é tardio e, da mesma forma, ainda 
não é possível fazer uma análise de sua real eficácia.

A Portaria estabeleceu um prazo de 90 dias para que as 
universidades públicas estudassem mecanismos para “inclusão 
de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiên-
cia em seus programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado 
Profissional e Doutorado), como Políticas de Ações Afirmativas” 
(PORTARIA NORMATIVA do Ministério da Educação nº 13/2016). 
Da mesma forma, foi apontado que as universidades deveriam 
criar grupos de trabalho para que pudessem dar continuidade ao 
processo de debate e aperfeiçoamento das políticas afirmativas 
na Pós-Graduação. Esse processo deve ser acompanhado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).

Em todo caso, até o estabelecimento dessa Portaria, 
podemos apontar que a inclusão dos estudantes indígenas na 
Pós-Graduação era sempre pontual, frutos de experiências mais 
vinculadas a pessoas, grupos, laboratórios específicos do que 
a políticas públicas que estabelecessem critérios objetivos aos 
programas de Pós-Graduação. Destaca-se ainda que algumas 
dessas experiências poderiam, inclusive, basilar a construção de 
políticas públicas. Apenas como título de exemplo, apontamos 
as experiências do Laboratório de Línguas e Literatura Indígenas 
(LALLI) da Universidade de Brasília tem dado uma contribuição 
ímpar para a inclusão de indígenas na Pós-Graduação, a partir de 
pesquisas com línguas indígenas no Programa de Pós-Graduação 
em Linguística desta instituição, sendo estas realizadas por pes-
quisadores falantes de suas próprias línguas. Essa experiência 
iniciou em 2005, passando a ser recentemente uma política do 
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Programa, com um sistema específico de seleção cada vez mais 
refinado e inclusivo.   

Podemos então afirmar que, mesmo levando em conside-
ração a Portaria, fica claro que existem diversas dificuldades no 
acesso e na permanência de estudantes indígenas na Pós-Gradu-
ação, a partir de ações que garantam uma seleção diferenciada 
e também a adaptação da realidade do cotidiano desses cursos 
para os estudantes indígenas. Isso tem resultado em um precon-
ceito velado aos pesquisadores indígenas.

Apontamos nesse sentido diferenças entre o acesso e 
a permanência de estudantes indígenas na Pós-Graduação, le-
vando em consideração que a simples inclusão desses sujeitos 
a partir da criação de reservas de vagas não garante que esses 
indígenas tenham êxito para a conclusão de seus cursos. É nesse 
sentido, que ainda não é possível medir o avanço conquistado 
pela Portaria do Ministério da Educação.

Ainda com relação ao acesso, podemos apontar uma sé-
rie de dificuldades para a inclusão dos indígenas como estudan-
tes na Pós-Graduação:

(i) não familiaridade com os processos que compõem 
a seleção para a Pós-Graduação: para além das dificuldades en-
frentadas no que tange as seleções dos programas de Pós-Gra-
duação, cabe observar primeiramente que existe uma distância 
dos estudantes indígenas da burocracia que compõe os proces-
ses seletivos como, por exemplo, preenchimento do currículo 
lattes, ou construção de projetos de pesquisa. Nesse sentido, 
cabe apontar que cursos de extensão para estudantes indígenas 
e egressos interessados podem contribuir para diminuir o estra-
nhamento nesses casos. Uma experiência nesse sentido é o cur-
so de “Equidade na pós-graduação: o acesso de populações sub-
-representação” oferecido pela Universidade do Estado de Mato 
Grosso do Sul que teve sua primeira edição em 2012;

(ii) literatura acadêmica descolada da realidade da gradu-
ação: em geral os textos teóricos de cada área de conhecimento 
cobrados nas provas escritas em seleções de cursos de pós-gra-
duação são desconhecidos dos estudantes indígenas. Para isso, 
uma sugestão seria envolver os alunos indígenas em grupos de 
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estudo, estimular a participação em eventos acadêmicos já no 
início dos cursos de graduação;

(iii) proficiência em língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol): a reprovação de estudantes indígenas nas provas de 
proficiência em língua estrangeira talvez seja uma das mais ab-
surdas situações das quais os estudantes indígenas precisam en-
frentar nas seleções para a pós-graduação. Apontamos isso, pois 
em muitos casos, os estudantes indígenas não possuem como 
primeira língua a língua portuguesa, e sim uma língua indígena, 
então seria muito mais coerente que as provas de proficiência 
para esses sujeitos fossem realizadas na língua portuguesa, pois 
esta é considerada a língua “estrangeira”;

(iv) falta de clareza para elaboração de propostas de 
pesquisa: percebemos principalmente nas licenciaturas intercul-
turais que muitos estudantes indígenas não possuem a prática 
de desenvolver atividades de pesquisa nos cursos de graduação. 
Com relação a isso, temos assumido que o desenvolvimento de 
projetos de alternância na elaboração e desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, seja como práticas de ensino e até micro 
pesquisas nos componentes curriculares da graduação têm con-
tribuído para criar um ambiente de pesquisa entre os estudantes 
indígenas (KNAPP; MARINS; SILVA, 2016).

Com relação à permanência desses sujeitos indígenas nos 
programas de pós-graduação tem-se ainda percebido outras di-
ferentes dificuldades que a simples inclusão de reservas de vagas 
para indígenas não tem dado conta de resolver a questão da for-
mação de pesquisadores indígenas na Pós-Graduação.

Sobre esse cenário apontamos que:
(i) inexiste políticas públicas específica para concessão 

de bolsas para além dos Programas de Demanda Social: perce-
bemos, da mesma forma como outras experiências pontuais, 
existem concessões de Programas de Pós-Graduação em deter-
minadas universidades que priorizam algumas bolsas para esses 
estudantes indígenas, ainda assim, em muitos casos, esse recur-
so é insuficiente para contemplar todos os estudantes indígenas 
que necessitam das bolsas para cursarem esses programas. Cabe 
ressaltar com relação a isso que, em quase sua totalidade, os 
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estudantes indígenas na Pós-Graduação assumem muitos com-
promissos financeiros, por conta de suas relações familiares e so-
ciais, em muitos casos necessitam mudar-se para as cidades em 
que cursam a Pós-Graduação com toda a família, alojam-se em 
periferias, onde se transforma toda a relação social desses su-
jeitos. Mesmo quando não se mudam para as cidades, precisam 
passar grandes períodos nessas cidades, existe nesses casos, 
também um custo elevado com passagens de suas comunidades 
para essas cidades;

(ii) calendário acadêmico impossibilita que os estudantes 
residam em suas comunidades: em muitos casos, como aponta-
mos, não há possibilidade dos estudantes indígenas residirem em 
suas comunidades, isso implica em problemas de sociabilidade 
do estudante na cidade e os distanciam do contexto de suas co-
munidades. Para esses casos, possibilidades de aulas concentra-
das, ou o reconhecimento do trabalho de campo como crédito 
cursado podem servir como formas de remediar o afastamento 
desses estudantes;

(iii) falta sensibilidade de docentes que não atuam com 
populações marginalizadas: seja por ignorância ou preconcei-
to, muitos docentes de programas de Pós-Graduação não têm 
proximidade e sensibilidade para atender as especificidades de 
estudantes indígenas na pós-graduação. Em muitos casos, o do-
cente orientador ou orientadora desses estudantes possui anos 
de experiência com comunidades indígenas, contudo os outros 
professores dos programas de pós-graduação não têm essa mes-
ma experiência. Nesses episódios observamos que a docência 
compartilhada pode enriquecer tanto a prática docente, quanto 
favorecer os estudantes indígenas;

(iv) estrutura curricular descolada da realidade viven-
ciada na graduação: ainda que já tenhamos apontado isso ante-
riormente, cabe ressaltar que aproximar os estudantes indíge-
nas já na graduação com a realidade de pesquisa e aquilo que é 
cobrado na pós-graduação a partir da participação de eventos 
acadêmicos, projetos de iniciação científica, micro pesquisas nos 
componentes curriculares podem facilitar o contato desses estu-
dantes com o cotidiano da Pós.

Existe ainda um outro elemento que merece ser aponta-
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do, quando falamos nas dificuldades de programas de pós-gra-
duação receberem estudantes indígenas, pois esses programas 
precisam lidar com as situações que envolvem seus estudantes e 
não podem se colocar alheios às situações interpessoais de seus 
discentes. Pela idade e estrutura familiar social, não raras indíge-
nas no ensino superior e, mais ainda, na pós-graduação já pos-
suem famílias constituídas, com mais de um filho na maioria dos 
casos. São casados, e quando mulheres sofrem ainda mais pela 
questão de gênero. Não é incomum serem acusadas de abando-
nar suas famílias ou seus companheiros as abandonam por conta 
disso.

Outro fator importante de ser mencionado são os des-
mantelos. Como sabemos, esse é um tema negligenciado na aca-
demia ao se falar em estudantes de pós-graduação, mesmo entre 
os não indígenas, assim é preciso analisar se os indígenas não es-
tão em uma situação ainda mais precária. Ansiedade, depressão 
e crises de pânico são tabus ignorado pelas instituições.

Da mesma forma, os estudantes indígenas sofrem pres-
sões dobradas, pois além das expectativas familiares, carregam a 
ansiedade de uma comunidade toda que depositam nesses sujei-
tos o futuro de suas comunidades. Ainda podemos apontar nes-
se aspecto, os olhares da universidade e de colegas que colocam 
em dúvida a competência desses estudantes. Essas questões 
precisam ser consideradas quando falamos em saúde mental e 
do medo do fracasso que, em alguns casos, afastam estudantes 
indígenas da universidade quando passam pelas primeiras dificul-
dades.

4 Considerações finais 

Para além dos problemas e das dificuldades no acesso 
e permanência dos estudantes indígenas refletidos no texto, 
precisamos analisar sobre a importância de os cursos de Pós-
-Graduação estarem abertos para desenvolver outras propostas 
de produção indígena. Nesse caso, precisamos questionar se as 
modalidades de cursos de mestrado e doutorado atendem as de-
mandas de pesquisa dos povos indígenas.

Se tomarmos a pós-graduação nas universidades públicas 
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como espaço de produção de ciência (conhecimento) que deve 
servir para a solução das inquietudes da população em geral, te-
mos que observar que o fazer científico no Brasil não tem con-
siderado outras possibilidades de produção de conhecimento, 
aliás as universidades e a pós-graduação estão a todo momento 
referendando o epistemicídio dos saberes indígenas. 

A Universidade brasileira ainda é reflexo do ambien-
te preconceituoso que a construiu, é uma instituição ainda por 
demais conservadora, disciplinar, classista, racista, colonialista 
e machista. Darcy Ribeiro, em sua obra “a Universidade neces-
sária” (1975), desenvolveu uma reflexão sobre a construção da 
universidade no Brasil, levando em consideração que essa tem 
pouco de “universalidades” ao se solidificar na união de guetos 
que possuíam pouco contato. O Contraponto a isso seria uma 
universidade construída pelo público intelectual e uma ciência 
compromissada ideologicamente com a construção de uma so-
ciedade democrática.
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