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“Há muito tempo o sabedor mais velho da 

aldeia Sowaintê, o meu pai. Ele conta uma 

história do meu povo Sabanê. Disse que existia 

muito conflito com outro povo indígena, por 

causa da terra. Por exemplos com os Cinta 

Larga etc. Eles brigavam muito por causa da 

terra, pois disse que queriam ser os donos da 

terra, então eles vieram para tomar a nossa 

terra de onde povo Sabanê morava. Então 

mataram vários Sabanê, depois de muita briga, 

o povo Sabanê teve que mudar do lugar e irem 

para outra terra que não é do Sabanê, pois ali 

onde eles vivem é misturada com várias etnias, 

como Tawandê, Lakodê, Idalamarê, Manduka 

e outros povos indígena que ali vive até nos 

dias atuais.”  

(Uma pequena história contada pelo meu pai, 

Manoel Sabanês)   



 

 

RESUMO - Este trabalho tem como foco principal descrever a real situação do ensino de 

língua na comunidade Sabanê da Aldeia Sowaintê, mais precisamente da Escola Indígena 

Estadual de Ensino Fundamental Sabanê. Nesta pesquisa descrevemos a real situação da 

língua Sabanê na comunidade Sowaintê. Com a pesquisa eu pude confirmar que a língua 

portuguesa é a língua predominante na comunidade, não havendo quase que nenhum uso da 

língua Sabanê nas práticas sociais, sendo que os alunos da Escola Indígena Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Sowaintê têm a língua portuguesa como a sua língua materna. 

Verificamos ainda que a língua Sabanê só existe, nesta comunidade, por causa de dois 

falantes nativos da língua, meu pai e minha mãe. Mostramos ainda, que apesar de todas as 

dificuldades para implementação de políticas sociolinguísticas de revitalização da língua 

Sabanê, há, nas vozes dos professores e membros da comunidade, a intenção de resgatar a 

língua indígena tradicional. Evidenciamos ainda a contribuição dos professores não indígenas 

e dos cursos de formação continuada, como o Açaí e o Intercultural da Unir de Ji-Paraná para 

a promoção da qualificação em favor à educação indígena de qualidade. Como 

fundamentação teórica, foram muito importantes as discussões contidas em obras como 

RCNEI (1998), Isidoro (2006), PPC do Intercultural (2008), Rodrigues (2002) entre outros.   

Na nossa pesquisa, mostramos também que o ensino de línguas feito na escola Sabanê da T.I. 

Parque Indígena Aripuanã é monolíngue e em língua portuguesa.  Com este trabalho, pretendo 

continuar fazendo novas pesquisas e ações que possam, de alguma forma, resgatar e 

revitalizar a língua Sabanê, como forma de fortalecer a nossa cultura tradicional. Apesar de 

reconhecer que o ensino da língua portuguesa é importante, eu sei que ela não reflete, nem de 

longe, a nossa identidade e a nossa cultura tradicional, pois penso que se conseguirmos 

revitalizar a nossa língua, fortaleceremos a nossa identidade e a nossa cultura tradicional 

Sabanê. Mas sei que esse processo só será possível se conseguirmos a participação ativa da 

comunidade, dos professores, dos alunos Sabanê e também das prefetivas políticas 

linguísticas fomentadas pelo governo. Ou seja, tem que haver uma ação conjunta em favor de 

uma educação indígena que seja no mínimo bilíngue, como é garantido em lei desde a Carta 

Magna brasileira de 1988.  

 

 

Palavras-chave: Língua Sabanê. Escola Indígena. Sociolinguística. Revitalização. Formação 

do professor Indígena.  

 

 



 

 

ABSTRACT - This work is mainly focused on describing the actual language teaching 

situation in Sabanê community village Sowaintê, but precisely the State Indigenous School of 

Basic Education Sabanê. In this research, we describe the actual situation of Sabanê language 

in Sowaintê community. With the research, I could find that the Portuguese language is the 

predominant language in the community, and there is almost no use of Sabanê language in 

social practices and students of the State Indigenous Elementary School and Middle Sowaintê 

have Portuguese as their native tongue. We also verified that Sabanê language exists only in 

this community, because of two native speakers, my father and my mother. We also show that 

all the difficulties in implementing sociolinguistic revitalization of Sabanê language policies, 

there is, in the voices of teachers and community members, intended to rescue the traditional 

indigenous language. We demonstrated also in this work, the contribution of non-indigenous 

teachers and continuing education courses, such as Acaí and Intercultural Ji-Paraná unite to 

promote qualification in favor of indigenous education quality. As a theoretical basis, it was 

very important discussions contained in works like RCNEI (1998), Isidoro (2006), for 

Intercultural PPC (2008), Rodrigues (2002), among others. In our research, we also show that 

the language teaching done in Sabanê School T.I. Indigenous Park Aripuanã is just 

monolingual in the Portuguese. With this work, I intend to keep doing new research and 

actions that could in some way, revitalize Sabanê language and strengthen our traditional 

culture. While recognizing that the Portuguese language teaching is important, I know that it 

does not reflect, even remotely, our identity and our traditional culture, because I think that if 

we can revive our language, strengthen our identity and our culture traditional Sabanê people. 

But I know that this process will only be possible if we get the active participation of the 

community, teachers, students and also Sabanê of effective language policies promoted by the 

government. That is, there should be a joint action in favor of indigenous education that is at 

least bilingual, as guaranteed by law since the Brazilian Constitution 1988. 

 

 

Keywords: Language Sabanê. Indigenous School. Sociolinguistics. Revitalization. Formation 

of the Indigenous teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal compartilhar trabalho que possa, de 

certa forma, demostrar a real situação do ensino na escola da aldeia Sowaintê como forma de 

discutir e formalizar ações de políticas linguísticas de fortalecimento da língua e da cultura 

Sabanê na comunidade Sowaintê. Desta forma, este trabalho foi motivado pelos seguintes 

problemas de pesquisa: (i) qual a real situação do ensino da língua Sabanê na Escola Indígena 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sowaintê situada na aldeia Sowaintê, que fica na 

Terra Indígena (doravante T.I.) Parque do Aripuanã; (ii) há material didático de apoio 

pedagógico para o ensino da língua materna?; (iii) a formação dos professores da comunidade 

Sowaintê contribui para uma práxis que fortaleça não só o ensino da língua, mas também a 

cultural do povo Sabanê?   

A minha motivação e justificativa de fazer este trabalho sobre a importância de se 

ensinar a língua na escola como forma de resgatar, revitalizar a língua indígena como  

também preservar a cultura do povo Sabanê, pois com experiência como professora há 3 

(anos) da escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sabanê (doravante 

EIEEFMS) e como aluna do Curso de Licenciatura Básica Intercultura da Unir, eu percebi a 

importância da língua materna do meu povo Sabanê, uma vez que não há materiais em língua 

materna na escola que dou aula e também por haver apenas dois falantes da língua na minha 

comunidade. O que a torna praticamente extinta. E esse é meu medo: de perder a maior 

cultura do nosso povo, que é a língua materna. Por isso, pretendo, com esse trabalho abrir a 

discussão sobre a revitalização da língua por meio de produção de materiais na língua nativa e 

de poder ter formação continuada para os professores indígenas da minha comunidade.   

Como forma de me aprofundar no assunto, tive como fundamentação teórica, 

principalmente: Rodrigues (2002), Price (1978), Isidoro (2006), RCNEI (2008). Também 

procurei desenvolver pesquisas e estudos que ajudassem a adquirir conhecimento e a refletir 

não apenas acerca da língua materna e do ensino, mas ainda sobre a perspectiva pedagógica e 

de educação continuada como forma de práticas políticas e linguísticas sobre e para a 

preservação da língua materna, principalmente por meio da educação. Assim, foi necessário 

fazer leitura sobre o assunto e também foi de suma importância elaborar e vivenciar a 

pesquisa de campo, pois me ajudou a levantar dados que me ajudaram a mostrar, 

preliminarmente, o real contexto do ensino da língua materna Sabanê. Além disso, espero que 

esse trabalho seja uma fonte de pesquisa que possa levar a uma reflexão sobre o resgate e a 

revitalização da língua e da cultura do nosso povo.  
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Como configuração estrutural para este trabalho, temos a introdução mais 4 (quatro) 

capítulos, a conclusão, dois arquivos em anexos e um arquivo em apêndice. No Capítulo I, 

faço uma breve discussão sobre o povo Sabanê e sobre o grupo Nambikwára. No Capítulo II, 

descrevo a metodologia e contexto da pesquisa. No Capítulo III, faço uma reflexão sobre a 

educação continuada e também um diálogo, por meio de entrevista, com professores do 

Intercultural da Unir de Ji-Paraná. Por fim, no Capítulo IV, faço algumas considerações sobre 

a realidade sociolinguística do ensino de língua e da formação dos professores Sabanê e 

também sobre o estado de Rondônia. Em seguida faço as considerações finais. 

Espero que com essa pesquisa eu possa contribuir para a cultura do meu povo e ajudar 

a minha escola a ter materiais e formação profissional suficientes para que o ensino da língua 

materna seja possível.  
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CAPÍTULO I 

 

1. BREVE HISTÓRIA DO POVO SABANÊ – MEMÓRIAS DE ONTEM E DE HOJE  

 

Neste capítulo, procurei descrever, de forma não abrangente, a história do povo 

Sabanê e do grupo Nambikwára, ao qual o povo Sabanê pertence. Além disso, procuramos 

desenvolver informação, com o auxílio da teoria, sobre a língua e Sabanê e sobre a família 

linguística Nambikwára. Por fim, descrevo um pouco da minha trajetória como indígena 

Sabanê, como estudante e como professora da escola de minha aldeia.  

 

 

1.1 SURGIMENTO DO POVO SABANÊ: HISTÓRIAS CONTADAS PELOS ABEDORES 

SABANÊ  

 

 O povo Sabanê surgiu através da pedra, pois primeiro só existiam os animais, então, 

certo dia havia uma onça que era um pajé bem grande que vivia na terra; era apenas ele e a 

esposa e não tinha nenhum filho. Então certo dia, ele resolveu ir à mata para caçar, e disse 

para sua esposa: eu vou ao mato você fica aí, vou demorar um pouco para chegar, você faz 

chicha e deixa para mim. 

 Então ele pegou sua arma que é arco e flecha e saiu; andou até que ele encontrou uma 

montanha bem alta, ele nem tinha chegada perto ainda da montanha de pedra e ele ouviu 

muita conversa, choro, gritaria e música. Então ele se assustou e parou bem quieto, ficou 

escutando de onde que estava saída a conversa. Logo em seguido ele saiu do lugar onde ele 

estava parado, e foi andando até perto da montanha da pedra. Quando chegada perto mesmo 

da pedra ele parou novamente e ficou escutando, então ele pensou acho que tem gente dentro 

dessa pedra, eu vou voltar para casa e avisar minha mulher. Logo em seguido ele retornou 

para sua casa, nem mesmo se quer ele pensou de caçar; então quando de repente ele foi 

embora. Chegou se na sua casa, a sua mulher perguntou-se porque é que você voltou tão 

rápido para casa? E você não matou nada e nem demorou para chegar; logo em seguido ele 

respondeu: nós precisamos conversar com a mulher, disse o que é.  

 Ele disse para sua mulher eu encontrei uma montanha bem grande de pedra, e naquela 

pedra tem muita gente lá dentro; nós temos que fazer muita chicha, comida para que eu possa 

tirar essa pessoa que esteja lá dentro. Mais antes disso, eu vou pescar e pegar muito peixe e 

você vai assar beiju e fazer muito chicha, para nós podermos ir até lá para fazer festa até que 



18 

 

eu possa conversar com eles e quero saber se são pessoas boas ou ruins. Então os dois saíram 

da casa e cada um deles foi fazer seus trabalhos, a mulher foi pegar frutas para fazer chicha e 

arrancar mandioca para fazer massa e teu marido foi no rio para pegar peixes. E assim os dois 

foram aprontar todos os serviços de que eles haviam combinado. Depois de estarem todos 

prontos chegou a hora de irem até o local onde estava a montanha da pedra, para fazerem a 

festa. 

 Assim que eles chegaram ao local, eles arrumaram um lugar para fazerem festa. Logo 

em seguida, os dois começaram a cantar até mais o menos duas horas; aí o pajé foi até a porta 

da pedra e foi chamando as pessoas que estavam lá dentro; de um por um, mais também só as 

pessoas que estavam bem de saúde, porque dentro dessa pedra tinham pessoas de todo jeito: 

boas e com doenças. Então por isso era só escolhido por pajé; só gente boa de saúde, e depois 

que o pajé já tinha tirado muita gente da pedra, então ele começou a cantar as músicas e foi 

escolhendo os nomes de cada etnia e também deu nome de Sapany, porém o nome que os não 

indígenas deram para o povo foi de Sabanê. Por isso que somos conhecidos como povo 

Sabanê e não como Sapany. Assim é a história do povo Sabanê.    

 

 

 1.2 HISTÓRIAS DOS POVOS SABANÊ E 1NAMBIKWÁRA 

 

 Segunda o autor Claude Lévi-Strauss, quando ele começou o primeiro contato com os 

povos da família Nambikwára, foi em 1909. As relações do povo Nambikwára com os 

brancos haviam sido marcadas por êxodos variados. Bastante boas no início, mas pioraram 

progressivamente até 1925, data em que sete trabalhadores foram convidados pelos indígenas 

a visitar sua aldeia, onde sumiram. A partir desse momento, os Nambikwára e o pessoal que 

forem trabalhar na linha telegráfica passaram a se evitar. Como os Nambikwára são exímios 

caçadores, concluíram que o companheiro fora assassinado: houve um ataque de represália, 

quando os seis membros da missão foram massacrados, inclusive uma criança de dois anos. 

Só uma mulher foi encontrada viva, por uma expedição de socorro vinda de Cuiabá. 

 

 

 

 

                                                
1 Embora haja a palavra Nambiquara (cf. PRICE, 1978), escolhemos a terminologia ‘Nambikwara’, para se 

referir à família linguística de mesmo nome de acordo com o trabalho clássico de Aryon Dall’Igna Rodrigues 

‘Línguas brasileira: para o conhecimento das línguas indígenas’ reeditada em 2002.   
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1.2.1 População Nambikwára durante os primeiros contatos. 

 

 Em 1915, Rondon calculara em 20 mil indígenas, o que provavelmente era um 

exagero: mas na época os grupos chegavam a várias centenas de membro e todas as 

indicações recolhidas na linha sugeriam um rápido declínio; havia trinta anos, a fração 

conhecida dos grupos Sabanê compreendia mais de mil indivíduos; quando o grupo visitou a 

estação telegráfica de Campo Novo em 1928, foram recenseados 127 homens, além das 

mulheres e das crianças. Contudo, em novembro de 1929, surgiu uma epidemia de gripe 

quando o grupo estava acampado na localidade chamada Espirro. A doença evoluiu para uma 

forma de edema pulmonar, e, assim, trezentos índios morreram em 48 horas. Todos os grupos 

debandaram, deixando todos para trás: os doentes e os moribundos. Dois mil Sabanê 

conhecidos, só subsistiam dezenove homens em 1938, com suas mulheres e seus filhos. Além 

disso, um grande grupo estalado perto de Três Burutis foi liquidado pela gripe em 1927, com 

exceção de seis ou sete pessoas, das quais só três ainda estavam vivas em 1938. O grupo 

Tawandê, no passado um dos mais importantes, contava doze homens (mais mulheres e as 

crianças) em 1939; desses doze homens, quatro sobreviveram até 1939 (Ver PRICE, 1978). 

 

 

1.2.2 As histórias dos povos Nambikwára  

 

  Existem três subgrupos: (i) Nambikwára do Norte, onde existem várias etnias que 

falam várias línguas diferentes sendo que nem todas as línguas são faladas de mesma forma; 

(ii)  Nambikwára do Sul, também existem várias etnias que falam várias línguas diferentes e 

nem todas as línguas também são faladas iguais. Nambikwára do campo, também existem 

várias etnias diferentes que falam suas línguas, e nem todas as línguas são faladas de forma 

idêntica. 

 O meu povo é o Sabanê. Não queremos ser reconhecidos como subgrupo 

Nambikwára, mas sim ser reconhecido como verdadeiramente o povo Sabanê. Na minha 

aldeia existem quatros etnias diferentes, que são: (i) Sabanê, (ii) Manduca, (iii) Tawandê e 

(iv) Lakondê. Mas dessas etnias, somente estão morando na minha aldeia, os Manduca e os 

Tawandê. Estes não são velhos, são jovens e crianças que não falam a sua língua, agora o 

Lakondê, que é mais velha; ela fala sua língua com minha mãe, porque a minha mãe disse que 

é Lakondê, mas quando a FUNAI registrou ela, registrou como Sabanê, e ela se casou com o 
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meu pai, que é Sabanê, assim minha mãe aprendeu a falar a língua Sabanê e deixou de falar 

bem a língua materna dela, mas ela fala um pouco da sua língua também. Minha mãe não 

deixou de falar a sua própria língua materna, mesmo ela aprendendo falar a língua do meu 

pai. Ela não deixou a sua língua. Agora foi mais uma velha para morar na minha aldeia, que é 

sogra do meu irmão, pois ela fala a mesma língua da minha mãe (Lakondê). Hoje são somente 

dois falantes de língua indígena na aldeia que eu moro: minha mãe, que fala Lakondê e 

Sabanê, e meu pai, que fala Sabanê. Assim, atualmente na escola da minha comunidade, só 

minha escola, só trabalhamos com língua do meu pai, ou seja, a língua do povo Sabanê. 

 

 

1.2 A FAMÍLIA LINGUÍSTICA NAMBIKWÁRA 

 

 A língua Sabanê, segundo Rodrigues (2002, p. 74-76), foi classificada como 

pertencente à família Nambikwára. O Sabanê é a língua da Comunidade Sabanê. Hoje a 

língua Sabanê é falada, mas não de maneira proficiente, por aproximadamente 8 pessoas na   

T. I. Pirineus de Souza – MT, ao sul de Vilhena-RO, sendo que há apenas dois falantes que 

fala a língua de forma tradicional e proficiente, que é o meu pai, Manoel Sabanê de 95 anos e 

minha mãe, Ivone Sabanê de 68 anos. Os grupos que ainda ocupam a Chapada dos Parecis, o 

Vale do Guaporé e a região norte, entre o rio Iquê e os rios Cabixi e Piolho, falam línguas da 

família linguística Nambikwára. Trata-se de uma família linguística sem qualquer relação 

comprovada com outras famílias linguísticas da América do Sul (PRICE, 1978; 

RODRIGUES, 2002).  

 De acordo com a classificação de David Price (1978) e Rodrigues (2002), a família 

linguística Nambikwára pode ser dividida em três grandes grupos de línguas faladas em 

diferentes regiões do território Nambikwára. São elas: Sabanê, Nambikwára do Norte e 

Nambikwára do sul. 

 Conforme informação disponível no site: <https://www.socioambiental.org/pt-br>, 

com exceção da língua Sabanê, que, segundo essa fonte de consulta, conta hoje com menos de 

20 falantes, as outras línguas Nambikwára encontram-se bem preservadas. O português é 

falado por todos Nambikwára do Sul e pela grande maioria dos Nambikwára do Norte. No 

Vale do Guaporé, o entendimento do português é mais acentuado entre os mais jovens. De 

forma geral, as mulheres também têm menor grau de conhecimento do português do que os 

homens, pois estes saem muito mais das aldeias. Assim a única área que desenvolveu o 

multilinguíssimo entre os Nambikwára é o do Norte.  

https://www.socioambiental.org/pt-br
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 Em meados dos anos 90, ainda existiam falantes da língua Sabanê e do Nambikwára 

do Norte capazes de falar as três línguas Nambikwára, além do português. Assim há uma 

situação de multilinguíssimo, neste caso isso ocorre pela intensa relação de contato entre estes 

povos.  

 

 

1.3.2 Nambikwára do Norte 

 

Os grupos falantes da língua Nambikwára do Norte habitavam os vales do rio 

Roosevelt e do rio Tenente Marques e também a região mais a noroeste, que inclui a área 

banhada pelos rios Cabixi e Piolho. Eles são designados: Da’wandê, Da’wendê, Âlapmintê, 

Yâlãkuntê (Latundê), Yalakalorê, Mamaindê e Negarotê.  

Price (1978) afirma que todos os dialetos desta língua são mutuamente 

compreensíveis, apesar das pequenas variações observadas entre os dialetos falados na região 

dos rios Tenente Marques e Roosevelt e aqueles falados na região do rio Cabixi, habitada 

tradicionalmente pelos Mamaindê. Este autor sugeriu que o dialeto falado pelos Negarotê, 

grupo localizado nas margens do rio Piolho, seria um dialeto intermediário em relação aos 

outros dois. Estudos recentes feitos por linguistas do SIL indicam que o dialeto falado pelos 

Negarotê é muito similar àquele falado pelos Mamaindê. 

 

 

1.3.3 Nambikwára do Sul 

 

A língua classificada como Nambikwára do Sul é falada no restante do território 

Nambikwára, que pode ser dividido de acordo com três áreas dialetais: o vale do Juruena, a 

região formada pelos rios Galera e Guaporé e o vale do Sararé. 

Na região do vale do Juruena encontram-se os grupos que são referidos na bibliografia 

como Nambikwára do cerrado ou Nambikwára do campo. Eles se situam no nordeste da 

chapada dos Parecis e são designados: Halotésu, Kithaulhu, Sawentésu, Wakalitesu e 

Alakatesu (Ver, entre outros, PRICE, 1978).  

 

 

1.3.4 Nambikwára do campo 

 

 Segundo Price (1978), existem quatro dialetos distintos falados pelos grupos que 

habitam toda a extensão da chapada. O primeiro é falado pelos grupos situados no extremo 
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norte da chapada dos Parecis, na região conhecida como Serra do Norte. Esses grupos eram 

conhecidos como Niyahlósú, Si’waisu e Lunkatesu e, atualmente, são conhecidos como 

Manduca. O segundo dialeto é falado pelos grupos localizados na região banhada pelo rio 

Camararé, o terceiro pelos grupos que estão na região entre os rios Formiga e Juína e o quarto 

pelos grupos que estão situados na região entre os rios Juruena e Sapezal.  

 Apesar de falarem a mesma língua, os grupos localizados nessas quatro áreas dialetais 

têm dificuldades de entender uns aos outros, sendo que os grupos que se localizam no Vale do 

Guaporé parecem falar um dialeto intermediário entre os dialetos falados no vale do Juruena, 

ao leste, e no vale do Sararé, na parte sudoeste do território Nambikwára.  

Os grupos que habitam toda a região do Vale do Guaporé, abaixo do rio Piolho, são 

conhecidos como: Wasusu, Sararé, Alãntesu, Waikisu, Hahãitesu e são chamados 

genericamente de Wãnairisu, termo que faz referência a um tipo de corte de cabelo 

característico dos grupos desta região.  

 

 

1.3.1 A língua Sabanê  

 

Price (1978) já apontava, em meados dos anos sessenta e setenta, que a língua Sabanê 

era falada por grupos que habitavam o extremo norte do território Nambikwára, 

provavelmente ao norte do rio Iquê, na região entre os rios Tenente Marques e Juruena 

apresentam grandes diferenças em relação às outras duas línguas. 

Em um estudo comparativo, Price (1978) concluiu, a partir do alto número de 

cognatos (palavras similares) observados entre o Sabanê e as outras duas línguas 

Nambikwára, que, apesar das diferenças, a língua Sabanê pertence à família linguística 

Nambikwára.  Vale destacar que os grupos de falantes de Sabanê foram severamente afetados 

pelas epidemias decorrentes do contato e muitos deles foram extintos.  

Atualmente, a maioria dos remanescentes desses grupos encontra-se na Terra Indígena 

Pirineus de Souza e é genericamente classificada como Sabanê. Alguns deles vivem com os 

Mamaindê e algumas famílias migraram para a cidade de Vilhena, em Rondônia. Em seguida 

(Tabela 1) disponibilizamos uma tabela comparativa entres as línguas da família Nambikuára. 
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Tabela 1 – Dados comparativos das línguas da família linguística Nambikwára. 

 
 Sabanê  N. do Norte N. do Sul 

Dente Wi wi: w’i 

língua  pai:l hen’ hel’ 

Ovo No nã: nau 

Terra Nu nũ: nu 

Criança Mais wet wet 

lombriga  y’o:y’o yayut yũyũn 

Fumo Hais ‘et ‘et 

Você w’al wai:na w’ãin 

Teu Ma wa w’ã 

Arco po:k huk hukk’ 

Branco pa:n hãn hãn 

Beber na: na: na: 

Vir ma: wa: w’ãn 

Cantar pãi:n hain hain 

Fonte: Rodrigues (2002, p. 75).  

 

 

1.4 OS PRINCIPAIS MITOS SABANÊ: HISTÓRIAS CONTADAS PELOS SÁBIOS: 

MANOEL SABANÊS E IVONE SABANÊS.  

 

 

1.4.1 Surgimento da lua para o povo Sabanê 

  

Essa história é contada pelo sabedor indígena Manoel Sabanês, meu pai. Ele disse que 

para o povo Sabanê não existia a lua. Então eles moravam na aldeia, onde tinha muita gente, 

que era os Sabanê. E que nessa aldeia tinha uma menina bem bonita, e que ela era a líder da 

aldeia; ela que comandava na comunidade da aldeia. Ela sempre preparava festa para o povo 

fazer. Todos os rapazes da aldeia gostavam dela e até o irmão dela também gostava da sua 

irmã, só porque ela era linda, então certo dia, ela foi para sua casa dormir, quando de repente, 

apareceu um rapaz para poder ficar com ela. Então ela perguntou para o rapaz: quem é você? 
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Mas ele não falava seu nome para ela, então toda veze essa pessoa ia dormir com ela, mas ela 

nem imaginava quem era essa pessoa. 

 Então, certo dia ela disse: eu vou preparar uma armadilha para essa pessoa que está 

dormindo comigo. Ela descascou urucum e deixou bem perto da rede dela, para ela passar no 

rosto desse homem. Quando chegou a noite, essa pessoa veio novamente dormir com ela, 

então ela pegou a vasilha que estava com urucum e passou no rosto dele. Quando foi bem 

cedo, ela gritou para todo mundo vir no meio do campo de jogo para poder jogar bola, e ela 

queria todos na roda. Então o irmão dela lavou seu rosto e foi embora. Então ela olhou para 

todo mundo para ver seu rosto, ou seja, de quem estava pintada, mas o rosto de ninguém 

estava pintado. Então ela avisou para todos que ali estava: Olha! Amanhã nós vamos fazer 

uma festa bem grande, e eu quero que todos os homens fossem caçar e as mulheres fossem 

fazer chicha.  

 Aí ela já estava com o plano dela para descobrir quem estava dormindo com ela. Então 

ela foi para sua casa e pensou o que eu vou fazer para eu descobrir quem é essa pessoa que 

está dormindo comigo. Então ela disse: eu vou pegar o jenipapo e ralar para eu tirar a água 

dela para eu deixar bem na minha rede de novo, aí se ele voltar hoje de novo eu vou descobrir 

amanhã, nessa festa que eu marquei. Aí chegou à noite e ela foi dormir de novo, quando 

chegou meia noite, o rapaz chegou lá de novo; então ela perguntou o nome dele novamente, 

mas ele não disse nada, então ele foi deitar com ela, fazendo amor com ela; aí ela pegou bem 

devagar a vasilha de jenipapo e passou no rosto dele, depois quando estava quase 

amanhecendo ele foi embora correndo, quando chegou lá ele foi ao rio e viu seu rosto no 

reflexo da água, viu seu rosto pintado, então ele ficou desesperado e lavava teu rosto e não 

saía a tinta, quando chegou a hora da irmã dele ir bem no centro da aldeia e novamente ela 

chamou todos da aldeia para que viessem no meio para poder iniciar a festa. Ela queria todos, 

sem faltar ninguém, mas o irmão dela não apareceu, ela gritava por ele, mas ele nem 

respondia, aí ela já desconfiou do irmão dela, e disse sozinha: eu não acredito nisso que meu 

próprio irmão estava fazendo isso comigo. 

 Então ela fez festa com as demais que ali estava, e o irmão dela foi para o mato e lá ele 

subiu no céu e a irmã também e eles foram morar junto para sempre no céu. Por isso na lua 

tem sua mancha preta que é mancha de jenipapo que sua irmã passou nele. Essa história é 

contato pelo meu pai, Manoel Sabanês.  
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1.4.2 Surgimento do sol para o povo Sabanê  

 

O tatu deixava uma cabaça pendurada em cima da sua casa, aí ele ia à mata só para 

tirar o coró, porque ele comia só coró. Ele enchia xire xire (espécie de cesto) de coró e 

deixava secar. Aí ele falava para os filhos dele não saírem dali. Não é para sair, porque ele 

deixava uma cabacinha bem coladinha. Aquele era o sol e era a lua, aí porque o tempo ficava 

escuro toda vida, não amanhecia. Aí só para ele tirar coró mesmo. Ele deixava os filhos na 

casa e dizia: cuidado, aí tem coisa. Ele deixava esse cabaça bem no meio da casa. Eles foram 

ao mato, depois que eles saíram da casa, por um minuto, chegou o macaco e perguntou aos 

filhos onde seus pais foram. E eles disseram: ele foi ao mato tirar coró, ou seja, gongo, e o 

macaco disse a criança: vocês tiram todo dia coró (gongo) e nem dá para gente também, aí o 

menino respondeu não mais agora eles foram tirar perto mesmo. Aí a macaca disse para as 

crianças: vão buscar massa lá em casa para assar beiju para deixar para sua mãe. Mas isso era 

só para macaco tirar cabaça que estava pendurada em cima da casa, para ele ver o quê estava 

dentro dessa cabaça mesmo. Então o macaco olhou para cima e viu aquela cabaça bem bonita 

pendurada, aí ele falou para a macaca: você fica aí na porta cuidando, que eu vou subir lá em 

cima para pegar aquela cabaça que está pendurada. Então um vigiava enquanto outro subia lá 

em cima da casa para pegar cabaça. E ele conseguiu pegar aquela cabaça que estava 

pendurada e disse para outra: olha aqui essa cabaça está bem colada, mas não sei o quê tem 

aqui dentro; vou tentar abri-la, mas está muito dura para abri-la. Então outro macaco disse 

para essa que pegou cabaça: tenta abrir pelo menos um pedaço só para nós vermos o que está 

aí dentro.  Depois de algum tempo, até que fim ela conseguiu abrir um pedaço, e de repente o 

dia clareou e o macaco saiu correndo da casa do tatu. E as crianças voltaram correndo para 

sua casa e pegaram a cabaça que estava aberta e eles tentaram colar de novo, mas não 

conseguiram. 

Quando de repente seu pai e sua mãe chegaram e começaram a brigar com seus filhos: 

eu disse para vocês não saírem da casa e que não era para deixar ninguém mexer nessa cabaça 

que estava pendurada.  Então o dia apareceu e ficava só dia e não escurecia mais. Pois o tatu 

ficou bravo e foi embora para outro lugar para construir uma nova aldeia de novo.  

E assim ele reconstruiu uma nova aldeia com sua família. Então depois o tatu disse: 

agora vai escurecer e vai ficar só escuro, porque vou fazer isso, ninguém mandou vocês 

estragarem o tempo. Aí ficou um bom tempo só escuro, até que um dia o tatu disse: agora eu 

vou arrumar esse estrago que está acontecendo. Vou fazer noite e dia. Por isso que hoje tem 

dia e note. Essa história é contata pela minha mãe, dona Ivone Sabanês.  
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1.5 A PRINCIPAL FESTA E O PRINCIPAL RITUAL DO POVO SABANÊ 

  

O nome da principal festa dos Sabanê é conhecido como festa da menina moça. Essa 

festa é desde antigamente. Ela acontece assim: quando a moça vai passar para ser uma moça 

formada na fase de 11 para 12 anos, é quando desce a sua primeira menstruação. Nessa fase, 

os pais procuram o cacique da aldeia para conversar com ele sobre a sua filha, então a 

liderança da aldeia convida toda a comunidade da aldeia para fazer reunião com todo mundo 

da aldeia. Se todos aceitarem, aí o pai e a mãe da moça liberam a menina para ficar presa, 

dentro de uma casinha feita de palha de açaí ou guariroba, que é uma planta nativa da floresta, 

sendo que as frutas dela também são usadas para fazer chicha na festa da menina moça. Então 

quem faz a casinha para a menina são só as mulheres, pois os homens não podem ajudar, de 

forma alguma.  Depois que terminar a casinha, aí a menina é colocada dentro dela. Depois que 

ela entra nessa casa e não pode sair mais para nada.  Ali dentro da casa, a menina vai receber 

seus alimentos e também água para tomar banho. Ali também ela vai aprender a fazer 

artesanato com sua mãe e suas tias, durante o período que ela ficar dentro da casinha.  

Nesta casinha ela vai permanecer por cinco a sete meses.  Essa data é de hoje, dos 

tempos atuais, mas antigamente a moça ficava durante um ano a dez meses, pois a minha irmã 

mais velha, ficou dentro dessa casinha durante um ano sem poder sair dessa casa.  

Durante dias e meses que a menina permanecer dentro da casinha, as pessoas da aldeia 

fazem a festa durante três a quatro vezes por mês, mas essa festa é só até meia noite. Durante 

esses meses, que a menina estiver presa, só acontecem duas festas bem grande: a de 

fechamento de abanador, para fechar a casinha que está com palha. Então os homens e 

mulheres vão para o mato para fazer caçada dos alimentos para festa. 

 Essa festa é até o dia amanhecer. Começa às cinco da tarde e vai até às seis da manhã, 

e tem três paradas para intervalo, para poder comer os alimentos como: carne de porco, e 

outras como: beiju, macaxeira, arroz, farinha, peixe etc. Depois, novamente a festa começa de 

novo, então a festa vai até amanhecer. Quando passarem umas cinco horas, a menina não 

pode sair mais da casa, porque não pode aparecer mais. 

 E outra festa grande que acontece quando a menina vai sair da casinha para viver uma 

vida de moça formada e bonita, ou seja, está pronta para se casar e construir sua família. Essa 

é a história da festa da menina moça, que é a principal festa do povo Sabanê.  
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGIA: CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS 

QUESTIONÁRIOS  

 

 Para este capítulo, a proposta foi de descrever a metodologia, as técnicas e o local, ou 

seja, o contexto metodológico, em que minha pesquisa foi desenvolvida durante toda a 

trajetória deste TCC. Para isso, foi muito importante não só a pesquisa em minha 

comunidade, como também a pesquisa bibliográfica, que me deu respaldo teórico para que eu 

pudesse ter segurança para a realização científica da pesquisa além de ser importante para 

fundamentar minhas reflexões sobre o ensino da língua nativa na escola de minha comunidade 

como forma inicial de processo mais amplo que espero que promova o resgate da língua de 

minha comunidade.  

Depois de várias conversas com meu orientador e de várias leituras de algumas 

referências, decidi a temática da minha pesquisa: A contribuição da formação dos professores 

indígenas para instauração de práticas políticas de fortalecimento da língua e cultura Sabanê  

na comunidade Sowaintê. 

Essa temática me chamou a atenção porque na escola onde dou aula eu percebi que a 

nossa língua e nossa cultura não estavam sendo trabalhadas de forma efetiva na escola. Então 

eu me perguntava se a formação dos professores Sabanê da comunidade Sowaintê contribui 

para uma prática de fortalecimento da cultural e da língua na comunidade? A partir desse 

questionamento, prossegui com minha pesquisa.  

 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

  

Quanto ao tipo, a minha pesquisa é descritiva, pois procurei descrever as 

características tanto da população, dos alunos e dos professores, quanto procurei verificar os 

fenômenos que por mim foram investigados. Além disso, procurei aplicar técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, memorial descritivo e a 

observação sistemática, que me permitisse obter informações referentes à idade, ao sexo 

(gênero), questões linguísticas entre outros.  

No tocante aos objetivos, minha pesquisa é explicativa, pois procurei identificar os 

principais fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos que 
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estou investigando, o que me permitiu uma investigação mais aprofunda do o conhecimento 

da realidade 

No que se refere aos procedimentos e técnicas utilizadas, minha pesquisa também é 

bibliográfica, uma vez que ela foi desenvolvida embasada em fontes materiais já elaboradas, 

tendo como fontes principais a investigação em livros, artigos científicos e sites oficiais e 

seguros.  

Na minha pesquisa, também foi fundamental o estudo de campo, em que procurei o 

aprofundamento da realidade específica da escola que eu atuo a qual foi objeto de minha 

investigação. 

No que se refere ao levantamento (cf. GIL, 2008) é a interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Assim eu procedi, ao longo de minha pesquisa, a 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para, em seguida, mediante análise quantitativa e qualitativa, obter as conclusões tangíveis e 

reflexivas correspondentes aos dados coletados durante a pesquisa.  

Quanto à natureza da pesquisa, a pesquisa é quantitativa, pois elaboramos e aplicamos 

técnicas específicas para levantamentos de dados relativamente quantitativo. A pesquisa se 

encaixa como qualitativa, uma vez que toda pesquisa, de certa forma, lança mão do caráter 

qualitativo de investigação e de análise de dados.   

Por fim, no que se refere aos procedimentos, minha pesquisa é, conforme afirma Gil 

(2008), também uma pesquisa ação, já que a presente pesquisa tem caráter empírico, em que 

se concebe a realização em estreita associação com ações e possíveis soluções para o 

problema coletivo e no qual eu, na qualidade de pesquisador e de participante, me incluo.  

 

 

2.3 OBJETIVOS  

 

 

2.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi a de elaborar uma pesquisa que possa não apenas 

descrever a real situação sociolinguística da escola e da aldeia Sowaintê como também 

contribuir para um ensino no mínimo bilíngue que valorize tanto a língua, quanto a cultura do 

povo Sabanê. 

2.3.2 Objetivos Específicos    

  

Entre as várias propostas de investigação que me motivaram a pesquisar, destaco: 
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i. Fazer revisão bibliográfica sobre formação de professores indígenas em Rondônia;  

ii. Descrever a realidade social, sociolinguística e de ensino da EIEEFMS e da 

comunidade Sowaintê; 

iii. Verificar, por meio de produção de memorial e aplicação de questionários, sobre 

professores indígenas Sowaintê e não indígenas que atuam na EIEEFMS, observando 

questões como processos de formação, perspectiva atual e futura de educação escolar, 

como também questões relacionadas ao fortalecimento linguístico e cultural do povo 

Sabanê;  

iv. Realizar entrevistas com professores que tiveram experiências com a Educação 

Intercultural e/ou de educação indígena, como professores do projeto Açaí e do 

Intercultural da Unir de Ji-Paraná, como forma de reflexão acerca de formação de 

professores indígenas e saber como eles trabalham e pensam a Educação Escolar 

Indígena, principalmente no que se refere ao ensino de língua indígena;  

v. Fazer análise dos dados gerados na minha pesquisa; 

vi. Contribuir para os estudos da cultura Sabanê; 

vii. Verificar a possibilidade de resgate e revitalização da língua indígena Sabanê.  

Apesar de querer muito fazer este trabalho, tive algumas dificuldades para produzir 

este TCC, principalmente no que diz respeito às questões científicas e metodológicas, pois, 

mesmo fazendo o Intercultural e tendo 3 (três) anos de experiência como professora de minha 

comunidade, eu ainda não tinha conhecimento suficiente que me deixasse à vontade para 

realizar a pesquisa. Por isso foi fundamental seguir as orientações dos meus orientadores, que 

inicialmente comecei foi com a Edineia Aparecida Isidoro e depois o professor Fábio Pereira 

Couto.  

Procurei seguir todos os passos orientados pelo professor e isso me ajudou muito. 

Também tive ajuda dos meus colegas professores e amigos da comunidade nesse processo. 

Talvez isso tenha contribuído para que eu pudesse realizar a pesquisa.  

Como forma de fazer o levantamento sociolinguístico para esta pesquisa, eu elaborei e 

apliquei questionários da situação da língua na comunidade, mas especificamente com os 

alunos e professores da EIEEFMS. Pois o foco principal desta pesquisa é o ensino da língua 

nativa como forma de resgate, revitalização e preservação da língua Sabanê.  

Na pesquisa na escola, procurei ver como está sendo realizado o ensino na escola, para 

verificar a relação do ensino da língua na escola e como esses alunos e professores veem a 
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importância do ensino da língua materna não só para a escola, como também para toda a 

comunidade. A pesquisa nas comunidades foi importante para entender como está o uso das 

línguas na aldeia.  

Como forma de adquirir maior conhecimento para a pesquisa e para a reflexão sobre o 

assunto, foi importante leituras como a do Referencial Curricular para as Escolas Indígenas 

(1998), principalmente para verificar as experiências sobre a educação escolar indígena assim 

como me informa acerca legislação e de estudos linguísticos e pedagógicos sobre línguas.  

Outro ponto importante de minha pesquisa diz respeito à entrevista com os professores 

que atuaram ou atuam na formação de professores indígenas no estado de Rondônia, pois 

assim pude manter um diálogo reflexivo com esses profissionais, ou seja, trocar experiências 

acerca do da formação de professores indígenas e do ensino de língua materna nas 

comunidades.  

Para essa entrevista, eu fiz 2a transcrições dos dados gravados em áudio, feitas com 

gravador digital Zom H4, pois a manipulação de dados como este requer uma atenção 

metodológica especializada, no intuito de podermos ser o mais fiel possível com a realidade 

do que foi gravado, para isso, optamos por transcrever os dados utilizando, com algumas 

adaptações, o protocolo de transcrição de Claire Blanche-Banveniste.  Como afirma Brum-de-

Paula e Espinar (2002, p. 5-6): 

 

[...] os corpora eletrônicos devem ser suficientemente longos, 

representativos e anotados a fim de que as hipóteses formuladas possam ser 
cientificamente validadas. O que isso significa? O tamanho e a 

representatividade dependem da qualidade das informações coletadas.  

  

Como a nossa finalidade não era a língua como modalidade ou como estrutura, não 

utilizamos todos os recursos do protocolo, inclusive, fizemos correções, para a maior concisão 

do texto e obediência à norma, mesmo reconhecendo que as normas da língua escrita não 

podem ser aplicadas ao domínio da oralidade. Pois, segundo benveniste e Jeanjean (1998 

apud BRUM-DE-PAULA e ESPINAR, 2002, p. 5):  

O transcritor ingênuo será vítima de sua ignorância e de todos os fenômenos 
ligados à reconstrução; ouvinte não avertido, ele arrisca entender mal, 

mesmo tendo boa vontade (GOFFMAN, 1981, p. 214). É preciso lhe dar 

                                                
2 Com algumas adaptações, utilizamos o protocolo de transcrição elaborado por Claire Blanche-Banveniste, 

linguista Francesa.  O exemplo do protocolo esta em anexo 1 e disponível em Brum-de-Paula e Espinar (2002, p. 

5). A única pontuação que lançamos mão para transcrição de dados foi a interrogação (?), pois a ausências desse 

sinal de pontuação poderia causar inteligibilidades entre o texto e o leitor.  
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uma formação mínima [...]. Ele deve ter uma ideia referente ao objetivo da 

transcrição e deve poder centrar sua atenção nos aspectos que deseja 

particularmente estudar. Colecionar uma quantidade de dados e identificar 
somente depois o que será utilizado [e analisado] não é uma boa maneira de 

começar o trabalho.  

  

Assim, para o nosso propósito, optamos em usar, quando necessário, apenas alguns 

sinais disponíveis nesse protocolo.   

Para levantamento de informação acerca dos professores que atuam na EIEEFMS, eu, 

juntamente como meu orientador, achamos melhor fazer não só a entrevista, mas também a 

produção de um memorial descritivo feito por cada professor com base eu um modelo que 

continha questões básicas já pré-selecionadas em comum para todos, pois, assim, pensamos 

que poderíamos ter informações mais detalhadas e precisas sobre a trajetória de vidas desses 

profissionais. Cabe salientar que o formato e grande parte da metodologia aqui utilizada têm 

inspirações no trabalho de Isidoro (2006).  

 

 

2.4 LOCAL DE PESQUISA: A ALDEIA SOWAINTÊ  

 

A aldeia Sowaintê está situada na T.I. Parque do Aripunã (ver Mapa seguinte), no 

município de Vilhena, no estado de Rondônia. Na aldeia há 11 famílias tradicionais que 

somam 42 pessoas, sendo que a maioria da população é composta por jovens entre 0 a 30 

anos.  
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Imagem 2 – Mapa da região habitada pelos Sabanês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lévi-Strauss (1948) apud Araújo (2004, p. 5). 
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Gráfico  1 – População da Aldeia Sowaintê de acordo com  a idade e sexo.  
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Os dados do gráfico acima evidenciam que a maioria da população, que vive na Aldeia 

Sowaintê, é do sexo masculino. Além disso, os dados do gráfico mostram que a população é 

formada por maioria jovem, principalmente como idade de 11 a 30.  

Se pensarmos na questão sociolinguística dessa população, verifica-se que, de certa 

forma, a situação é preocupante, uma vez que a população é de maioria jovem e esses não 

falam a língua nativa. Assim, questões como: nome de plantas, de animais, insetos de dentre 

outros, acabaram se nada for feito para a revitalização da língua como, por exemplo: 

elaboração de materiais pedagógicos e descritivos da língua para que sirva como fonte de 

ensino para os alunos e também para estimular o uso dos nomes tradicionais nas situações de 

uso na aldeia, inclusive dentro de casa e nas festas.   
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Gráfico  2 – População da Aldeia Sowaintê: etnia Sabanê (ES),  Manduka (EM) e Tawandê (ET). 
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Em relação à etnia, a população da aldeia é composta por três etnias com maioria 

notável dos Sabanê, pois só duas pessoas pertencem a outras etnias, sendo uma pertencente à 

Manduka e outra à Tawantê. 

Em termos sociolinguísticos, observa que se houver uma revitalização da língua ou se 

houver efetivamente um ensino intercultural e de língua nativa, uma das implicações é que, 

como ocorre na maioria das comunidades, a população minoritária será afetada, pois 

possivelmente se deverá aprender e/ou se estudar a língua da maioria, que é Sabanê.   
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Gráfico  3 – Proficiência em língua oral: língua portuguesa (LP), língua Sabanê (LS) e outras línguas. 
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A não ser pelos dois falantes da língua nativa Sabanê, meu pai e minha mãe, a língua 

na aldeia Sowaintê já estaria completamente anulada, ou seja, se não fosse pelo meu pai em 

minha mãe, não haveria quase que nenhuma possibilidade de real situação de uso da língua 

falada L1 e muito menos de revitalização da língua.  
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Gráfico  4 – Proficiência em língua escrita: língua portuguesa (LP). 
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Os dados da pesquisa, e resumidamente descritos nos gráficos (figura 3 e 4)  acima, 

demostram que a população da Aldeia Sowaintê, como ocorre na maioria da população 

indígena de Rondônia e do Brasil (cf. ISIDORO 2006, RODRIGUES, 2002, D’ANGELIS, 

2007, RCNEI, 2008), não tem a tradição escrita, principalmente no tocante  ao uso efetivo e 

eficiente da língua, ou seja, os que escrevem,  normalmente têm uso limitado dessa escrita, 

pois a realidade sociocultural não permite, de certa forma, que se pratique a escrita, como 

ocorre nas cidades dos não indígenas. Os dados do Gráfico 3 afirma que a língua Sabanê é 

uma língua em extinção, pois só há dois falantes, meu pai e minha mãe, sendo que eles têm 65 

e 95 anos respectivamente. Ou seja, a população jovem não fala a língua, por isso é 

importante um trabalho de revitalização da língua.  

 

 

2.5 ATIVIDADES ECONÔMICAS E ATIVIDADES TRADICIONAIS 

 

Sobre a alimentação do povo Sabanê, no contexto da Aldeia Sowaintê, ainda se 

preserva boa parte de alimentação tradicional, obtidas em pescaria, caçada e plantação. Ainda 

hoje, na pescaria, se utiliza de instrumentos tradicional como: Sá galho, que é uma flecha feita 

da palmeira de bassiúba com arame apontado para os próprios indígenas que faz, para matar 

peixe no rio. Na pescaria também é utilizado o tibo, que é um cipó bravo que deixa peixe 



37 

 

todos bêbado para que se possa pegar bem mais fácil os peixes. Mas também há o uso da linha 

de pesca.  

Antigamente o povo Sabanê caçava com arca e flecha, mas hoje isso não ocorre, pois 

só se usam armas não indígena, como espigado e outros.  

Os alimentos do povo Sabanê são sempre de costume, eles comem coró, ou seja, o 

gongo de patuá, bacava, buriti e de outras arvores, como mogno, seringa e outros gongos de 

madeira e árvore.  

A festa cultural do povo Sabanê, ainda está viva. Nós matemos nossa festa tradicional, 

como a “Festa da Menina Moça”, a “Festa de Guerra”. Como já fora dito anteriormente, a 

Festa da Menina Moça é uma tradição que vem desde antigamente, ou seja, de geração a 

geração.  

 

  

2.6 A ATUAL REALIDADE DA ESCOLA INDÍGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO SAWAINTÊ  

 

A Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sowaintê, situada no 

Parque Indígena Aripuanã/ Reserva Roosevelt, em Vilhena – RO, criada pelo Decreto nº 17. 

890 de 29/05/2013. Mas desde de 2003 já existiam atividades pedagógicas, com nove 9 

(nove) alunos matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Já em abril de 2005, 

passamos atender dezenove (19) alunos com o Projeto Telensino (5ª a 8ª). A referida escola 

até 2007 só oferecia o ensino fundamental até a 4ª série e EJA do 2º segmento. Em 2008 a 

escola por meio das Portarias nº 562 e 563/08 – GAB/SEDUC passa ofertar o Ensino 

Fundamental de 9 anos. Em julho de 2008, a escola passou a ofertar por meio de projeto a 

EJA/Seriado Semestral Médio, via extensão do CEEJA/VHA, para atender a demanda 

existente na comunidade; em 2010 a escola volta a atender somente do 1º ao 9º do ensino 

fundamental. Em 22 de Maio de 2009 sai o Decreto de Criação nº 14.302/2009, bem como a 

Portaria nº 1030/10 – GAB/SEDUC que concede a autorização de funcionamento da Escola 

Indígena Estadual de Ensino Fundamental Sowaintê. Em 2013, eleva-se o nível de Ensino 

Fundamental e Médio pelo decreto nº 17.890 de 29/05/13 (cf. PPP, 2014 em reconstrução). 
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Imagem 3 – Foto da sala de aula com alunos de todas as séries na aula de artes. 

 

 
        Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Imagem 4 – Foto da visão externa lateral da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental 

 e Médio Sowaintê 

 

 
      Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Imagem 5 – Foto da visão externa frontal da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental  

e Médio Sowaintê. 

 

 
        Fonte: Arquivo pessoal da autora  

 

Conforme pesquisa de campo e bibliográfica, a escola está, administrativamente, 

organizada da seguinte forma: 

i. Entidade mantenedora: Secretaria Estadual de Educação – RO SEDUC          

ii. Aspectos legais: Decreto de Criação nº 17. 890 de 29/05/13; Portaria de Autorização: 

1030/10–GAB/SEDUC -12/08/10;   

iii. Endereço: Parque Indígena Aripuanã/ Reserva Roosevelt – Vilhena – RO. 

iv. Localização: Terra Indígena Parque Aripuanã 

v. Equipe Gestora/Escola/CRE:  

 Coordenador Regional de Educação: Edson Soares Nogueira; 

 Coordenadora de Educação Escolar Indígena: Maria Ruth Campos; 

 Coordenadora Pedagógica/Tutora: Darlene Mary Campos; 

 Professores (as): Fabrícia Sabanê, Edson Sabanê, Ivonete Sabanê, Maria José da Silva; 

Leide Vincente Ribeiro e Osmar Silveira; 

 Liderança Indígena: Lino Sabanê. 
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A EIEEFMS atende a população da própria comunidade indígena Sowaintê. A 

população possui nível sociocultural econômico médio-baixo, pois (cf. PPP, 2014 em 

reconstrução) em: 

 
[...] pesquisa efetuada, percebeu-se que 95% das famílias concentram-se no 
patamar de um salário mínimo e 5% acima. Destes, um número significante 

de pais com ensino fundamental incompleto, e em sua maioria, trabalham 

nas fazendas vizinhas de 8 a 12 horas por dia e outros são funcionários 
públicos (p. 7).  

 

 

2.7 A ATUAL REALIDADE LINGUÍSTICA E SOCIOLINGUÍSTICA DE ENSINO DE 

LÍNGUAS NA ESCOLA 

 

Na EIEEFMS há apenas um aluno que não pertence à etnia Sabanê. Por isso, quando 

há a possibilidade de trabalhar algo sobre a língua nativa, esse aluno estuda o Sabanê.  Ele é 

da etnia Tawandê.  

Na escola a disciplina ‘Língua Materna’ é ministra por mim. E, para ou trabalhar com 

esta disciplina, eu tenho que produzir o meu próprio material, pois não há materiais 

específicos para trabalhar a língua materna, mesmo tento essa disciplina no PPP do curso.  

Isso prejudica muito o ensino da língua. Então normalmente eu trabalho vocabulários 

com eles, sendo que este vocabulário foi produzido por mim com base em pesquisas que 

venho fazendo com o meu pai, que é falante nativo da língua Sabanê. 

Outro pronto negativo, é que os alunos não falam a língua nativa, pois essa foi 

substituída pela língua portuguesa que é a língua de instrução. Ou seja, tanto para mim, 

quanto para todos os alunos, a primeira língua (doravante L1) é a língua portuguesa e não a 

língua Sabanê. Além disso, todo o material que temos em todas as disciplinas é em língua 

portuguesa, o que se configura em um ensino pautado nas concepções de mundo dos não 

indígenas – da sociedade dita ocidental.  

Um dos fatores que me levaram a querer elaborar este trabalho é exatamente porque 

não se usa a língua Sabanê de forma efetiva nos espaços sociointeracionais; nem na escola e 

nem em outros lugares na Aldeia. Por isso precisamos encontrar maneiras de tentar ensinar a 

língua nativa na escola de forma que possa mostrar aos alunos a importância cultural de nossa 

língua e com isso tentar a viabilização linguística e sociolinguística da revitalização da língua, 

pois ela deve ser ensinada não só na escola, mas em todas as relações sociais. Sei que isso não 
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é nada fácil, porém precisamos começar a mudar a atual situação de quase morte da língua 

Sabanê.  

Em seguida, descrevemos na Tabela (2) o organograma de organização das aulas no 

atual ano letivo (2016). Onde evidencia as turmas, disciplinas, professores, quantidade de 

alunos e horários de aula.  

 

Tabela 2 – Organograma escolar do ano Letivo de 2016. 

 

Ord. Professor Área Ano Turno Alunos Idade 

M F 

01  Ivonete Sabanê  Língua materna; 

Cultura do povo e 

Artes. 

6º ao 

E.M. 

Mat. e 

vesp. 

9 3 12-23 

02 Leide V. Ribeiro Ciência.  6º ao 

E.M. 

Mat. e 

Vesp. 

9 3 12-23 

03 Osmar Silveira Matemática. 6º ao 

E.M. 

Mat. e 

Vesp. 
9 3 12-23 

04 Maria J. Da Silva Português, Inglês e 

Espanhol.  

6º ao 

E.M. 

Mat. e 

Vesp. 
9 3 12-23 

05 Fabrícia Sabanê  Português, Ciências, 

Artes, Língua 

Materna, Matemática. 

1º ao 4º 

E.F. da 

séries 

iniciais 

Mat. 3 4 6-10 

06 Edison Sabanê  Educação física, 

Filosofia, Sociologia.  

6º ao 

E.M. 

Mat. e 

Vesp. 
9 3 12-23 

Fonte: Dados obtidos por pesquisa de campo realizada pela autora em 2016. 

 

Apesar de ser uma das metas do PPP (2012) e constar o ensino de língua materna na 

escola, na realidade a situação não é favorável, pois o ensino é monolíngue em língua 

portuguesa, já que não há falantes da língua Sabanê na escola, e eu, que sou a professora, não 

domino a língua. Além disso, não há nenhum tipo de material e nem de incentivo por parte do 

estado em promover ou viabilizar a produção de materiais na minha língua. Então, o que 

temos é o esforço dos meus colegas, professores indígenas, em produzir atividades e materiais 

simples e isolados para que minimamente nós possamos trabalhar algo sobre a língua 

materna.  

 

 

2.8 A REALIDADE SOCIOLINGUÍSTICA DA ESCOLA: PESQUISA COM OS ALUNOS 

 



42 

 

Em relação à pesquisa feita com os alunos do ensino fundamental (6º ao 8º ano). 

Verifiquei que todos os alunos moram na comunidade Sowaintê.  Como forma de adquirir 

dados (informações) sociolinguísticos, fiz a pesquisa com todas as séries e todos os alunos da 

escola. A pesquisa completa está em Apêndice A, para que possa ser consultada na sua 

integra. Em seguida fiz tabulação dos dados para que a visualização e a análise fiquem mais 

viáveis e claras.  Como se trata de poucos alunos (16 no total), pensei que não seria necessário 

fazer gráficos para todas as perguntas, por isso fiz essa tabulação, conforme as perguntas mais 

relevantes para a análise, da forma que segue, sendo que o primeiro quantitativo se refere às 

respostas dos alunos do Ensino Fundamental e o segundo do Ensino Médio. Os dados seguem 

a ordem que estão no questionário em Apêndice A.  

 

(a) Etnia do pai:  (E. F.) (E. M.) 

 

 Sabanê     7  6      

 Tawandê    1    0   

 kithaulu    1  0 

 Não indígena    0  1 

 

(b) Etnia da mãe: 

 

 Sabanê    8  6 

 Kithaulu   1  0 

 Mestiço   0  2 

  

(c) Etnia do avô paterno: 

 

 Sabanê    4   4    

 Manduka   2  0 

 Tawandê    3  1 

 Nambikuára   0  1 

 Não indígena    0  1 

 

(d) Etnia da avó paterna:  

 

 Sabanê     5  6  

 Tawandê    2  0 

 Kithaulu   2  0 

 Manduka    1  0 

 Não indígena    0  1   

 



43 

 

(e) Etnia do avô materno: 

 

 Sabanê     8  6 

 Idalamar   1  1 

 Nambikuára    0  1 

 

(f) Etnia da avó materna: 

 

 Sabanê     8  6  

 Manduka   1  0  

 Lakondê   0  1  

 

(g) Quais as línguas o aluno fala com seus pais?:  

 

 Português    9  7  

 

(h) Quais as línguas que o aluno fala com seus avós?:  

 

 Português     9  7 

 

(i) Qual língua que o aluno fica mais à vontade para conversar?:  

 

 Português   8  7 

 Materna   1    0 

 

(j) Qual a língua mais falada na sua aldeia?: 

 

 Português   9  7 

 

(k) Quais línguas você entende?: 

 

 Apenas o português  8  7 

 Português e Kithaulu  1  0 

 

(l) Em quais línguas o aluno lê e escreve?: 

 

 Escrevem e leem   9  7 

em português  

 Aluno fala e lê  

também em Kithaulu  1  0 

 

 

(m) Em que idade o aluno aprendeu a lê e escrever?:  
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 10 anos   4  0  

 7 anos    0  1    

  8 anos    4  6 

 9 anos    1  0  

 13 anos    0  1 

 

(n) Em qual língua são ministras as aulas?: 

 

 Portuguesa    9  9 

(o) O aluno acha que a língua (não se referindo ao português) pode desaparecer?: 

 Sim      8  7  

 Não     1   0  

 

Os dados referentes à pesquisa com os alunos da EIEEFMS foram muito importantes, 

pois pudemos demostrar que a grande maioria dos estudantes (15 no total), enquanto que a 

meninas são minoria (8 no total). Vimos também que, na sua maioria, os alunos aprenderam a 

ler com certo atraso, porém o caso do aluno que aprendeu a ler e a escrever com 13 anos trata-

se de um aluno com necessidades especiais. Outro ponto muito importante, que foram 

confirmados pelos dados, é que, com a exceção de um aluno, não há estudante que falam a 

língua indígena e nem há ambiente familiar que possibilite essa prática, já que as famílias não 

falam mais a língua Sabanê.  

É triste saber também que os alunos pensam que a língua vai desaparecer, pois, de 

certa forma, eu gostaria que existissem respostas mais positivas, apesar de saber que é esta a 

dura realidade em que vivemos, não só na escola, mas esse é o reflexo de toda nossa 

comunidade.  

Também descrevemos que a média de idade dos alunos que frequentam a escola varia 

de 6 (seis) até 25 (vinte e cinco) anos, sendo que o aluno de 25 anos estuda no 2º (segundo) 

ano do Ensino Médio, ou seja, ele está muito atrasado, pois deveria ter terminado os estudos 

básico 6 (seis) ou 7 (sete) anos atrás.  

Os dados mostram que apenas um aluno que frequenta a escola fala outra língua 

(Kithaulu), o restante fala somente o português. Isso é preocupante, primeiro porque só há um 

falante de língua indígena, e que não é o Sabanê, segundo porque hoje o ensino na escola não 

proporciona um ambiente sociolinguístico intercultural que permita a prática da fala e da 

escrita dessa língua. Ou seja, este aluno vai acabar deixando de falar a L1 dele, que é a língua 

indígena, pois o ensino é monolíngue e em outra língua, o português. Assim, mesmo que ele 
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se sinta mais à vontade ao usar a L1 dele, o que diferencia das respostas dos outros colegas, 

ele não tem um ambiente linguístico favorável para a prática dessa língua.  

Outro ponto importante é o fato que os alunos afirmarem que estudam outras línguas, 

pois eu sei que na prática o ensino efetivamente é monolíngue.  

Os dados demonstram que a grande maioria dos alunos é descendente do povo Sabanê, 

por isso penso que é importante resgatar a língua e a cultura tradicional do povo.  

 Em suma, o censo dos alunos mostra claramente que eles não sabem a língua indígena 

e que dificilmente tentam resgatá-las, o que torna a minha tarefa de revitalizar a língua mais 

difícil, porém penso que com orientação e com práticas linguísticas e sociolinguísticas aliadas 

às matérias e pedagogias adequadas, podemos iniciar um processo de revitalização da língua a 

partir da escola.  

 

 

2.9 A REALIDADE SOCIOLINGUÍSTICA DA ESCOLA: PESQUISA COM OS 

PROFESSORES  

 

Para a pesquisa como os professores, utilizamos duas técnicas: uma feita por meio de 

questionário, de caráter mais quantitativo, com a intensão mais específica de verificar 

informações dos profissionais e suas respectivas atividades desenvolvidas na escola; a outra 

diz respeito a um memorial, de caráter mais qualitativo, que tem a intenção de verificar 

informações da trajetória de vida desses professores. Nesta seção, analisamos os dados 

referentes ao questionário, que está em Apêndice C, no capítulo seguinte descrevemos e 

analisamos o memorial.    

Na pesquisa feita como os professores da EIEEFMS, verificamos que a média de idade 

deles é relativamente baixa, variando de 26 a 51 anos. Também se verificou que os 

professores indígenas trabalham faz pouco tempo na escola, pois o Edson trabalha há 4 

(quatro) anos eu trabalho há 3 (três) anos e a Fabrícia, há 2 (dois) anos.  

Um ponto muito importante das respostas dos professores é que alguns deles 

consideram que o ensino é bilíngue, algo que eu não considero, pois não há prática bilíngue 

de ensino, apenas tentativa, que não se configura em um modelo bilíngue de ensino, mas 

reconheço o esforço de todos eles para que, de uma forma ou de outra, aconteça um ensino 

bilíngue, principalmente no que se refere à língua indígena. Mesmo entre os professores não 

indígenas. Pois, com minha vivência na escola, pude verifica que todos tentam ajudar na 

implementação de um ensino bilíngue.  
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Como mostra nas respostas dos professores, observa-se que os maiores problemas nas 

práticas de ensino na escola são: (i) falta de materiais pedagógicos diversos e suficientes, 

principalmente no que se refere a materiais sobre a língua e a cultura do povo tradicional 

Sabanê; (ii) falta de energia e de tecnologia; (iii) a dificuldade com a língua (no caso do 

professor indígena) portuguesa e (iv) recursos didáticos dentre outros.  



47 

 

CAPÍTULO III 

 

3. OS PROFESSORES INDÍGENAS: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA E DE POLÍTICAS PÚBLICAS AFIRMATIVAS  

Neste capítulo, procuramos, de forma não exaustiva, tecer algumas discussões e 

reflexões acerca da importância, não só da formação continuada dos professores indígenas, 

como também de discutir políticas públicas afirmativas que fomentem cursos interculturais de 

e para os indígenas. Para isso, também lançamos mão dos relatos de experiências dos 

professores que trabalharam ou, de alguma forma, tiveram experiência no processo de 

formação de professores indignas.  

 

 

3.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS: BREVES 

RELATOS  

 

O processo de formação de professores indígena começou pelas Organizações não 

Governamentais, cujas ações inspiraram o Ministério da Educação (doravante MEC) a 

implementar ações de formação. Olhando os trabalhos das Organizações não Governamentais 

(ONGs) verificou-se que o trabalho de formação para indígenas poderia e deveria ser 

diferente.   

À luz de Monte (2000), que muitas dessa ONGs atuam no campo político: 

 

São iniciativas não governamentais e são citadas como fonte de inspiração 

para o poder público e para o campo jurídico (Lei de Diretrizes de Bases-

LDB, 1996, Plano Nacional de Educação - PNE – 1998, Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI-1998, Resolução do 

Conselho Nacional de Educação-CNE, 1999) para fundamentar seu próprio 

discurso e com maior dificuldade suas práticas institucionais e políticas. 
(MONTE, 2000, p. 124) 

 

Conforme afirma Monte (op. cit.), neste diapasão, a educação escolar indígena passou 

a ser responsabilidade do MEC, que a assumiu a quase 30 anos atrás. Algo que inicialmente 

ficava a cargo da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  
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Assim o MEC assumir a coordenação de todas as ações relacionadas à Educação 

Escolar Indígena em todo o território brasileiro, ou seja, nos Estados e Municípios. Contudo, 

o MEC não estava, como até hoje não está, preparado para assumir tamanha responsabilidade, 

pois, lhe faltava competência e profissionais com conhecimento suficiente na área da 

Educação Escolar Indígena. Isto é, não havia como o MEC desenvolve um bom trabalho e 

nem ações afirmativas em relação à Educação Escolar Indígena. Na verdade, até hoje, os 

povos indígenas sofrem que esse desprepara, apesar de reconhecer o avanço, principalmente 

com as políticas afirmativas acerca da temática.     

Assim, para a implantação de políticas educacionais para a implementação da 

Educação Escolar Indígena, foram investidos bastante recursos em formação de professores 

indígenas e em formação de técnicos das Secretarias Estaduais de Educação e na produção de 

materiais didáticos e subsídios para contribuir para com os professores indígenas e com os 

cursos de formação de professores. Como exemplo disso, podemos citar a publicação do 

RCNEI (2008) que um material próprio de e para a Formação de Professores. 

Desta época para cá, muita coisa mudou. Escolas foram criadas, professores indígenas 

foram formados, ou seja, houve muita coisa feita nesses últimos trinta anos, mas há muita a 

ser feito e melhorado no tocante à Educação Escolar Indígena. 

 

 

3.1.1 A formação de professores no Estado de Rondônia – Projeto Açaí 

  

O projeto Açaí, que se destina ao Magistério Indígena de Rondônia se inicia 

efetivamente pelo Decreto nº 8516 de 1998. Esse projeto foi resultado de muitas discussões e 

lutas das lideranças e movimentos indígenas em busca por uma educação de qualidade. Esse 

projeto iniciou no ano de 1998 e terminou no ano de 2004, sendo que no ano de 1999 não 

houve nenhuma etapa e no ano de 2004, pela primeira vez houve uma etapa nas aldeias que 

tinha como objetivo realizar um diagnóstico sociolinguístico e uma discussão sobre os 

Projetos Pedagógicos da Escola. 

O projeto Açaí foi criado para habilitar os professores indígenas de Rondônia como 

consta em um de seu objetivo: 

 

Implantar um programa de formação de professores indígenas, que contribua 

para melhoria da educação escolar em Rondônia, garantindo as populações 

indígenas do Estado um ensino de acordo com suas necessidades, aspirações 
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e valorização de suas tradições étnicas e o acesso aos bens culturais 

universais. (SEDUC, 2004, p.13). 

 

Apesar de nos objetivos do projeto colocar que a formação é apenas para os 

professores indígenas de Rondônia, ele atendeu povos de Mato Grosso como o povo alguns 

Nambikwára e Zoró.   

Uma das principais características do projeto Açaí foi atender uma grande diversidade 

linguística e cultural de povos indígenas. 

Outro ponto importante é a formação política dos cursistas, pois o curso, de certa 

forma, foca nesse ponto, como consta nos objetivos do curso a preocupação com a autonomia 

e a formação de pesquisadores. 

Muitas pessoas contribuíram para a realização do Projeto Açaí. Logo a seguir há dois 

relatos de professores que atuaram na formação na condição de professores e também como 

gestores do projeto. 

 

 

3.1.2 A formação de professores no Estado de Rondônia – Licenciatura em Educação 

Básica Intercultural.  

 

O curso de Educação Intercultural básico é curso que teve a primeira turma em 2009, 

na Unir, campus de Ji-Paraná, que segundo consta no Projeto Político Pedagógico do Curso 

(2008):  

[...] implantação deste curso está fundamentada no 

diálogo construído no decorrer dos últimos anos 

em encontros de professoras e professores da 
universidade com os povos Indígenas. Nesse 

processo contribuíram, de forma relevante, 

entidades e instituições – governamentais e não 
governamentais – apoiadoras desta causa. Essas 

discussões foram trazidas para o âmbito do 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais e 

resultaram na inserção do curso (PPC, 2008, p. 6).  

 

O Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (Unir) é um curso que tem contribuído para a formação continuado do e 

para os professores indígenas do estado de Rondônia, pois é um espaço que ajuda fomentar 

discussões sobre a educação e formação dos povos indígenas, tendo anda, práticas de 



50 

 

pesquisa, documentação e produção de material didático das culturas indígenas. Além disso, é 

um espaço que permite a integração intercultural entre os povos indígenas de Rondônia, pois 

há mais de 15 (quinze) etnias que estudam na Universidade.   

 Eu aprendi muito, durante o período que estive estudando na neste curso.  

 

 

3.2 MEU MEMORIAL: BREVES RELATOS SOBRE MINHA TRAJETÓRIA FORA E 

DENTRO DA ESCOLA.  

 

Imagem 6 – Foto da autora: Ivonete Sabanês 

 

 

     Fonte: Arquivo pessoal da autora  

 

Eu não lembro muito bem da minha história de infância, mas vou tentar contar um 

pouco de como eu era. Eu nasci na Aldeia Aroeira Pirineus de Souza em 10 de junho de 1986.  

No município de Comodoro Mato Grosso, quando eu era crianças eu gostava de 

brincar com minha irmã menor.  Nós brincávamos de casinha de palha, de folha e outros 

brinquedos. Depois que eu fui crescendo, eu passei a frequentar a escola, quando eu tinha sete 

anos, juntamente com meus irmãos. Eu estudava com os professores indígenas da aldeia, onde 

eu morava com minha família. Meu professor era Jonado Sabanê e Neves Sabanê. Com esses 
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professores eu estudava só na língua portuguesa, pois nunca estudei na língua materna com 

eles; era só apenas na língua portuguesa. Eu aprendi a escrever o meu nome e montar algumas 

palavras depois que eu tinha dez anos.  

Então eu continuei a estudar um bom tempo na escola indígena. Quando eu completei 

13 anos de idade, eu passei na fase de uma mocinha. Assim eu fui presa, ou seja, na reclusão 

para me formar uma moça, no ritual tradicional da cultura Sabanê. Então eu passei a ficar 

dentro da casinha durante quatros mês, depois de quatros mês, teve uma grande festa para eu 

sair da reclusão.  

Depois disso, eu retornei a estudar novamente na escola indígena, depois eu passei a 

começar a ler algumas letras e palavras, mas eu não sabia muita coisa ainda. Mas sim o que 

havia aprendido foi mais o menos.  

Então, depois de algum tempo, meus pais saíram da aldeia Aroeira, por causa de 

muitas conversas, que as pessoas falavam da minha família, porque meu pai estava tirando 

todos meus irmãos da aldeia para poder morar na cidade e estudar também na cidade. Logo 

em seguida, eu saí também da aldeia para morar na cidade, por causa de alguns problemas que 

tinham acontecido comigo. Então eu fiquei um ano morando na cidade. Depois que eu saí da 

aldeia, eu passei a estudar na cidade. Estudei durante um ano na cidade, até que meu irmão, 

que morava na cidade, resolveu comprar um sítio, que ficava a 40 km de Vilhena-RO, para 

retirar minha mãe dessa aldeia juntamente com meu pai. Então eu saí da escola e fui morar 

com meus pais no sítio. Lá eu fiquei dois anos sem ir à escola. Foi difícil para eu viver sem 

estudar. Logo depois eu e meu pai conversamos com meu irmão mais velho, de que ele queria 

novamente retomar o lugar onde ele nasceu, que era na terra indígena parque do Aripuanã, 

onde o povo Sabanê morava no passado. Depois de tanta luta, minha e de minha família, nós 

conseguimos essa terra com a ajuda da FUNAI, e logo em seguido meus pais saírem do sítio, 

para poder abrir uma nova aldeia. E eu também fui com eles nesse lugar para poder conhecer 

o lugar. Aí meu irmão, que morava na cidade, também resolveu morar novamente na nova 

aldeia juntos com meus pais. Em 2002, a aldeia já estava aberta, no final de 2002, e o meu 

irmão já queria fazer a escola, porque já tinha algumas crianças para estudar. Então ele 

começou a procurar a Secretaria de Educação (SEDUC), para poder fazer a escola. Assim, 

quando foi em 2003, ele conseguiu construir uma escola simples só para poder iniciar as 

aulas.  

Naquele tempo, o Arildo já estava trabalhando em sala de aula lá na Aroeira, onde é a 

aldeia central. Então meu irmão o convidou para poder trabalhar nessa nova aldeia, ele 

aceitou trabalhar na aldeia porque lá só tinha a sua família. E em seguido, meu irmão foi na 
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SEDUC para pedir que para SEDUC contratar o Arildo para ele tralhar em sala de aula da 

nova aldeia. E também ele pediu para coordenadora da SEDUC procurar um professor não 

indígena para poder trabalhar na aldeia.  

 E em 2004, foi contratada uma professora não indígena para trabalhar na nova aldeia. 

Onde eu voltei a estudar novamente, pois nessa aldeia eu consegui fazer meu ensino 

fundamental, depois que foi construído uma nova escola pelo estado, uma escola de alvenaria. 

Aí foi nessa nova escola que eu terminei meu ensino médio.  

Depois que eu terminei meu Ensino Médio, eu fiquei dois anos sem fazer nada, então 

quando saiu a inscrições do projeto Açaí II. Porém o meu irmão foi quem fez essa inscrição, 

para que ele mesmo fosse fazer o curso, mas quando chegou o dia ele não foi. Então a 

SEDUC pediu para meu irmão se não tinha alguém para ocupar essa vaga que estava faltando. 

Então, nesse dia, meu irmão pediu para que eu fosse nesse curso, assim eu tive que ir estudar 

novamente, pois participei nesse curso apenas em duas etapas, porque, pelo o que fui 

informada, era só para quem não tinha seu Ensino Médio.  

 Então foi aí que eu fui informada que iria abrir a faculdade do Intercultural, então o 

meu irmão, que mora na cidade, deu a ideia para que eu pudesse tentar fazer essa inscrição na 

FUNAI, para eu poder fazer essa faculdade. Pois então eu fui à FUNAI para fazer minha 

inscrição, e depois que eu fiz, eu esperei sair a prova para eu fazer. Quando eu estava no curso 

de açaí II, aí que saiu para fazer a prova, então eu fui à Ji-Paraná para fazer a prova, e depois 

eu só esperei o resultado. Eu ficava ansiosa para saber se eu tinha passado ou não. 

 Depois que eu fui embora do curso Açaí II, eu vi que saiu o resultado da prova, 

quando eu fui à FUNAI. Aí eu vi que eu tinha passada, eu fiquei em terceiro lugar, mas foi 

aprovada. Foi o dia mais feliz da minha vida.   Pois a partir desse momento eu fiz minha 

matricula, e quando começaram as aulas em Ji-Paraná, eu tive que ir estudar. Mas quando eu 

comecei a estudar em Ji-Paraná, eu ainda não trabalhava em sala de aula, eu era apenas só 

aluna mesmo. Então foi quando o Arildo resolveu sair da escola. Aí a comunidade fez a 

reunião para poder contratar outros professores para assumir a vaga de Arildo. Então foi onde 

que a comunidade teve que escolher, porque tinha dois para poder ser escolhidos eu e o 

Anderson, porque nós já estávamos fazendo a faculdade no Intercultural em Ji-Paraná. Então 

para não dar nenhum problema para comunidade, a liderança da aldeia fez um sorteio com 

dois nomes para poder ver de quem iria assumir esse cargo de professor. Pois foi onde saiu 

meu nome nesse sorteio. Eu não pude nem acreditar que eu ia trabalhar como professora na 

minha aldeia, onde eu tive meus estudos. Pois hoje eu dou aula onde eu atuava. Isso já vai 

fazer três anos. 
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3.3 MEMORIAL DOS PROFESSORES DA EIEEFMS: BREVES RELATOS  

  

A produção e descrição desses memoriais dos professores da EIEEFMS têm como 

objetivo mostrar a trajetória escolar desses profissionais que atuam no Ensino Fundamental e 

Médio da escola da comunidade Sowaintê, assim podemos verificar, mesmo que de forma 

breve, questões como: causas que levaram esses professores a escolherem a profissão de 

professor; suas formações; expectativas sobre o ensino da língua materna e língua portuguesa; 

sobre a cultura da comunidade e/ou como eles percebem a educação escolar indígena até que 

tipo de perspectivas eles têm sobre sua vida profissional.  

 

 

3.3.1 Memorial da professora Fabrícia Sabanê  

 
Meu nome é Fabrícia Sabane tenho 25 anos moro atualmente na Aldeia 
Sowaintê no Parque Indígena Aripuanã. Nasci na cidade de Comodoro no 

MT e até os cinco anos de idade morei na Aldeia Aroeira na T.I. Pirineus de 

Souza de onde nos mudamos para morar na cidade de Vilhena, pois meu 
irmão nascera com uma deficiência física e precisava de tratamentos 

especiais. Foi um impacto muito grande na minha vida, pois até então não 

tinha tido contato com a cidade e o choque foi muito grande porque estava 
acostumada a ser livre na aldeia quando cheguei na cidade me via presa num 

pequeno quintal cercado com cercas de madeira. 

A minha escolarização teve início assim que chegamos à cidade, aos cinco 

de idade que foi quando minha mãe começou a ensinar a ler e escrever. 
Ingressei na Escola Cecilia Meireles com sete anos de idade para mim foi 

como a descoberta de um mundo totalmente novo com pessoas diferentes, já 

que fazia pouco tempo que tinha vindo da aldeia para morar na cidade. 
Minha adaptação foi devagar, pois tinha muita vergonha dos meus colegas e 

me sentia diferente, mas com a ajuda da professora Marinalva que me ajudou 

muito nessa época consegui vencer minha timidez e tudo foi mais fácil. 
Empenhava-me muito em participar das aulas prestava bastante atenção em 

tudo que pudesse me ajudar a melhorar nas matérias. Gostei muito dessa 

professora pelo carinho com que ela tratava seus alunos em especial a mim 

que tinha muitas dificuldades apesar de me esforçar muito no conseguia 
acompanhar os outros alunos nos primeiros meses de aula. 

No ano seguinte me mudei de colégio já estava bem melhor conseguia 

acompanhar os alunos na matéria e nessa escola estudei até a sexta serie 
onde parei de estudar para voltar para aldeia. Foi na aldeia que conclui meu 

ensino fundamental com as professoras Nalva e Maria de Fatima, depois da 

conclusão do ensino fundamental fiquei um bom tempo sem estudar e só em 

2008 voltei para cidade para concluir o ensino médio através do EJA. Fiz o 
primeiro e o segundo ano e voltei para aldeia de novo onde conclui o terceiro 

ano. 

Em 2013 surgiu uma vaga para professora de Língua Materna e me 
escolheram para essa vaga, no começo não gostei da ideia, pois não falava na 
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língua e não saberia o que ensinar para os meus alunos. No começo as aulas 

foram embaixo de um pé de manga na casa do meu avô que é falante da 

língua, eu não falava na língua mais sabia escrever, pois conhecia a 
gramatica da língua que aprendi com o Gabriel Antunes um linguista que 

estudou a gramatica da nossa língua. 

No começo não gostava muito de dar aulas com o tempo fui começando a 

gostar de ver os alunos se empenhando em aprender o que eu ensinava a eles 
e a alegria que eles sentiam quando conseguiam completar uma atividade 

proposta a eles. Aquilo foi me dando um prazer tão grande em estar na sala 

de aula com as crianças da minha comunidade e ensinar a elas o que eu 
aprendi. Isso me fez querer aprender mais buscar novos conhecimentos e 

novas técnicas para ensinar meus alunos. 

E vi no curso de Licenciatura de Educação Básica Intercultural uma forma 

de ampliar meus conhecimentos. Estou aprendendo muitas coisas novas 
neste curso.  

 

 

3.3.2 Memorial da professora Leide Vicente Ribeiro 
 

Sou Leide Vicente Ribeiro, nasci do dia 04 de outubro de 1974, na cidade de 

Mirassol Doeste MT. Sou de uma origem humilde, filho de funcionário 
público, residentes em um bairro carente da cidade citada. Posso afirmar que 

vivi uma infância feliz, regada a muito amor e participação de meus pais na 

minha formação, plena das brincadeiras tradicionais (bonecas de milho 

bonecas compradas, pião, carrinho, etc.), de participação efetiva em encontro 
de jovens, religiosos e educacionais. Tive ainda a oportunidade de morar em 

várias cidades, devido a profissão do meu pai, o que me fez perceber outras 

culturas e modos de vida. Tudo isso me fez crescer na convivência com as 
pessoas, e influenciou positivamente em minha capacidade de oralidade, 

percepção de mundo e acima de tudo na minha humanidade. Por viver tudo 

isso, hoje meu balsamo é o recanto da minha família e o encontro com 
amigos, onde posso me realizar plenamente. 

 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL INCIAL 

Não tenho grandes recordações do tempo de estudo, mas, minha mãe como 
todas as mães que sempre zelou muito pelas nossas memórias e guarda até 

hoje fotos, boletins e documentos escolares. O que me faz ter flashes de 

minha Educação Infantil no Colégio Santa Regina. 
Uma escola que com certeza fez uma grande diferencial na minha formação. 

Nos dois anos que a frequentei, tive uma boa base de estudos e uma 

disciplina impecável. Recordo de momentos como: cantar o hino, jogos de 

futebol, atividades difíceis que faziam ficar muito tempo para resolvê-la.  
Lembro muito pouco da professora, como também da sala de aula. Em 1987, 

saímos de COLORADO e viemos morar em Mirassol D´Oeste MT. 

Voltávamos a nossa terra de onde havíamos saído por força maior. Foi neste 
tempo que ingressei no Ensino Fundamental no Colégio Padre José de 

Anchieta e posteriormente na Escola12 de outubro. Nesse período fui sempre 

destaque nas duas escolas. Procurava sempre tirar boas notas e fui sempre 
muito expansivo, orador da turma, líder de sala, levava e trazia os problemas 

e soluções da sala a direção. Existia uma competição sadia entre os alunos de 

ver quem tirava melhores notas. Nisso buscávamos ir além dos estudos. 

Gostaria de ressaltar a importância que meus professores tiveram em minha 
formação humana neste nível de ensino. Foram pessoas fantásticas, mas que 

professores eram verdadeiros amigos, que conversavam, preocupava-se, e 

muito do sou hoje agradeço a eles. Meu foco nos estudos era tanto que não 



55 

 

ligava muito para festas de termino de curso. A festa da 8ª Série, como assim 

era chamada, não me foi tão marcante. Apesar de ser orador, o destaque da 

escola em provas externas, melhor aluno em todos os anos e em que lá 
fiquei. Não fui CDF ou nerd, como hoje se fala. Brinquei muito, fiz muitas 

amizades, fui para a direção várias vezes por essas brincadeiras, mas, na hora 

do estudo eu não dava moleza. E eu queria sempre mais, sonhava com a 

faculdade, então aquele momento de término do Ensino Fundamental era 
apenas uma passagem. Meu coração já palpitava pelo Ensino Médio. Meus 

pais me oportunizaram uma vida confortável, e investiram em meus estudos. 

Fui fazer o Ensino Médio na cidade mesma cidade. E quando fui fazer minha 
Faculdade enfrentar uma viagem de ida e volta para estudar. Era uma 

aventura a cada dia, ia de carona no ônibus universitário, dia dava certo dia 

não, que aprendizado. É, escola, tempos mágicos que vivemos em nossas 

vidas, para aquele tempo, para aquela realidade, tinha que ser daquele jeito. 
Tudo era motivo para alegria, até mesmo enfrentar os dias chuvosos para 

chegar à escola. Ao final da Faculdade tive o convite para dar aulas no 

ensino fundamental de uma escola em Mirassol. Ali me decidir a ser 
professora. 

 

RELATOS DA VIDA PESSOAL 
Como citado em um parágrafo anterior, meus pais sempre me oportunizaram 

uma vida confortável. Mais em um dado momento de nossas vidas passamos 

por um período determinante. Minha família perdeu tudo. Devido à crise 

financeira em 1994, tivemos que vender todo nosso patrimônio para pagar 
credores e mesmo assim não saldamos as dívidas. A família teve que se 

reorganizar. Todos tiveram que trabalhar para ajudar a sair desta situação. Vi 

e vivi muitas situações difíceis, como morarmos todos num ponto comercial. 
Tive que trabalhar e estudar, um giro de 360º na vida. Mas, foi ali que 

aprendi a dar outros significados ao que acreditava na vida. Nesse período 

conheci meu esposo, me voltei ainda mais para os trabalhos e participação na 
Igreja, conheci novas amizades, que se tornaram irmãos. Fui crescendo 

profissionalmente, estudando cada vez mais, fazendo o melhor que podia 

fazer e esse tempo foi ficando para traz. Hoje tenho três filhos e uma vida 

bem estruturada, bons empregos, um patrimônio confortável. O que passei 
me fez ter medo e administrar com muito cuidado tudo que tenho. Para que 

meus filhos não vivam o que vivi. Além disso, este fato também uniu nossa 

família. Estamos sempre juntos, nos feriados, domingos, e sempre que um 
precisa o outro do ombro para apoiar. 

 

VIDA PROFISSIONAL 

“Ninguém sabe tudo. Ninguém ignora tudo. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso aprendemos sempre”. Paulo Freire A necessidade me obrigou 

a entrar no mercado de trabalho mais cedo do que imaginava. Para ajudar 

nas despesas de casa e nas minhas próprias despesas comecei a dar aulas 
particulares. Como o resultado foi muito bom, estes mesmo alunos 

indicavam o meu nome na escola onde estudavam. Assim no dia 02 de maio 

de 1996 entre em minha primeira sala de aula no Colégio Centro 
Educacional em Mirassol D´Oeste MT, no Ensino Fundamental 2. Como 

meu sonho não era a escola foi por necessidade, mas, fui com a 

responsabilidade. O serviço foi dando certo, fui tomando gosto pela sala de 

aula, me envolvendo com os alunos. A paixão pela educação tomou conta de 
mim e eu conseguia encantar os alunos. E como sempre fiz me lançava e 

planejava crescer ali, me via mais longe. No ano seguinte, já fui convidado 

para ser professor em outra escola da cidade e assim ingressei. Nesse meio. 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Já ingressada na Universidade, escolhendo assim o Curso de História pela 

Universidade UNEMAT-MT. Que experiência maravilhosa, além dos 
objetivos alcançados, construí novas amizades, descobri o quão gratificante é 

estudar. Desde então, posso afirmar que minha formação acadêmica não 

chegou ao seu ponto final. Cursei em 2010 Especializações em Metodologia 

e Didática do Ensino Superior NA cidade DE Vilhena-RO. Outra 
oportunidade de interagir com o conceito de gestão, entendendo-a como 

processo democrático de decisões, participações e de responsabilidades. 

Buscando ainda especializar-se na área educacional e movida pela 
curiosidade acerca do tema diversidade fiz o curso de especialização em 

Educação para a Diversidade, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnológica do MT. Foram momentos ricos de socialização do 

conhecimento, principalmente para o processo que se iniciava nas escolas 
quanto à inclusão escolar. Não sei onde vou parar, que outros caminhos irei 

percorrer. Só tenho a certeza que o conhecimento me transforma, 

impulsiona-me para decisão de minhas escolhas, encorajando a vencer os 
mais difíceis ou dolorosos obstáculos. Sinto uma imensa alegria quando 

estou estudando, parece que o tempo ainda não passou para mim. De certa 

maneira, chego a ficar envaidecida, orgulhosa, pois acredito que o 
conhecimento é para todos, mas nem todos são capazes de conquista-lo. 

Apesar de uma vida agitada, trabalho, família, amigos, o tempo para estudar 

deve ser também como prioridade. 

 

CONCLUSÃO  

Interessante o quanto este trabalho proporcionou uma viagem na minha 

trajetória de vida. Foi significativo resgate da memória, momentos que 
foram impas em minha história. E tenho uma história que pode ser contada, 

apreciada. Uma história a qual quero dar continuidade com a maior 

importância e qualidade possível. As escolhas conscientes dos caminhos que 
percorri e suas consequências foram ousadas e arriscadas, mas das quais não 

me arrependo. As mesmas proporcionaram crescimento pessoal e 

profissional. As dificuldades enfrentadas permitiram-me ser forte para 

enfrentas as diversas situações que a própria vida se encarrega de apresentar. 
Aprendi a valorizar e amar cada vez mais aqueles que são próximos, a 

começar pela minha família. Conhecimento sem amor é vazio, viver sem 

amor é não encontrar sentido para a vida. Sei que não atingi tudo que desejo, 
apesar de sentir-me feliz com tudo que tenho. Percebi que a curiosidade me 

move, que após cada sonho alcançado, outros passam a nos motivar em 

busca de novas conquistas e ideais. 

 
 

3.3.3 Memorial da professora Maria José da Silva 
Sou Maria José da Silva, nasci no dia 16 de maio de 1969, na cidade de 

Sirinhaém, PE. Filha de Narciso José da Silva “in memória” e Maria da Paz 

de Oliveira Silva. Graças a eles tive uma infância muito boa juntamente com 

meus irmãos em número de sete. Nossa casa era no Distrito de Santo Amaro 
do Sirinhaém.  Acredito que a minha família é o melhor alicerce para a 

minha vida até os dias de hoje. Sou o reflexo da educação que recebi de 

meus pais, que me ensinaram a trilhar um caminho de amor e respeito ao 
próximo e saber conviver com as diferenças de cada ser humano. Desde 

pequena aprendi a tratar com educação as pessoas e especialmente aos 

idosos.  
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FORMAÇÃO EDUCACIONAL INCIAL 

 Recordo com muito carinho da minha vida escolar e especialmente de todas 

as professoras que passaram pela minha vida, porque com certeza,  todas 
elas de uma forma positiva marcaram a minha vida. Meu 1º Ano foi com a 

professora D. Maria José da Silva a qual chamávamos de D. Maria. Na 

Escola Reunida João XXIII. No 2º Ano estudei na Escola Mínima Santo 

Amaro, com D. Maria da Conceição de Souza Lima, a D. Ceça, essa sim, me 
marcou mais, porque com ela fui alfabetizada. Recordo-me da primeira 

palavra que conseguir ler “paixão” naquele momento me sentir a pessoa 

mais feliz do mundo, sabia ler. No 3º Ano estudei na Escola Mínima Santo 
Amaro, com a Professora Marly Freitas, o que lembro bem da D. Marly era 

que sempre ela pedia para eu escrever no quadro, falava que minha letra era 

bonita, eu ficava muito lisonjeada.  No 4º Ano estudei com D. Maria José de 

Oliveira, a D. Nininha foi uma boa professora. Também. Naquele tempo 
cantávamos o Hino Nacional no pátio da escola antes de iniciar a aula. 

Lembro-me dos desfiles cívicos no dia 7 de setembro, das comemorações 

das festas do Dia das mães, dia dos pais, aniversários das professoras tudo 
era muito divertido tudo aconteceu no distrito de Santo Amaro do Sirinhaém. 

O Ensino Fundamental II aconteceu de 1982 a 1985 de 5ª a 8ª série na 

Escola Dr. Eurico Chaves, na cidade Sirinhaém PE. Lembro-me dos 
professores e dos amigos que conquistei no decorrer desde ciclo. De repente 

novos amigos, um professor para cada disciplina, mas a vontade de adquirir 

novos conhecimentos me levou a buscar mais, a cada dia melhorar nos meus 

estudos. Dando sempre o melhor de mim para alcançar meus objetivos. O 
Ensino Médio foi no período de 1986 a 1988, no Centro Educacional Cristo 

Redentor, na cidade de Sirinhaém, PE. Neste período foram novas 

experiências em uma nova escola e novos professores e amigos. Porém foi 
um tempo de aprendizagem que contribuíram para minha vida estudantil.  

 

VIDA PROFISSIONAL  
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina.  

Ainda não havia concluído o Ensino Médio quando comecei a trabalhar.  Em 

1988 quando a Usina Trapiche S/A estava selecionando pessoas para 

diversas funções na empresa fiz minha inscrição e  um teste no qual fui 
aprovada e inscrita na Safra 88/89  por um período de  seis meses. O meu 

primeiro emprego foi como Auxiliar de Analista no Laboratório Industrial da 

empresa citada, em setembro de 1988. Neste mesmo ano conclui o Ensino 
Médio. Como papai não tinha condições de bancar meus estudos, fiquei sem 

poder fazer o curso que deseja porque, voltei a trabalhar na empresa por 

mais um contrato de seis meses até que em junho de 1990 fui efetivada no 

quadro de funcionários. Em 1992 fui classificada como Analista de 
Laboratório e como no período da safra trabalhava 12 horas/dia não tive 

oportunidade de estudar, fiquei sem ingressar na faculdade por um período 

de 17 anos. Mas meu sonho nunca foi apagado. Foi então quando ainda 
trabalhando na mesma empresa, no ano de 2005 tive a oportunidade de 

ingressar na Faculdade. De Formação de Professores da Mata Sul – 

FAMASUL, na cidade de Palmares – PE, no Curso de Licenciatura Plena em 
Letras. Terminando minha faculdade em dezembro de 2008.  No início de 

janeiro de 2009, descobrir que era diabética e com isso fiz um acordo na 

empresa e me desliguei da mesma para cuidar da minha saúde. Quando 

estava me sentindo bem de saúde recebi um convite da minha irmã para vir 
morar aqui em Vilhena/RO. Coloquei meu currículo e fui Contratada pelo 

Estado de RO para trabalhar na Escola Indígena Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Sowaintê, onde trabalho até a presente data com as 
turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 O curso que escolhi foi Licenciatura Plena em Letras pela Faculdade de 
Formação de Professores da Mata Sul - FAMASUL – PE.  Minha 

experiência foi enriquecedora onde, tracei meus planos e alcancei meus 

objetivos. Além de conhecer e aprender com professores capacitados trago 

comigo as boas lembranças de tudo que vivi. As amizades conquistadas, o 
compartilhar das experiências em sala de aula. Todos os momentos foram 

validos porque aprendi que não somos o dono da verdade, mas que as nossas 

convicções e questionamentos nos levam a sermos críticos ao lidarmos com 
pessoas e termos, a capacidade de mesmo não concordando, respeitarmos as 

diferenças de cada indivíduo. E hoje estou cursando a pós-graduação em 

Gestão Orientação e Supervisão com Ênfase em Psicologia pela FASA – 

Faculdade Santo André. 

  

CONCLUSÃO  
Estas minhas memórias me proporcionaram recordar momentos, que 
estavam guardados dentro de mim, sei que têm muitas lembranças que 

jamais serão apagadas da minha memória. Mas o importante é saber que se 

estou aqui hoje é porque pessoas importantes na minha vida trilharam este 
caminho comigo. Mesmo que em algum momento me sentisse sozinha nas 

dificuldades eu acreditei em Deus e venci meus medos e desafios que a vida 

nos dá.  Apesar de ter sonhos que ainda não foram realizados, mas eu 

acredito que tudo é no seu devido tempo. E que se coloco minha fé em Deus, 
eu posso todas as coisas. 

 

 
 

3.3.4 Memorial do professor Osmar Silveira 

 
MEMORIAL 
Sou OSMAR SILVEIRA, nasci no dia 24 de outubro de 1961 na cidade de 

CRUZEIRO D OESTE PR.   

Sou de uma família de origem humilde, filho de professor e minha mãe 
trabalhadora do lar, moradores na cidade de PÉROLA PR na década 1960, 

ondes ambos exercendo as profissões citadas. 

Posso afirmar que vivi uma infância feliz, regada de muito amor e 

participação afetiva dos meus pais na minha formação pessoal. Como toda 
criança que gosta de brincar, comigo não foi diferente, participei de muitas 

brincadeiras, como jogo de bola, queimada, betis, carrinho de madeira e 

muitos outros brinquedos que fazia de mim uma criança alegre. 
Tive ainda a oportunidade de morar em várias cidades, o que me fez 

conviver com outras culturas e modos de vida. 

Tudo isso me fez crescer na convivência com as pessoas e influenciou 
positivamente em minha capacidade de oralidade percepção de mundo e 

acima de tudo na minha humildade. Hoje agradeço a Deus por ter muitos 

amigos e uma família maravilhosa onde me realizo plenamente. 

 

 

 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL INICIAL 
Tenho muitas recordações do meu tempo inicial de estudo, até porque foi o 

meu pai, o meu grande professor nas minhas séries iniciais do primário. 
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Guardo ainda algumas notas de um boletim, recordo momentos, como cantar 

hinos, jogos escolares, desfile de 7 de setembro, tarefas escolares, respeito 

pelos colegas e professores e tantas outras lembranças que só faz a gente 
sentir saudades. 

Em 1976 mudamos de Pérola – PR para Diamante D’oeste – PR, onde cursei 

o ensino fundamental e posteriormente o ensino médio. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Sempre admirei a profissão de professor e motivado pelo meu pai, ingressei 

na universidade Unoeste de Presidente Prudente SP, onde conclui o curso de 
ciências com muitas dificuldades, porém não faltou determinação. 

Com o passar dos anos comecei a gostar da matemática, e em 2007 comecei 

a cursá-la pela universidade Unitins TO, no polo em Juína – MT. 

 

VIDA PROFISSIONAL 

Comecei muito jovem como professor, lecionando principalmente as 

disciplinas de ciências e de matemática, nas cidades de Ramilândia, 
Matelândia e Medianeira, todos no estado do Paraná. 

Em 2000 mudei para Juína onde também trabalhei como professor até 2010.  

Em 2011 recebi uma proposta para trabalhar em uma área indígena no 
município de Vilhena – RO. 

Movido pela expectativa de um trabalho novo, mais diferenciado, e por ter 

mais contato com a natureza, por conhecer outras culturas, outros povos não 

tive dúvidas, fui para aldeia e assim sou professor no exercício da minha 
função até no presente momento. 

 

CONCLUSÃO 
Foi muito gratificante o quanto este trabalho proporcionou uma viagem na 

minha trajetória de vida. Foi significativo o resgate da memória, momentos 

inesquecíveis que vivi, e que está escrito na minha história. 
As escolhas conscientes dos caminhos que percorri e suas consequências 

foram ousadas e arriscadas, mas das quais não me arrependo, as mesmas 

proporcionaram crescimento pessoal e profissional. 

Aprendi a valorizar e amar cada vez mais aqueles que são próximos, a 
começar pela minha família, meus amigos e a minha linda profissão de 

professor. 

Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho, percebi que a 
curiosidade me move,  que após cada sonho alcançado, outros passam a nos 

motivar em busca de novas conquistas e ideais. 

“O bom professor usa o seu talento para o aluno descobrir o dele.”  

 

 Como base nas memórias dos professores da EIEEFMS, podemos verificar que, entre 

outros fatores, que todos os professores têm muito orgulho de escolherem a profissão, e isso 

tem muito a ver com a trajetória de vida de cada um, principalmente no que se refere às 

experiências vividas por eles nas escolas que passaram.  

 Outro ponto importante é o fado de verificar na fala de alguns professores que a 

família, principalmente os pais, desempenhou um papel importante para que eles pudessem 

estudar e assumir a profissão de professores.   
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 Apesar de ter alguns professores que não tem tanta experiência na profissão de 

docente, percebe-se nas falas deles que que eles têm o compromisso com a educação 

continuada, pois sabem que o aperfeiçoamento é de suma importância para a melhoria nas 

suas práticas educativas, pois isso, com certeza, ajudarão os alunos no processo de ensino 

aprendizagem. A mesma fala é compartilhada pelos professores mais experientes.  

 

  

3.4 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA: TROCANDO EXPERIÊNCIA COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

INTERCULTURAL  

 

A proposta para esta seção é de, a partir de entrevista, verificar como os professores que já 

atuaram ou atuam com a formação de professores indígenas pensam sobre a formação docente 

indígena; sobre a educação e escola indígena; sobre o ensino da língua materna, processo de 

revitalização entre outros, ou seja, procuram refletir sobre a educação escolar indígena ouvido relatos 

de profissionais competentes da área de educação intercultural indígena.  

 

 

3.4.1 Entrevista com a docente Edineia Aparecida Isidoro.  

 

Boa noite -- hoje é dia 15 de abril né de 2016, meu nome é Edineia 

Aparecida Isidoro - eu sou professora do Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia desde 
2009 – eu atuo com a questão indígena na educação de ensino desde 1993 e 

trabalhei nas escolas indígenas como professora -- depois eu atuei na 

coordenação da educação escolar indígena desde 1997 e até hoje eu continuo 
fazendo esse trabalho - também trabalhei como professora no curso da 

formação dos professores indígenas -- com relação  à formação - como eu 

acompanhava  professores indígenas, alguns professores indígenas desde 

1997 é -- nessa expectava da formação e a esperança de ter uma educação de 
boa qualidade passar informação dos professores indígenas, porque eles 

tinham uma escola aqui -- quem atuava como professore era não indígena - e 

alfabetizavam em língua portuguesa  para os alunos que não sabiam a língua 
portuguesa e quem sabia só a língua indígena -- por exemplo o caso dos 

Gavião -  Arara, né -- e muitas desses povos - a língua enfraqueceu e até 

corre  o risco de se perder -- talvez um dos motivos dessa perda pode ter sido 
a escola -- pode ter sido a escola esse contato muito violento, que os povos 

indígenas de Rondônia sofreram -- então a formação dos professores iniciou 

a partir da década de 1980 -- então tinha objetivo de fortalecer a escola 

bilíngue e diferenciada aqui garantidas nas legislações em 1988 e na LDB - 
no ensino de língua - então como ensinar língua se não sabiam e nem tinham 

escritos -- por exemplo, os Arara começaram escrever a língua  em 1988, 

assim como outros não tinham - por exemplo - os Aruá não tem a definição 
de ortografia da língua - não tem uma estudo da língua - então você vê - nós 
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temos povos que têm processo bem antigo da escrita e outros que não -- 

então       a gente tem esse desafio também além - muitos povos garante a 

diversidade grande, mas com situação com tempo de contato - tempo 
diferenciado e  tempo de escolarização diferenciada -- então a formação dos 

professores é um grande desafio do projeto Açaí foi trabalhar com essa 

diversidade. Não é diferente do que está acontecendo no intercultural - o 

Açaí teve formação no magistério -  teve um trabalho com língua indígenas -
- eu acho que isso é eficiente pra essa demanda -   por mais que se tenha 

feito, não foi suficiente porque não foi possível trabalhar com todos as 

línguas - não foi possível fazer trabalhos específicos  com cada povo - foi 
informação mais geral - Os alunos que saíram do Açaí eles foram para o 

curso - isso ficou um pouco falho também nas formações - nessa perspectiva 

da linguagem de você  aprender a língua - a gente teve reflexão importante 

sobre  a língua - a importância da língua - a importância de ensinar a língua - 
mas a gente não teve a formação sólida com relação ao estudo da próprio 

língua indígenas //// então isso eu avalio como um grande desafio do curso 

né, e mesmo a gente convidando as pessoas pra virem, mas não é suficiente - 
a gente tem que pensar no curso e dar uma informação mais sólida com 

relação a isso -- eu acho que é importante na formação na área da linguagem 

e da linguística -- a gente já aprendeu na área da linguagem que o curso tem 
que oferecer isso também, e não e também que vem oferecendo que é refletir 

sobre políticas linguísticas - sobre a associação linguística de cada 

comunidade né -- informações didáticas pedagógicas que têm sido feitas - é 

o ensino da língua portuguesa, mas eu penso, assim, que - o curso - se ele 
não consegue tudo isso - e aí - isso entra então o papel importante na 

formação continuada - é que é responsabilidade da SEDUC – mas, por 

exemplo, agora nós temos o Projeto dos Saberes Indígena na Escola - que 
inclui que é universidade junto com a SEDUC né - essa formação que está 

sedo desenvolvida com alguns povos - eu acho importante outros projetos 

também -- como projetos de extensão da professora Josélia Gomes Neves - 
que trabalha com Arara e Gavião - eu acho que é fundamental essa formação 

continuada - o projeto que tem extensão específico para língua indígena - 

nós tivemos uma experiência muito bacana com os Tupari -- os Tupari já 

têm três anos que têm desenvolvido um estudo e um trabalho com as língua 
indígenas via universidade - um projeto de extensão né -- foram feitos alguns 

trabalhos - e isso foi importante -- então talvez no curso deveria ter curso 

específico de cada língua -- eu penso que é muito importante - porque - 
apesar de alguns povos, que não falam mais a língua -perderam suas língua - 

e outros têm muitas dificuldades de escrever sua própria língua - porque 

como que acontece com os povos indígenas -  não tem tradição da escrita -  

então quando eles começam a escrever, começam com  problemas na 
ortografia -- um grupo escreve de um jeito - e outro grupo escreve de outro 

jeito -- porque quanto mais escreve mais dúvida vai ter - e isso é uma coisa 

natural -- acontece com os Suruí -  por exemplo - eles estão escrevendo 
bastante e produzindo livro e vão aparecendo dúvidas na ortografia tal -  há a 

necessidade de trabalho com outros linguistas - então os professores 

indígenas precisam  aprender suas línguas pra poder ensinar né -- é como os 
Tupari - com povo que eu estou trabalhando mais tempo – o que você 

percebe é isso - muito professores têm dúvida de como vai escrever sua 

língua - e porque têm que ensinar a língua na escola? - essa pergunta foi feita 

pra eles também né - porque que é importante  ensinar a língua na escola -- é 
uma reflexão que a gente faz - a língua escrita indígena a gente só aprende 

na escola - porque não tem no jornal - não tem na revista - não fala na 

televisão -- o uso da língua indígena escrita - hoje se usa no whastsap - 
também na internet no facebook - os meninos estão usando -- aí você está 
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vendo a língua escrita usada em vários espaços -  até como estratégia -  eu 

quero escrever - eu escrevo para que outro não entenda o que eu escrevi -- 

então tem pouco espaço onde está sendo usada - e porque os povos indígenas 
querem hoje aprender porque sabe que a língua é uma marca importante na 

sua identidade - e escrever a língua dá um certo estado - para fortalece eu 

lembro que uma Arara falou assim uma vez - depois que a gente começou a 

escrever a gente sente que os outros povos nos respeitam mais - então é uma 
questão política que deve fortalecer a língua - a língua para ser fortalecida 

ela tem que ser usada -- então a língua para ser fortalecer ela tem que ser 

utilizada -- então a escrita só não basta  - é importante então, eu penso que é 
fundamental por isso né - pra voltar a fortalecer a língua é importante ser 

ensinada na escola -- é importante ser ensinada na escola pra que ela possa 

tentar, ou normalmente competir, com a língua portuguesa, porque não é 

fácil - na escola indígena por exemplo - a maioria das matérias é em 
português - não tem material específico indígena - esse é um grande desafio 

também para a formação do projeto Açaí - se produziu muito e sistematizou 

pouco - no Intercultural também - produziu muito e sistematizou pouco ne -- 
eu acho que o curso tem que ter uma política de produção desses materiais - 

pelo menos desse material que está sendo feito - a gente tem muita 

dificuldade para a gente fazer isso com qualidade né -- então é assim - é 
fundamental para ensino de língua que não tem material - como você vai 

ensinar língua indígena se você não tem material - se você não tem material 

da leitura - por exemplo -- preciso ter material da leitura, porque se não 

como é que a criança vai aprender a língua - se não tem material na língua 
indígena né -- agora sim -- tem um monte de desafios  - por exemplo - na 

aldeia onde todo mundo fala língua - uma língua só - por exemplo  no Arara 

todo mundo fala na língua portuguesa e no Arara - então lá você vai ensinar 
a língua com uma perspectiva - na aldeia onde tem três ou quatro etnias -- lá 

é diferente  - qual língua indígena eu vou poder ensinar - a língua indígena 

na escola - então eu vou ter que discutir uma política linguística na 
comunidade - vou ter espaço para todos as línguas - como que vai ser né - 

uma situação que a língua está desaparecendo - que tem pouco falante - 

como é que eu vou fazer – como a escola pode contribuir pra fortalecer essa 

língua - pra valorizar a língua indígena é porque você pode ter uma escola 
bilíngue intercultural - e você pode ter bilíngue monocultural - você usa só 

uma cultura - de repente você está usando duas línguas - a escola 

necessariamente intercultural que todo conteúdo que você usa lá - que você 
discute é  de outra cultura -  então Ivonete ela pode ser Sabanê  -  e a escola 

dela pode ser monocultural  - porque lá ela não discute as duas culturas  -  

porque não pode ser duas culturas -  você pode ter uma escola monolíngue  

ou  intercultural - porque você pode ensinar só em português - ou você pode 
trabalhar e ensinar outra cultura também -- então a gente tem muito que 

aprofundar ainda nessa discursão pra gente fazer isso com qualidade //// acho 

que a SEDUC precisa discutir melhor também como as escolas são 
administradas pela SEDUC -- então assim -  se não tem esse entendimento- 

fica muito difícil - eu tenho presenciado muitos problemas com relação a 

esse entendimento né -- então pra uma escola como da Ivonete que ela está 
ensinando a língua portuguesa como a primeira língua - e a língua indígena 

como a segunda língua -- a então eu acho um grande desafio para Ivonete - 

por exemplo é tentar fazer a sua escola ser intercultural primeiramente - e 

valorizar a língua indígena  - eu tenho dúvida que essa língua pode ser -- eu 
não conheço bem a realidade sociolinguística da Ivonete - mas vamos supor 

– eu vou dar um exemplo - que um povo que só tivesse dois falantes, eu teria 

dúvida se essa língua pode ser revitalizada - é importante que ela tenha um 
registro - e ela pode ser lembrada - acho que se tivesse mais falantes - acho 
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que pode ser feito um grande projeto que eu já vi isso acontecendo - por 

exemplo nos Karajá - na comunidade Karajá - que a língua estava quase 

morrendo, eu vi um projeto de revitalização para que essa língua fosse 
revitalizada - fortalecida e falada nos espaços de usos - a língua foi 

novamente usada na comunidade e nos diversos espaços sociais -- então é 

um grande desafio - e é importante  - porque  fortalecer e revitalizar uma 

língua? – Por que um povo que fala sua língua? - eu percebo que a língua 
está sendo muito valorizada - ela tem mais argumentos para dizer - acho que 

língua não é porque uma pessoa perdeu sua língua, que ele não vai ser mais 

um indígena não - eu percebo assim  -- um grande orgulho né - de você ter 
ainda sua língua né - eu percebo nos alunos - e percebo uma certa tristeza 

também de quem não fala mais sua língua - essa é uma impressão minha né - 

isso não pode ser verdade mesmo - pode ser uma impressão pessoal minha 

//// eu - assim - eu acredito que o pensamento de um povo está guardado na 
língua - se um povo perder a língua - a expressão daquele povo não dá pra 

você exprimir um em outra língua -- eu penso que ele pode reinventar - eu 

acho que dá para reinventar - mas eu tenho uma impressão, como uma 
estudiosa, que você vai perder muito né - é da marca de identidade desse 

povo - é mais assim, a gente tem muito que estudar também - sei que aja 

uma leitura né - por exemplo - a Ivonete fala português desde pequenininha  
-- sua língua materna é a língua portuguesa - então é diferente - a gente tem 

que pensar em reativar e de revitalizar – por que o ensino de língua 

portuguesa é importante? - é importante como ela abre portas – tem que ter 

um esforço muito grande dos professores indígenas nas comunidade 
indígenas -- de você tentar dar um status de um língua indígena  para a 

portuguesa  - porque ela é importante - ela está na televisão-  nos discursos - 

nas identidades -- ela está na escola - ela está assim em todos lugares -- e a 
língua indígena não - então é por isso que você tem que dar ou trazer a 

língua indígena e sua  cultura pra escola - pra você tentar equilibrar isso - 

apesar de ser muito difícil - mas como eu penso - como a língua portuguesa 
pode ajudar nisso? - Você pode usar a língua -  mas você pode usar bem a 

língua portuguesa -- porque é importante? -- porque é a língua que você vai 

estar discutido os seus problemas como não indígena né, você tem que 

entender e saber dominar bem a língua portuguesa, porque é ela que você vai 
usar nas suas lutas né --  provavelmente não vai ser língua indígena - nem 

aquele povos indígenas que só fala na sua língua indígena - eles também vão 

usar a língua portuguesa nas lutas né -- a língua é importante - tem que 
entender - tem que ter um bom domínio da língua - não em língua 

portuguesa - em português você tem que ter um bom domínio para poder 

você está entendendo e está falando - e estão interpretando --é importante - 

então -- eu acho que é muito importante que essa línguas sejam bem 
ensinadas nas escolas -- e também você pode ensinar sua cultura também na 

escola - como língua portuguesa - eu acho que isso é importante - como 

material didática é importante - e é fundamental  material didática do 
intercultural - ele pode ser monolíngue -ele pode ser só em português  - ele 

pode ter um diálogo com o intercultural né  - que é importante - ele pode 

trazer e ele pode representar você - porque muitos materiais que temos - eles  
não representam a gente - você vê lá - você vê  - não se vê  representada 

naquele material né -- então ele é importante - por isso a gente tem que fazer 

um esforça né - pra produzir o material né - pra ter material e criar material 

para que atenda a realidade da escola não é fácil - porque por exemplo - nas 
escolas têm várias etnias - e na alfabetização pode ser em português -- então 

é muito complexo - mas eu acho que nós temos que encontrar um caminhos 

para resolver esse problema -  é uma situação difícil né //// mas como agente 
pode contribuir né, para fortalecer esse povo - eu acho que essa formação 
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dos professores na língua - mas assim no Açaí a gente percebeu isso, que a 

formação foi importante pra que eles pudessem entender que a língua era 

importante -- antes eles achavam que a língua indígena não era importante -- 
você vai ver no trabalho do André isso - que foi fundamental porque você vê 

que têm tantas pessoas que disseram que não é importante -- mas é 

fundamental na atitude dele - na relação da sua própria língua, e daí na 

própria batalha - querendo fazer um projeto de política pedagógica 
específica -- pensar que a escola não é só língua - pensar na escola 

diferenciada é fundamental -- não é fácil - eu não vejo sendo fácil - não só 

aqui  em Rondônia - nem em outros lugares -- é um desafio de 20 anos e 
continua sendo desafio -- então assim eu acho que a formação ajuda a pensar 

né -- cada um com seu problema e pensar nas coisas que a gente pode ajudar 

e sempre importante //// é isso aí////        

 

 

3.4.2 Entrevista com o docente Cristóvão Abrantes Teixeira.  

 
então -- esse processo é longo -- a gente tem que pontuar  cada momento de 

histórico -- então assim //// é um desejo de cada grupo indígena -- esse 

desejo de que ele se concretize -  a partir do momento que os povos 
indígenas vão pensar no que eles querem //// hoje - para futuro do grupo - e a 

língua -- ela é um ponto - talvez bem deixada de lado - ou que as questões 

econômicas - as questões de sobrevivência --  física mesmo //// temos que 

pensar mais nisso //// quando a gente vai discutir sobre a educação - é que 
isso aparece mais né -- nas discussões e também acaba sendo mais o 

interesse na comunidade -- e aí uma vez que ele vem né - vou falar no 

momento do passado e mais recente -- essas questões da valorização da 
língua - no partido do momento ela passa a ser escrita - porque para o mais 

velho, pra pessoa abrir um livro pra poder ver na língua portuguesa - aquela 

era uma coisa bem interessante pra ele -- e quando ele ver essa possibilidade 
com a língua dele - ela passa a ver com mais valorização - e quando essa 

língua vai pra escola como objeto de ensino - aí ela vai tomar outra forma né 

-- e passa a desenvolver as outros funções -- na atualidade pra esse povo - a 

questão da valorização da língua  na escola ou como língua escrita para 
livros e revista na língua de instrução né -- em alguns momentos não - 

esquecendo dos bilinguismo - que sempre devido aos materiais -  que  são 

distribuídos  né //// o livro didática para ser didático --  tem muito material 
em português na prevalência do ensino da língua portuguesa -- e essa 

realidade ela vai ser diferente - em cada grupo né - dependendo de cada nível 

- de entendimento dele, dessa desnecessidade com a língua - quando isso 
também está entrelaçada com a questão da necessidade -- aí eu acho que a 

língua entrelaçada com a identidade //// ela é um quesito de uma faca de dois 

gumes pra populações que estão em via de revitalização - é cultural né -- que 

gente também pode se chamar de ressurgido -- isso fica bem //// isso é bem 
frustraste - porque eles são falantes de português né - eles sabem qual é a 

função de cada língua - e aí a partir do momento que eles entendem - é por 

meio da linguista ou é o caso de quem está acontecendo aqui -- do estudante 
do Intercultural, principalmente da área da linguagem - que acaba mais 

desenvolvida - mas  interesse né  -- até porque a gente trabalha nessa 

perspectiva -- e eles vão pra suas escolas ou com sua comunidade - é no 

início  - esses trabalhos - e vê que muita coisa da língua se perdeu - e grande 
parte não tem onde recorrer -- e eu penso que o mesmo tempo que o estado - 

ele tem //// uma dificuldade muito grande de apoiar -- essa iniciativa né -- 
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tanto nas instâncias governamentais -  como - por exemplo - as 

universidades //// e acaba ficando um pouco  frustrante né -- porque eu penso 

que um trabalho com língua - ele  tem que ser trabalho constante - e que leva 
anos - tem que trabalhar nessa perspectiva - trabalhar na perspectiva de 

apoiar essas línguas que se encontram em situação de altíssimo risco né -- 

até assim -- de um registro – como de resgate de livro de animais - com 

nomes de plantas -  as línguas que as populações usam no cotidiano – em 
muitos casos, elas são monolíngues né -- cito o caso do Zoró -  têm outros 

caso também - como os Cinta Larga -- dependendo da aldeia - como até  o 

caso do Gavião que são próximos da gente aqui - que se chega na aldeia hoje 
- se encontra muitas crianças hoje ainda monolíngues né - ou com um pouco 

de conhecimento da língua portuguesa - principalmente por causa da escola -

- então de certa forma eu penso que vai ter essas situações mais pontuais - 

esses povos que têm o trabalho -- diremos assim  - o trabalho na escola - 
com área da linguagem - ela acaba ficando muito limitada  - tanto para os 

professores  quanto para os estudantes -- é tanto que uma escola - que a 

população não tem o habito para usar aquela língua - no seu cotidiano 
dificilmente você  vai conseguir fazer um trabalho de revitalização - é da 

língua facilmente -- sempre - assim -- vai ser  muito difícil //// e ainda nós 

temos outras situações da populações que convivem em espaços comuns nas 
aldeias - e que têm uma diversidade muito grande - que você chega contar 

até nove - oito - cinco e três - é muito comum - quatro  em uma mesma 

aldeia que tem vários falantes entre eles porque acaba  que são poucos 

representantes - de certo grupo por exemplo você vai na região de Guajará 
Mirim – você vai encontrar ali - por exemplo Kampé -- vai encontrar o 

próprio Kanoé junto com Makurap - juntos lá com Oro Nao - o grupo Wari - 

que  acaba prevalecendo a língua majoritário - que é a língua dos Txapakura 
né - do grupo Txapakura -- então assim - diante das complexidades do estado 

né - que ele são atendido pelo estado - no meu entendimento tem que ter um 

pouco entendimento da universidade  pra apoiar ou pra desenvolver 
trabalhos na área da linguística - ou na área da linguagem - ou seria melhor 

por que? pra não ficar só na descrição - que não é verdade - os estudos na 

área da linguagem - estudos que articule ensino né -- ensino da 

aprendizagem - porque nós temos a escola - que nós temos a escola nas 
aldeias -- não  é só um trabalho linguístico - claro que é preciso trabalhar 

nessa área da linguagem - que não é só descrição não  - é só isso -- acho que 

nós temos que fazer isso, e propiciar que os nossos estudantes  possam 
vislumbrar um trabalho desse pra depois da graduação -- iniciar isso aqui é 

muito importante também - mas de um certo modo acho que eu vejo é isso 

//// 

 

 
3.4.3 Entrevista com a docente Josélia Gomes Neves  

 
Então, minha formação na educação escolar indígena - eu costumo dizer 

assim que sempre eu tive aproximação muito grande com a temática 

indígena - sempre me atraiu muito - então várias formas de agir ler e de 
procurar desde de fazer aquela leitura  dos clássicos né -- de Gonçalves Dias 

- de ler Iracema - de ler O Guarani, O Ubirajara -- então //// mais eu comecei 

a fazer propriamente esse trabalho em 2004 - quando eu fui convidada em 

2002 pra ministrar uma disciplina no projeto açaí - projeto de formação 
inicial de habilitação de docente indígena do nível o médio – projeto que é 

mantido pelo governo do estado através da Secretaria do Estada da Educação 

- mas aí eu não tinha disponibilidade porque nesse período eu estava fazendo 
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consultoria  pra o Ministério da Educação - trabalhando como formação dos 

professores alfabetizadores - e não tinha disponibilidade para fazer esse 

trabalho - não tinha como eu permanecer nessas duas demandas na formação 
né -- mas aí em 2004  eu já tinha feito o concurso - eu já estava na 

universidade //// mais uma vez eu recebi o convite para trabalhar na 

alfabetização do Curso do Intercultural - e aí foi que eu tomei contato com 

os indígenas - de uma forma de trabalhar mais sistemática - porque na 
verdade - em 2004 - quando eu tomei posse aqui na unir - eu vinha de 

trabalhar com uma disciplina chamada  educação com os povos na floresta - 

que pensava no ensino formal - com grupo não urbano - com as populações 
indígenas - os quilombola - extrativista e ribeirinhos – essa disciplina 

contribuiu muito para que eu me aproximasse mais da temática indígena - e 

em 2004 nós também propomos um projeto de extensão junto para educação 

daqui e por último na disciplina no projeto açaí de alfabetização que 
contribuiu muito pra que eu estudasse o tema - pra que eu aprofundasse mais  

e que de lá pra cá eu vim desenvolvendo mais  na disciplina na pedagogia - 

que é essa que eu estou te falando do povo da floresta - os projetos de 
iniciação cientifica, e de extensão também - mais voltada para temática 

indígena da graduação da pedagogia, envolvendo o estudante da pedagogia 

na temática, e depois dessa disciplina veio a própria discussão político da 
implantação da postura da Licenciatura Básica Intercultural - foi trabalho 

também, daqui da universidade de movimentos indígenas - porque na época 

a universidade tinha outro encaminhamento que dos cursos proposito estava  

muito forte - essa coisa da instalação do parque do Giral santo Antônio e a 
licenciatura pro indígena não fazia sentindo - a maioria do gestor da 

universidade - então teve que se fazer trabalho muito grande sim - trabalhar 

políticas de pressão  para ajudar a universidade a compreender que ela vive 
dentro de um contexto da Amazônia -- de um contexto indígena -- e que é 

preciso assegurar a representação desses grupos dentro desses espaços que 

não só no espaço de concepção dos direitos - um espaço que os indígenas 
precisam estar -- eles têm direitos sobre a educação - sobre tudo também têm 

um espaço de visibilidade social e se assim eles desejam estar, nada mais 

justo que o estado assegurar para garantir isso então -- todo esse processo eu 

acredito que eles foram  importantes pra minha formação - pra compreensão 
da educação escolar indígena como uma forma - como uma possibilidade de 

propiciar aos povos - é uma ampliação das visões - ampliação dessa nova 

condição deles no relacionamento com a nossa sociedade - com sociedade 
não indígena //// eu penso que a educação - essa tem uma longa discussão 

onde ela ajuda e não ajuda - é mais naquele perspectiva freireana né - eu 

acredito que a educação //// ela pode sim, reconhecer com a reprodução e da 

mesmo forma ela opera como a transformação -- e aí há perspectiva que ela 
aí se apoia - ela deve ser  transformadora /// os indígenas que vivenciam a 

educação, eles podem contribuir para ampliar a compreensão deles nessa 

força - e nesse existência da relação não tem outro caminho - ela tem que ser 
intercultural --  eu penso que a relação é a preocupação no ensino da língua 

eu acredito que nossa escola, e a escola indígena no estado de Rondônia é 

extremamente marcada pelo trabalho de missionários - se você for observar 
que eu fiz uma projeto de mapiando nas escolas - tem um espécie de 

cartografia da alfabetização na cultural - e assim primeiramente o material 

didática que tem lá é um material deixado ainda pelo missionário - a escola 

magistralmente é a Castilho dos missionários e essa Cartilha foi reproduzida 
pelo um grupo religioso né -- que foi quem que sistematizou - seja 

minimamente - seja mais elaborada essas línguas para contribuição da escola 

- e essa é uma coisa que eu veja - em um pequeno levantamento que eu fiz 
de alguns escolas daqui - do eixo da BR e da escola do eixo XXXXX de 
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Guajará Mirim, mais o menos dez daqui  //// a forte marca do discurso 

religioso do trabalham religioso né -- nisso aí principalmente na evidência do 

material que a escola trabalha até hoje - que é cartilha - e aí por mais que a 
gente observe a presença dos pesquisadores - têm duas questões assim que 

eu observei - que de um lada não tem muito perseguição do pesquisador em 

relação a escola - então tem um pesquisador Y que passou aqui mais não 

deixou nada pra escola, e tem um pesquisador W que passou aqui e deixou o 
material para escola - mas esse material não foi incorporado no dia a dia dos 

professores - e aí eu estou falando também em relação do material 

especificamente de alfabetização da medida que o  estudante, quando sai da 
alfabetização, não tem nenhum material específico para trabalhar //// então a 

nossa escola ainda é marcada nisso,, pois o material é limitado -  a 

alfabetização é o material muito vinculado aos grupos religiosos do que dos 

pesquisadores - um outro aspecto também com ralação ao ensino da língua 
como, eu percebi nesse projeto da cartografia -- nesse mapeamento rápido é 

de que ouve nos últimos três anos //// em movimentação muito grande a 

relação ao professores que trabalhavam e aos professores que estão hoje -- 
então você tinha uns professores - oito a dez anos na alfabetização em 

função da própria ampliação das turmas - e em função da implantação do 

intercultural esses professores passaram a ocupar outra turma -
principalmente nos anos finais do ensino fundamental - e aí esse professores 

-- o deslocamento dele e quem assumiu essas turmas foi um professor com 

pouquíssima ou  nenhuma formação - o professor estava ingressado no açaí 

II - no açaí III - e o professor tinha o ensino médio feito na cidade - não 
necessariamente magistério //// eu penso que a gente precisaria fazer, e eu 

tenho colocada muito para as colegas aí no Departamento de Educação 

Intercultural que nós temos uma lacuna grande em relação à questão da 
alfabetização ali no próprio departamento -- porque assim não há um 

conhecimento mais  efetivo em relação  de como é que o curso pode 

contribuir para as escolas em relação a essa temática - porque no primeiro 
momento teria que se fazer a retomada desse diagnóstico e fazer de uma 

forma mais ampliada pra se ter compreensão de como o curso poderia  

contribuir - que fosse um encontro de fato de necessidade das escolas têm 

hoje em relação à questão de ensino da língua - pois é em relação à questão 
de alfabetização do intercultural //// então esse rápido diagnóstico - ele 

possibilitou pra que gente tivesse essa compreensão né -- aqui essa saída 

desse professor experiente - isso aí tem um repercussão provavelmente na 
aprendizagem das crianças - e quando nós fomos verificar isso - foi bem 

comum assim, pois  na maioria das escolas era o professor recém ingressado 

no magistério e recém ingressado justamente na  alfabetização -- e o 

professor meio cartesiano né -- às vezes tinha minimamente intromissão do 
professor mais experiente -- professor inexperiente, o professor que 

minimante dizia como é que ele ia fazer e tudo, mais uma coisa pouco 

sistematizada - uma coisa ainda que é muito forte na escola indígena, tenho 
feito muita crítica aqui, na escola indígena  //// a escola funciona muito na 

base do improviso - quase que o tempo todo e aí na alfabetização e também 

não era diferente - isso estava levando ao abandono de muitas crianças não 
irem à escola -  eu acho que um dos fatores é esse despreparo -- da 

comunidade não ter confiança naquele professor inexperiente - porque outro 

professor teve que ir pra turma seguinte - enfim - aí essa discussão eu acho 

que é feito assim – a gente tem ciência disse já que a gente tem um problema 
muito sério em Rondônia - que é uma lacuna que é uma formação 

continuada -- então o professor que não está no Açaí - e o professor que não 

está aqui no intercultural, o professor não tinha tido acessa de nenhum tipo 
de formação - de revisão - de rediscussão de outro trabalhos que elas fazem 
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na sala de aula - e aí se isso tem um pacto nas diferentes áreas  de currículo 

//// eu acho que em relação à alfabetização - a relação ensino da  língua está 

muito mais complicada  - essa ausência da formação continuada, essa 
ausência desse acompanhamento essa ausência de se entender -porque tá ali - 

professor sozinho em uma escola que há  expectativa da comunidade muito 

grande -- então ao mesmo tempo que a gente aposta que a escola indígena 

tem um papel muito importante - frente uma complexidade que os povos 
indígenas enfrentam hoje - que a educação -- ela é vista como essa aposta  

mais por outro lado a gente não pode deixar de ver que os problemas que a 

escola enfrenta com relação às estruturas da formação docente, eles são 
muito grande né - eu acho que a  tarefa da universidade é tentar se aproximar 

da necessidade de aprendizagem da comunidade que as escolas estão 

precisando - a universidade precisa ajudar - isso aí sem processo permanente 

de avaliação do curso junto com as liderança e junto com os movimentos -- 
não acredito que a universidade não vai poder ajudar a fazer isso - que vai 

acontecer eu acho de certa forma acontece que a universidade  tem que fazer 

de um jeito ou de outro, ou eu  não sei até que ponto corresponde a 
expectativa da comunidade ////  quando eu comecei esse trabalho e a gente 

fazia levantamento nas escolas sobre qual era a língua ensinada na 

alfabetização e era muito forte nessa coisa de que as comunidades  nas 
reuniões discutiam - essa política linguística - eles queriam o português  e 

naquele discursão que eu já conheço bem, que  a língua já é bem dominada 

na escola - então eles queriam dominar a língua portuguesa e queria que a 

escola fizesse  isso -- ensinassem a língua portuguesa  e a gente fez muito 
debate - principalmente quando eu falo aqui - estou me referindo à 

experiência do Gavião e Arara - daqui de Ji-Paraná - mas em alguns 

momentos - perco a discursão de falar de forma geral de Mondé, incluindo 
Zoró - Suruí e Cinta larga e a discussão com a comunidade no sentido de que 

- na verdade as línguas indígenas  que eles dominavam - eram alguns 

aspectos da  oralidade da língua indígena - mas a escrita não - que a escrita 
era importante nesse espaço de visibilidade de disputa né - e que precisava 

ter o espaço sim da língua na escola e da língua oral e da língua escrita - 

porque eu digo que o aspecto oral do aspecto do cotidiano - mas que uma 

perspectiva formal - tinha algumas questões que a gente tinha que enfrentar - 
da oralidade da língua materna - e aí aos poucos foram compreendendo que 

era importante que  hoje é engraçada - que no passado eu estava 

entrevistando uma liderança ela estava dizendo que no início a gente queria 
que é os meninos aprendessem só em português - hoje a gente sabe que é 

importante eles aprenderem nessa perspectiva formal o uso da língua 

materna da língua indígena e assim foi um trabalho bem demorado pra eles 

compreenderem que ali também era um espaço de formação da cultura - 
enfim - na escola a língua portuguesa aí já nem precisa falar - eles entendem 

que é importante -- qual a minha preocupação nesse relação da discussão da 

língua - porque se você tem minimamente hoje a gente pode falar 
minimamente da alfabetização no intercultural e essa foi minha preocupação 

de doutoramento a partir da  experiência do Gavião e Arara //// e isso é dessa 

coisa do bilinguismo de tradição – porque a gente faz minimante trabalha 
nessa alfabetização  só quando você continua -  você avança com outra 

turma -  você vai ver ali cada vez mais - ampliação ou quase que 

exclusividade da língua portuguesa - e quando você vai para anos finais 

então - antes do intercultural - do anos finais era o professores não indígenas 
-- então dominavam aí o que a secretaria faz a matriz curricular se você 

pegar o matriz curricular aí você vai ver oque que eles fazem  - nos anos 

finais hoje  - você vê aberrações oque são aberrações? Você vê nos anos 
iniciais é muito forte - trabalhar na língua - então assim há essa coisa da 
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formativa - foram fundamentais para professores entenderem território sócio 

linguística de distribuição da língua na escola -- então assim se por um lado 

de primeiro ao quinto anos? Você observa que há mais ou menos uma 
distribuição equilibrada das duas línguas ou que a língua indígena é um 

papel muito forte que ela continua e que ela permanece -- essa língua de 

construção mais você vai ver que nos anos finais até tinha professor não 

indígena - então justificava que praticamente que o ensino era totalmente 
ministrado na língua portuguesa - só que aí hoje tem uma coisa que eu acho 

uma aberração – porque? -- Porque você tem um professor de séries finais no 

ensino fundamental - e esse professor rompendo sua tradição da língua 
indígena com a língua de instrução ou com espaço muito maior da oralidade 

da língua - que ele acaba trabalhando muito -- ali com a língua portuguesa e 

é orientada pela própria Secretaria que ele tem que trabalhar a língua 

portuguesa //// e aí esse discussão do equilíbrio ou pelo menos a 
aproximação equilibrada - entre duas línguas //// praticamente não tem - aí 

ficou reservado um espaço  de uma disciplina sobre a eletividade que aí esse 

professor quer dá essa disciplina - é como se ele apenas tivesse essa forma  
de trabalhara língua, de trabalhar a cultura -- é claro que se a gente for 

assistir essa aulas ou acompanhar mais de perto - a gente vai ver que por 

mais que o professor trabalhe só em língua portuguesa - você pega situação 
que mostra que //// esse tipo de atividade para docilmente ele é quase 

socialmente matizável porquê? porque quando você vê os exemplos que eles 

dão - são exemplos da cultura - então assim - //// essa matriz precisa ser 

discutido urgentemente -- porque não tem como um professor indígena ficar 
responsável por uma disciplina - e aí ele pegar toda responsabilidade de 

trabalhar tanto na questão da cultura e da questão da língua -- aí você vai ver 

outra a situação também que sugere a necessidade de mais estudo /// se vê o 
professor - por exemplo - lá no sétimo e oitavo ano, alfabetizando os alunos, 

como na segunda língua, então assim eles não estão alfabetização na língua 

materna - aí você fala uai - mas esse aluno já passou no processo de 
alfabetização? Aí ele esqueceu - e aí porque ele esqueceu? ele não fez um 

bom conhecimento - e ai como é essa histórico de alfabetização - então 

assim eu percebo que há alunos no equivoco muito grande - dessa coisa da 

forma como ele trabalha - principalmente nessa disciplina - eu acho que 
mereceria um estudo que a gente possa acompanhar de perto  esses trabalhos 

dos professores dessas disciplinas específicas //// e aí os outros se sentem 

desobrigada de se trabalhar só com a língua portuguesa e se sente 
desobrigada de trabalhar com a discursão sobre a cultura - quando a ideia de 

perspectiva  Interdisciplinar -- todos os professores - claro de uma forma 

sistematizada - porque o professor que trabalha com parte da geografia, ele 

vai trabalhar com a geografia da aldeia – e se todos trabalharem a partir da  
perspectiva da utilização de duas língua - a aproximação equilibrada - e não 

fazer esse caminho - que eu acho que ele é meio desastrado -  embora é isso 

que eu estou dizendo em alguns elementos de aspecto que a gente saiba - é 
quase que impossível de separar - mas inegavelmente na utilização da  

língua portuguesa-- principalmente ali para as aldeias aquáticas - ali de 

Guajará Mirim - você vai ver que a  situação dali é mais complicada - porque 
nos anos finais você tem uma única professora para trabalhar com todos 

componentes curriculares – e esse professor //// é um professor não indígena 

- geralmente é um pedagogo ou alguém de letras - é ele que trabalha com 

língua materna e língua portuguesa - matemática com ciências - com 
geografia - com história e aí não existem nem um profissional que possa 

trabalhar, que presta desse jeito - e aí nos anos finais é pior - as comunidades 

acreditam que esse modelo atende -  por exemplo nos não suportaremos -  
você imagina um aluno tendo um professor pedagogo e um professor de 
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letras trabalhando em todos disciplinas nos últimos anos //// nos anos finais 

de anos de ensino fundamental -- nenhum de nós suportaremos um negócio 

desse -- mas a famílias indígenas submetem ou pior -- os anos finais já estão 
contemplados hoje - elas reivindicam o ensino médio para as aldeia - e eles 

acham que estão -  mas não estão – o que acontece -  esse menino termina os 

anos finais -  eu estou falando principalmente das aldeias de  Guajará Mirim 

-- porque há um preguiça de se pensar em encontrar outra forma -- problema 
por parte da Secretaria -- então o que acontece - esse menino sai e vai lá pro 

ensino médio na cidade //// nós acompanhamos o estágio de grupo de 

estudante - principalmente da linguagem - eu e o Cristóvão -  lá em Guajará 
Mirim - as escolas têm uma representação muito complicada dos estudante 

indígenas que vêm fazer o ensino médio - aqueles alunos que não sabem de 

nada -- como ele vai saber? – é conversando com alguns dos professores - é 

aquela coisa -- olha pessoal eu gosto mais é da história e da matemática eu 
sei muito pouco então eu só trabalho - claro cada um ensina só o que sabe - e 

quem não sabe não tem menos condições de ensinar - então é assim  - aí é 

que eu perceber ainda de quanto a gente consegue avançar e qualificar essa 
escola que ainda é o improviso - a escola fragilizada -  mas eu percebo que 

não é um problema impossível de  a gente conseguir avançar nas superações 

desse problema - principalmente na questão da formação das condições 
desse trabalhos - eu acho que a gente poderia sonhar em uma escola que 

pudesse realmente contribuir  hoje para as comunidade, para fortalecimento 

da cultura - pra essa coisa que eu falei no início é a sua melhor compreensão 

de como é que pode funcionar com esses contatos -- são esses - eu acho que 
não tem outro caminho -- então tem que ser o intercultural voltado para o 

diálogo ////                             

 

     
3.4.4 Consideração sobre os relatos dos professores: tecendo reflexão  

 

Com base nos relatos das experiências dos professores, verifica-se que a preocupação 

com a educação indigna, principalmente no tocante às práticas educativas que fomentem a 

cultura, identidade e a língua nativa dos povos indígenas como vemos na fala da Josélia e do 

Cristóvão: 

[..] eu acredito que a educação //// ela pode sim, reconhece com a reprodução 

e da mesma forma ela opera com a transformação -- e aí há a perspectiva que 
ela aí se apoie na perspectiva mesmo - ela deve ser transformadora - que eles 

vivam a educação [...] (Josélia).  

- Aí é eu percebi ainda quanto a gente consegue avançar e qualificar essa 

escola que ainda é o improviso - a escola fragilizada - mas eu percebo que 

não é um problema impossível de a gente conseguir avançar nas superações 
desse problema - principalmente na questão da formação das condições 

desses trabalhos - eu acho que a gente poderia sonhar que uma escola 

pudesse realmente contribuir hoje para as comunidades para fortalecimento 
da cultura (Cristóvão). 

 

Também foi comum na fala dos professores preocupação com a formação de 

qualidade dos professores indígenas, como se vê, por exemplo, na fala da Edineia: 
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[...] é - com relação à formação - como eu acompanhava professores 

indígenas, alguns professores indígenas desde 1997 é -- nessa expectava da 

formação e a esperança de ter uma educação de boa qualidade passar 
informação dos professores indígenas [...] (Edineia). 

 

Todos os professores pensam ser muito importante o ensino da língua nativa indígena 

nas escolas, mas com relação à revitalização, eles acham que, apesar de ser um processo 

importante, é um processo bastante difícil de ser realizado, principalmente por envolver várias 

questões, como se verifica, principalmente, na fala dos professores Cristóvão e Edneia:  

 

eu não conheço bem a realidade sociolinguística da Ivonete - mas vamos 
supor – eu vou dar um exemplo - que um povo que só tivesse dois falantes - 

eu teria dúvida se essa língua pode ser revitalizada - é importante que ela 

tenha um registro - e ela pode ser lembrada - acho que se tivesse mais 
falantes - acho que pode ser feito um grande projeto que eu já vi isso 

acontecendo - por exemplo nos Karajá - na comunidade Karajá - que a 

língua estava quase morrendo - eu vi um projeto de revitalização para que 

essa língua fosse revitalizada - fortalecida e falada nos espaços de usos - a 
língua foi novamente usada na comunidade e nos diversos espaços sociais -- 

então é um grande desafio - e é importante  - porque  de fortalecer e 

revitalizar uma língua? (Edineia). 

-- diremos assim - o trabalho na escola - com área da linguagem - ela acaba 

ficando muito limitada - tanto para os professores quanto para os estudantes 
-- é tanto que uma escola - que a população não tem o habito para usar 

aquela língua - no seu cotidiano dificilmente você vai conseguir fazer um 

trabalho de revitalização - é da língua facilmente -- sempre – assim -- vai ser  
muito difícil. (Cristóvão). 

 

Ou seja, apesar de eles pensarem que é difícil o processo de revitalização, eles acham 

importantes programas com este propósito.  

A professora Josélia afirma que é muito importante que o professor seja preparado 

para estar em sala de aula, pois ela presenciou várias situações de total despreparo dos 

profissionais. Assim ela diz:  

 

[...] - e quem não sabe não tem menos condições de se ensinar - então é 

assim - aí é eu perceber ainda de quanto a gente consegue avançar e 

qualificar essa escola que ainda é o improviso - a escola fragilizada [...] 
(Josélia).  

 

Sobe o papel dos Governos na educação, todos são unanimes ao dizerem que o estado 

não está preparado para lidar com esta questão da educação escolar indígena, como vemos na 

fala da professora Josélia: 
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[...]- trabalhar políticas de pressão  para ajudar a universidade a compreender 

que, ela vive dentro de um contexto da Amazônia -- de um contexto indígena 

-- é que preciso assegurar a representação desse grupos dentro desses espaço 
que não só no espaço de concepção dos direitos - um espaço que os 

indígenas precisam estar -- eles têm direitos sobre a educação - sobre tudo 

também tem um espaço de visibilidade social e se assim eles desejam estar - 
nada mais justo que o estado assegurar para garantir isso então -- todo esse 

processo eu acredito que eles foram  importantes pra minha formação - pra 

compreensão da educação escolares indígenas como uma forma - como uma 
possibilidade de propiciar aos povos - é uma ampliação das visões - 

ampliação dessa nova condição deles no relacionamento com a nossa 

sociedade [...] (Josélia). 

 

Nas falas dos professores, fica claro que projetos como o Açaí e Curso como o 

Intercultural da Unir de Ji-Paraná, apesar de não serem suficientes, eles contribuem para a 

formação dos professores indígenas do estado de Rondônia.  

 

-- então a formação dos professores é um grande desafio do projeto Açaí foi 
trabalhar com essa diversidade, não é diferente que está acontecendo no 

intercultural - o Açaí teve formação no magistério -  teve um trabalho com 

línguas indígenas -- eu acho que isso é eficiente para essa demanda né [...] 

(Edineia).  

 

[...] na escola indígena, por exemplo - a maioria das matérias é em português 
- não tem material específico indígena - esse é um grande desafio também 

para a formação do projeto Açaí - se produziu muito e sistematizou pouco - 

no Intercultural também - produziu muito e sistematizou pouco ne [...] 
(Edineia). 

 

De forma geral, ficou claro, nas falas dos professores, que o ensino das línguas nativas 

Indígenas é muito importante para o processo fortalecimento das culturas indígenas; além 

disso, eles reconhecem também que projetos como o Açaí e o Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural desempenham, mesmo com algumas restrições, um papel 

importante para a formação de professores indígenas. Também ficou evidente que, apesar de 

ser um processo complicado, a revitalização é importante e pode ser possível.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. A REALIDADE SOCIOLINGUÍSTICA DO ENSINO DE LÍNGUA E DA 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES SABANÊ: REFLEXÕES PARA O 

FORTALECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA DO POVO 

Neste capítulo pretendo descrever e analisar de forma crítica e reflexiva os dados 

levantados sobre a atual e real situação do ensino e da formação dos professores indígenas 

Sabanê, como forma de provocar políticas de fortalecimento da língua e da cultura Sabanê na 

minha comunidade Sowaintê. Assim, pretendemos dialogar acerca do processo de formação 

dos professores Sabanê como forma de tentar compreender até que ponto esse processo 

contribuiu, contribui e pode contribuir de forma efetiva para o fortalecimento da língua e da 

cultura Sabanê.   

 

 

4.1 SITUAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA NO ESTADO DE RONDÔNIA: BREVE 

DESCRIÇÃO  

 

 As diferentes realidades de uso das línguas indígenas no estado de Rondônia são 

devido a vários fatores, destacando-se a forma brusca como se deu o contato com os não 

indígenas, a situação de trabalho escravo pela qual passaram vários povos, a concentração ou 

não de um determinado povo em uma área, seja tradicional ou não.  Conforme afirma Isidoro 

(2006):  

 

De maneira geral, os grupos indígenas contatados, principalmente no ciclo 

da borracha, passaram pelo mesmo processo de exploração, trabalho 
escravo, desintegração social e desvalorização linguística e cultural. Muitos 

povos indígenas tiveram que abandonar suas terras tradicionais e viver em 

outras localidades. Depois de 500 anos, podemos constatar, com base em 
nossos estudos, que se repetiu, com muita semelhança, no estado de 

Rondônia, a forma brutal como se deu o contato com os povos indígenas no 

período da colonização [...] (p. 61).  

 

 

 Em termos de diversidade étnica, a T.I. Parque Indígena Aripuanã conta apenas com 

duas etnias, os Sabanê e os Cinta Larga, o que demostra pouca diversidade étnica nessa área. 

 Mas mesmo com apenas essas duas etnias, a língua portuguesa passou a ser a língua de 
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comunicação entre nós e os Cinta Larga e também com outras comunidades próximas, que 

tem outras etnias como: Manduka, Tawandê, o que pode ter contribuído para o 

enfraquecimento das línguas de cada povo, pois: 

 

 Já que os espaços de usos dessas línguas restringiram-se ao uso familiar. 

Além disso, muitos pais deixaram de ensinar suas línguas a seus filhos 

devido à intensa discriminação que sofreram. Com isso, muitas pessoas das 
gerações posteriores não aprenderam a falá-las.  (ISIDORO, 2006, p. 62).  

 

Apesar do estado de Rondônia possuir uma das maiores diversidades de povos e 

línguas indígenas do Brasil (RODRIGUES, 2002), a situação do ensino de língua materna, ou 

seja, das línguas indígenas, não está sendo positiva, pois há uma tendência de que o ensino 

fomente um Bilinguismo de substituição das línguas nativas pela língua portuguesa. Em 

outros casos, como o do próprio Sabanê, já não há mais ministração na língua materna e nem 

materiais que viabilize um ensino no mínimo bilíngue. Além disso, a quase total omissão do 

Governo em fazer políticas linguísticas afirmativas para resgate, preservação e revitalização 

das línguas indígenas é outro fator que contribui para extinção não só da minha língua como 

também de outras tantas. 

De acordo no que consta no PPC de Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

(2008, p. 12): 

 

[...] estudos sociolinguísticos, dos quais destacamos Pimentel da Silva (2001, 

2005), Guimarães (2002), Rodrigues (1988), entre outros, podemos 
classificar as diferentes realidades sociolinguísticas desses povos em quatro 

grupos: 

1- Grupos praticamente monolíngues em sua língua materna; 
2- Grupos bilíngues, cuja língua materna ainda é produtiva; 

3- Grupos cuja língua materna é usada apenas pelos mais velhos que, nesse 

caso, nem sempre encontram interlocutores para fazerem uso da mesma; 

4- Grupos cuja língua materna foi praticamente substituída pela língua 
portuguesa, sendo que a maioria ou até todas as pessoas que os compõem 

não conhecem quase nada de sua língua. 

 

Em suma, verifica que programas como os citados acima são muito importantes para a 

formação de professores indígenas e para que futuramente os indígenas possam realmente ser 

gestores das suas respectivas escolas. Porém sabemos que muitas outras ações do governo 

devem ser feitas para que promova efetivamente uma educação que seja realmente indígena e 

intercultural.  
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4.2 PROPOSTA DE ENSINO DA LÍNGUA PARA A EIEEFMS  

Eu de entendo a importância do ensino da língua portuguesa na escola, pois os alunos 

têm essa língua como LI, ou seja, o domínio dessa língua permite a comunicação com outros 

povos indígenas que falam o português e também com os brasileiros não indígenas. Além 

disso, a língua portuguesa permite acesso aos documentos sobre as populações indígenas e 

outras referências que têm a língua portuguesa como instrumento oficial.   

O problema de um ensino monolíngue de língua portuguesa é que esse modelo produz 

uma representação no imaginário dessa comunidade, que não condiz com sua realidade, ou 

seja, da comunidade não indígena.  O que não ajuda a reforçar nem a nossa cultura e língua e 

nem a nossa identidade como Sabanê.  

Apesar disso, penso que a nossa língua nativa, me refiro à língua Sabanê, deve ser 

trabalhada, pois é ela que melhor representa a identidade indígena Sabanê. Assim, a proposta 

é, primeira e inicialmente, que devemos promover um ensino, no mínimo bilíngue e 

Intercultural, pois na escola não há nenhum dos dois. 

Mas penso ainda, como professora e indígena Sabanê, que a língua Sabanê precisa ser 

trabalhada de forma dinâmica e intercultural, por meio de elementos culturais como histórias, 

mitos, músicas, plantas, animais, festas, artesanatos, pintura corporal culinária típica, 

atividade de caça e pesca etc. Hoje as crianças e jovens e adultos cantam a músicas, nas 

festas.  

Atividades escolares como a que levam os alunos para participarem de artesanato do 

povo Sabanê, ajuda a trabalhar a preservação da cultura entre os jovens Sabanê e poderia 

também trabalhar o aprendizado das palavras da língua.  
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Imagem 7 – Atividades escolares sobre a cultura do povo Sabanê. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Imagem 8 – Produção de artesanato do povo Sabanê feita com o auxílio dos alunos da Escola Indígena da 

comunidade Sowaintê. 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Além disso, poderia trabalhar com músicas tradicionais do Sabanê, trabalhar com 

produção de materiais feitos pelos próprios alunos. Enfim, há várias maneiras de fazer com 
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que a língua Sabanê possa ser revitalizada, e isso pode ser iniciado a partir das práticas 

escolares.  

Em suma, o nosso objetivo é que a escola seja um lugar para reflexão e de afirmação 

da língua, da cultura e da identidade tradicional do nosso povo. Pois a escola pode e deve 

promover, juntamente com a comunidade, práticas que levem a esse resgate e a essa 

afirmação.   

Além da proposta, gostaria de expor que já estou elaborando materiais na e sobre a 

língua e cultura Sabanê, juntamente com os alunos e com os professores indígenas da escola e 

com o apoio do projeto Saberes Indígenas na Escola e também do PIBIC Diversidades da 

Unir, e como o fundamental apoio do meu orientador, prof. Fábio Pereira Couto. Pretendemos 

como ações positivas elaborar um dicionário com no mínimo 3000 (três mil) palavras para 

termos memorizado e documentar a minha língua, que servirá para a escola e para a 

comunidade. Além disso, começamos a elaborar livros didáticos que retratem a nossa cultura 

e língua.  

 

 

4.3 ANÁLISE DOS MATERIAIS SOBRE A LÍNGUA SABANÊ.  

 

Há um dicionário que diz ser do Sabanê, que foi organização por Laura (2016), mas 

nós não usamos esse dicionário na escola, pois, primeiramente, ele foi elaborado com base em 

diversas línguas (Sabanê, Tawandê, Manduka e Idalamare), ou seja, não é a real língua 

tradicional Sabanê, pois mostrei para o meu pai e minha mãe, que são falantes nativos do 

Sabanê, e eles encontraram muitas palavras e traduções que não condizem com a língua 

Sabanê. Isto é, trata-se de outro dialeto.   

Então, o único material que tem para trabalhar na escola é o que eu produzi a partir de 

gravações sob o apoio linguístico e pedagógico do professor do Intercultural da Unir de Ji-

Paraná, Fábio Pereira Couto, que me ajudou na metodologia de gravação, transcrição e de 

descrição dos dados e também como utilizar esses dados em sala de aula para trabalhar o 

ensino da língua Sabanê, pois para todos esses alunos, conforme verifiquei na pesquisa, a 

língua portuguesa que é a L1 deles.  Além disso, há um trabalho que trata de aspectos 

gramaticais da língua Sabanê, produzida em 2004, por Araújo (2004), mas não usamos esse 

material porque foi publicado na Holanda e está todo em inglês, o que prejudica a 

interpretação e o entendimento do conteúdo descrito neste trabalho.  
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Todos os outros materiais que temos é em língua portuguesa, o que prejudica muito a 

revitalização da língua e, também, da cultura tradicional Sabanê, uma vez que esses materiais 

reflete a cultura de outro povo, o que motiva os jovens a não querer aprender a língua nativa 

Sabanê.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo principal verificar qual a real situação do 

ensino da língua e da cultura Sabanê na EIEEFMS e também na Aldeia Sowaintê. Assim 

procurei nessa pesquisa verificar qual a real situação sociolinguística da minha comunidade. 

Com este trabalho, pretendo também contribuir para estudos sobre o ensino da língua 

indígena Sabanê e também para a reflexão dos professores indígena para a instauração de 

políticas de revitalização da língua e de fortalecimento da cultura da comunidade Sowaintê na 

T.I. Parque do Aripuanã. 

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida principalmente porque eu, como indígena 

Sabanê, e professora há 4 (quatro) anos da EIEEFMS, percebi que a língua não está sendo 

trabalhada de forma satisfatória na escola e que, além disso, a língua está quase morta na 

nossa comunidade, pois somente o meu pai e minha mãe falam efetivamente a língua, e eu e 

meus colegas professores e membros da comunidade não queremos que isso ocorra, pois, para 

nós, revitalização da língua Sabanê é essencial para o fortalecimento de nossa cultura e de 

nossa identidade.  

O curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural foi fundamental para eu 

pensasse em fazer uma pesquisa que possa ajudar a construir reflexões e possivelmente um 

projeto efetivo que promova políticas linguísticas e sociolinguísticas na escola e na 

comunidade que eu moro. 

Também foi fundamental a participação dos colegas professores, que se dispuseram a 

me ajudar nessa pesquisa, pois eles também estão engajados nessa luta como eu.  

As leituras dos textos que tive que fazer me ajudaram muito a refletir e a pensar o meu 

trabalho e a realizar a pesquisa de campo na escola. Textos como o de Isidoro (2006), RCNEI 

(2008), D’Angelis (1997) e Monte (2000) entre outros, foram de suma importância para a 

realização da minha monografia. 

Os memoriais e a pesquisa como os professores indígenas foram muito importantes, 

pois pude verificar a trajetória de vida dos professores da escola e também ver como eles 

pensam a educação e o ensino de língua e principalmente o ensino da língua Sabanê. O 

mesmo eu posso falar dos relatos dos professores eu atuaram ou atuam na educação da 

Intercultural indígena no estado de Rondônia, todos eles da Unir de Ji-Paraná. Os relatos 

desses professores me ajudaram e me ajudarão e ver como deve promover ações de 
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revitalização da língua e obviamente da cultura, por meio, inicialmente, da educação na 

EIEEFMS, e depois expandir para a comunidade.  

Em suma, a pesquisa demostrou o que evidencio há muito temo: que a escola não está 

contribuindo de forma efetiva para que haja um ensino, no mínimo bilíngue, que valorize a 

língua Sabanê. Muitos desses problemas têm a ver com o modo que o estado vê a educação 

escolar indígena, ou seja, como uma extensão das escolas não indígenas, por isso que o ensino 

privilegia a língua portuguesa e a disponibilização de materiais que, de nada, reflete a minha 

língua e a minha cultura tradicional Sabanê.  

A escola que eu penso é bem diferente da que existe, pois precisamos promover a 

formação dos professores que valorizem realmente a nossa língua e cultura.  Assim, a partir 

deste trabalho pretendo continuar fortalecendo cada vez mais a língua, a cultura, as artes, as 

ervas medicinais, os ritos, as histórias e todos os conhecimentos tradicionais, ou seja, meu 

desejo é que realmente a presente pesquisa possa ser combustível para vários outros trabalhos 

e ações que, de alguma forma, possam contribuir para que um dia a comunidade possa utilizar 

a língua em todas as relações socioculturais e sociolinguísticas da comunidade e obviamente 

na escola que eu trabalho, a qual foi  foco desta pesquisa.  
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ANEXO A - EXEMPLOS DE PROTOCOLOS DE TRANSCRIÇÃO DE LINGUAGEM 

ORAL 

  

Tabela 3 – Tabela de protocolos metodológicos de procedimentos de transcrição de gravações de texto, 
conforme Bruna-de-Paula e Espinar (2002, p. 5-6). 

 

 

Estes protocolos estão disponíveis em Bruna-de-Paula e Espinar (2002, p. 5-6). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS DO CENSO SOCIOLINGUÍSTICO APLICADO 

AOS ALUNOS DA EIEEFMS  

 

Alunos do Ensino Fundamental: 

 

6º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Diomar Sabanê.  

b) Idade: 11 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dados étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Tawandê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê. 

h) Etnia da sua avó paterna: Tawandê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê. 

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa. 

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos e aprendi a 

ler com 9 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.  
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6º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Luan Tawandê. 

b) Idade: 11 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Tawandê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê. 

h) Etnia da sua avó paterna: Tawandê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: não sabe. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa. 

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos e aprendi a 

ler com 9 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua inglês, língua portuguesa, 

língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.   

 

6º  ano de ensino fundamental 

a) Nome: Kawane Sabanê.  

b) Idade: 11 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  
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e) Etnia do pai: Manduca. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Mamaindê. 

h) Etnia da sua avó paterna: Manduca. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê.  

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa.  

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos e aprendi a 

ler com 9 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização e preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também possam ajudar as crianças a 

falar pelo menos um pouco da sua língua materna.   

 

7º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Jardel Sabanê.  

b) Idade: 12 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê. 

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.  

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê.  

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 
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k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa. 

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa. 

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos e aprendi a 

ler com 9 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim por que é só os velhos que 

fala sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.  

 

7º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Josiel  Sabanê.  

b) Idade: 11 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê.  

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê.  

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê. 

i) Etnia do seu avô materna: Mamaindê. 

j) Etnia da sua avó materna: Manduca. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa.  

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 
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p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 9 anos e aprendi a 

ler com 10 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.  

 

 8º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Marinice Sabanê. 

b) Idade: 20 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê.  

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê.  

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa. 

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa e algumas palavras em língua materna. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com um pouco com os 

10 anos e aprendi a ler com os 11 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 
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s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um menos pouco da sua língua materna.  

 

8º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Marlene kithaulu. 

b) Idade: 30 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dads étnica, a que pertence: Kithaulu. 

e) Etnia do pai: Manduca. 

f) Etnia da mãe: Kithaulu. 

g) Etnia do seu avô paterna: Manduka. 

h) Etnia da sua avó paterna: Manduka. 

i) Etnia do seu avô materna: Kithaulu. 

j) Etnia da sua avó materna: Kithaulu. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua materna do meu povo Kithaulu. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua materna do meu povo Kithaulu. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua materna. Mais 

na aldeia onde eu morava com meu marido é só falante da língua portuguesa, aí eu fala na 

língua portuguesa, com as pessoa da aldeia onde eu mora. Mais com minhas filhas eu fala 

na língua materna, mas minhas filhas não falam na língua materna só em portuguesa. Mais 

quando eu vou para aldeia dos meus pais eu só fala na língua materna com eles. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa.  

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa e língua materna. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 9 anos e aprendi a 

ler com 10 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 
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s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Do meu povo não, porque são 

todos falantes da língua materna. Já do meu marido acho que sim, porque é só os velhos 

que fala sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos menos um pouco da sua língua materna.   

 

8º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Wesley Sabanê. 

b) Idade: 13 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê. 

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê. 

e) Etnia do pai: Sabanê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.  

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê. 

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê. 

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Porque? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa.  

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 9 anos e aprendi a 

ler com 10 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.   
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8º ano de ensino fundamental 

a) Nome: Alisson Sabanê.  

b) Idade: 13 anos. 

c) Aldeia: Sowaintê.  

d) Dados étnicos a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê. 

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê. 

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Qual a língua que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Qual a língua que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa 

porque tenha dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É a língua portuguesa.  

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna, e mais na língua 

portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos e aprendi a 

ler com 9 anos. 

r) Em qual língua sua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa, língua materna. 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque é só os velhos que fala 

sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais devem procurar os mais velhos, para que eles também podem ajudar as crianças a 

falar pelos um pouco da sua língua materna.   

 

Alunos do ensino médio:    

 

3º Ensino médio  

a) Nome: Winderson Sabanê.  
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b) Idade: 19 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sabanê.   

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê.   

f) Etnia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê do pai. 

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê. 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê da mãe. 

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa. 

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa. 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar?  Por quê? Língua portuguesa 

porque tenho dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? Língua portuguesa. 

o) Quais as outras línguas são faladas na sua aldeia? Língua materna de Sabanê. 

p) Quais línguas você entende? Somente portuguesa. 

q) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna e mais em língua 

portuguesa. 

r) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos. E aprendi a 

ler com 10 anos. 

s) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua portuguesa e língua materna. 

t) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque só os mais velhos que 

fala na língua materna. 

u) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais tenham que procurar os mais velhos que ainda fala a sua língua materna, para 

poder ensinar teus filhos a falar a sua língua materna.   

 

3º ano ensino médio  

a) Nome: Washington Sabanê. 

b) Idade: 21 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê. 

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê.  

e) Etnia do pai: Sabanê. 
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f) Etnia da mãe: Silva. 

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê.  

h) Etnia da sua avó paterna: Sowaintê. 

i) Etnia do seu avô materna: Nambikuara 

j) Etnia da sua avó materna: Lakondê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais?  Língua Portuguesa.  

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs?  Língua portuguesa.  

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Língua portuguesa. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? Língua portuguesa. 

o) Quais línguas você entende? Língua portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva?  Em língua portuguesa. 

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever?  Eu aprendi a escrever com 13 anos. E aprendi 

a ler com 15 anos com meu pai, ele é uma pessoa especial. Por isso eu demorei a ler e 

escrever, isso também porque eu estudei na cidade, depois que terminei todos do ensino 

fundamental, aí eu fui morar na aldeia fazer meu ensino médio na aldeia. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? 

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê?  Sim porque não falamos mais na 

língua materna, pois também estudamos só as palavras e não as frases. E também só os velhos 

que fala a sua língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Eu acho que podemos revitalizar de melhor maneira que for pratica. 

 

3º ano de ensino médio  

a) Nome: meu nome é Lidiane Vanessa Sabanê. 

b) Idade: eu tenho 19 anos. 

c) Aldeia: eu moro na Aldeia Sowaintê. 

d) Dados étnico, a que pertence: Sabanê.   

e) Etnia do pai: Sabanê. 

f) Etnia da mãe: Silva. 

g) Etnia do seu avô paterna: Sabanê.  

h) Etnia da sua avó paterna: Sowaintê. 

i) Etnia do seu avô materna: Nambikuara. 

j) Etnia da sua avó materna: lakondê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Na língua portuguesa. 
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l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Na língua portuguesa.  

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Na língua portuguesa, 

porque desde pequeno eu não aprendi fala na língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? São faladas mais na língua portuguesa. Só meu 

avô e minha avó que fala na língua materna. 

o) Quais línguas você entende? Na língua portuguesa, e algumas palavras na língua materna. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Em língua portuguesa.  

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi escrever com 7 anos e aprendi ler 

com meus 8 anos. 

r) Em qual língua você é ministrada as aulas na escola? Na língua portuguesa  

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim, porque na minha aldeia nós 

mais jovem, as crianças e os adultos não falamos na língua materna. Pelo que eu vejo, até 

próprio os adultos não procuram os mais velhos para poder tentar e buscar mais sobre a língua 

materna para que repassar para teus filhos. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna?  

 

2º ano ensino médio  

a) Nome: Elizangela Sabanê.  

b) Idade: 22 anos. 

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê.  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê. 

e) Etnia do pai: Sabanê.  

f) Enia da mãe: Sabanê.   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê 

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê.  

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê.  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê. 

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa.  

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa.   

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Eu falo a língua 

portuguesa, mais tem vontade de falar na língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É língua portuguesa, quem fala na língua materna 

é só meu avô que conversa com a minha vó na língua materna. 
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o) Quais línguas você entende? Língua Portuguesa. 

p) Em quais línguas você lê e escreva? Na língua portuguesa. 

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos. E aprendi 

ler aos 9 anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola?  Língua portuguesa, e a língua materna, 

que estudado uma veze por semana.  

s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Porque? Eu acho vai acabar porque só mais 

velho que fala, e eles estão se acabando, os jovens não fala na língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna?    

 

3º ano ensino médio  

a) Nome: Adison Sabanê  

b) Idade: 21 anos  

c) Aldeia: Aldeia Sowaintê  

d) Dado étnico, a que pertence: Sabanê  

e) Etnia do pai: Sabanê   

f) Etnia da mãe: Sabanê   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê 

h) Etnia da sua avó paterna: Sabanê  

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê  

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê  

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa  

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa   

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar? Por quê? Eu falo a língua 

portuguesa, mais tem vontade de falar na língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? É língua portuguesa, quem fala na língua materna 

é só meu avô que conversa com a minha a vó na língua materna. 

o) Quais línguas você entende? Língua Portuguesa  

p) Em quais línguas você lê e escreva? Na língua portuguesa. 

q) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos. E aprendi 

ler aos 9anos. 

r) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Mais é na língua portuguesa, e a língua 

materna é estudando uma vez por semana.  
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s) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Eu acho vai acabar porque só mais 

velho que fala, e eles estão se acabando, os jovens não fala na língua materna. 

t) Oque você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna?  

 

2º Ensino médio  

a) Nome: Junior Sabanê  

b) Idade: 23 anos  

c) Aldeia: Aldeia Sabanê   

d) Dados étnica, a que pertence: Sabanê   

e) Etnia do pai: Sabanê   

f) Etnia da mãe: Sabanê   

g) Etnia do seu avô paterna: Tawandê do pai 

h) Etnia da sua avó paterna:  Sabanê  

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê da mãe 

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê  

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa  

l) Quail a língua que você fala com seus avôs? Língua portuguesa 

m) Qual língua que você fica mais à vontade para conversar?  Por quê? Língua portuguesa 

porque tenho dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? Língua portuguesa. 

o) Quais as outras línguas são faladas na sua aldeia? Língua materna de Sabanê  . 

p) Quais línguas você entende? Somente portuguesa 

q) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna e mais em língua 

portuguesa. 

r) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 anos. E aprendi a 

ler com 10 anos. 

s) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua inglesa, língua portuguesa e 

língua materna. 

t) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque só os mais velhos que 

fala na língua materna. 

u) O que você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais tenham que procurar os mais velhos que ainda fala a sua língua materna, para poder 

ensinar teus filhos a falar a sua língua materna.   
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3º Ensino médio  

a) Nome: Iliandro  Sabanê  

b) Idade: 17 anos  

c) Aldeia: Aldeia Sabanê   

d) Dados étnico, a que pertence: Sabanê   

e) Etnia do pai: não indigena 

f) Etnia da mãe: Sabanê   

g) Etnia do seu avô paterna: não indígena do pai 

h) Etnia da sua avó paterna:  não indígenas 

i) Etnia do seu avô materna: Sabanê da mãe 

j) Etnia da sua avó materna: Sabanê  

k) Quais as línguas que você fala com seus pais? Língua portuguesa  

l) Quais as línguas que você fala com seus avôs? Língua portuguesa 

m) Qual língua que você fica mais a vontade para conversar?  Por quê? Língua portuguesa 

porque tenho dificuldade de falar em língua materna. 

n) Qual a língua mais falada na sua aldeia? Língua portuguesa. 

o) Quais as outras línguas é falada na sua aldeia? Língua materna de Sabanê  . 

p) Quais línguas você entende? Somente portuguesa 

q) Em quais línguas você lê e escreva? Um pouco de língua materna e mais em língua 

portuguesa. 

r) Em que idade você aprendeu ler e escrever? Eu aprendi a escrever com 8 ano. E aprendi a 

ler com 10 anos. 

s) Em qual língua são ministradas as aulas na escola? Língua inglesa, língua portuguesa e 

língua materna. 

t) Você acha que a sua língua pode desaparecer? Por quê? Sim porque só os mais velhos que 

fala na língua materna. 

u) O que você acha que deve ser feito para revitalização, preservação da sua língua materna? 

Os pais tenham que procurar os mais velhos que ainda fala a sua língua materna, para poder 

ensinar teus filhos a falar a sua língua materna.   
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS DO CENSO SOCIOLINGUÍSTICO APLICADO 

À COMUNIDADE SOWAINTÊ  

 Em seguida, descrevemos o censo feito como todas as famílias que vivem na 

comunidade Sowaintê. Esse censo foi constituído de fichas preenchidas por ocasião de 

entrevistas feitas em língua nativa e/ou em português com todos os membros adultos de uma 

família nuclear, conforme segue. 

 

Ficha com perguntas feitas aos pais: 

 

(1) Manoel Sabanês  

Meu nome é Manoel Sabanê s sou da etnia Sabanê meu pai é Sabanê e minha mãe também 

são de nativo Sabanê.  

Eu tenho 95 anos mais no meu registro está errado, no registro conta que eu tenho 75 anos, 

mais está tudo errado. 

Não eu sei ler e nem escrever em portuguesa, 

Eu apenas sei falar na minha língua que é do meu povo Sabanê, mas ler e escrever eu não sei, 

porque no antepassado eu nunca estudei, pois apenas eu só trabalhava.  

Sim sei falar um pouco da língua do povo Tawandê. Mas eu entendo várias línguas, como, 

por exemplo, Mamaindê, Negarote, Nambiquara, Manduca e do Tawandê que eu falo. 

Com quem e quando você fala esta outra língua? Eu falo com minha esposa e com pessoa 

mais velha do povo Tawandê. 

Eu tenho 10 filhos(as) 

Sim, 1º Lino Sabanê s tem 45 anos, Lindalva Sabanê s tem 43 anos, Valdir Sabanê s tem 39 

anos, Manoel filho Sabanê s tem 38 anos, Dorvalina Sabanê s tem 36 anos, Dalvina Sabanê s 

tem 33 anos, Josimar Sabanê s tem 31 anos, Ivonete Sabanê s tem 29 anos, Jucineia Sabanê s 

tem 27anos e Valdair Sabanê s tenho 25 anos. 

Os 9 são casados e só tem uma solteira 

Capitão quino Sabanê s 

Berenice Sabanê s 

? Eu não estudei na cidade, mas eu já trabalhei na Funai, quando era para amassar os povos 

indígenas, e também recolher os povos que estava espalhado pelo mundo. 
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(2) Lino Sabanê s 

Meu nome é Lino Sabanê s, e minha esposa é a Vanilda da silva.  

Eu tenho 45 anos e minha esposa tem 43 anos. 

Não sei ler e nem escrever, e nem minha esposa também não sabe. 

Sim em portuguesa eu sei escrever, e minha esposa também escreve em portuguesa. Não sei 

nenhuma outra língua  

Tenho quatro filhos, e um adotivo. Sim, o mais velho tem 26 anos, que é o Leandro Sabanê, o 

Vinicius Gustavo Sabanê tem 23 anos, Washington Sabanê tem 22 anos e a Lidiane Vanessa 

Sabanê tem 19 anos. E a Fabricia que minha filha adotiva tem 26 anos. São só dois que são 

casados, Leandro Sabanê s e Lidiane Vanessa Sabanê s. 

Manoel Sabanê s e Ivone Sabanê s. 

Eu não estudei na cidade mais já morei e trabalhei na cidade. Eu trabalhava na eletricista no 

Elétrico Braz. Trabalhei durante 10 anos. 

 

(3) Antônio Sabanê  

Meu nome é Antônio Sabanê e minha esposa Lindalva Sabanê . 

Eu tenho 47 anos e minha esposa tem 44 anos; 

Não sei ler em língua materna e nem minha esposa nos apenas só intendemos, mas não 

falamos. 

 Sim nós escrevemos em língua portuguesa. 

Mas também não falamos em outras línguas, só em portuguesa. 

Eu tenho sete filhos. Arildo Sabanê tem 32 anos. Lucinalva Sabanê tem 27 anos. Anderson 

Sabanê tem 25 anos. Elizangela Sabanê tem 23 anos. Adison Sabanê tem 21 anos. Winderson 

Sabanê tem 19 anos. Andrelisa Sabanê tem 5 anos. 

Meus filhos são seis casados, Arildo, Lucinalva, Anderson, Elizangela, Adison, Winderson. 

A minha mãe é Eliza Sabanê e meu pai é Gabriel tawandê. 

Eu nunca morei na cidade e nunca trabalhei na cidade. 

 

(4) Arildo Sabanê  

Meu nome é Arildo Sabanê  e minhas esposas Janaina Sabanê  e Gracilene Sabanê . 

Eu tenho 32 anos e minha esposa mais velha tem 34 anos e mais nova tem 27 anos. 

Nenhumas de nós três não sabemos ler em língua materna. Nós apenas sabemos ler e escrever 

em língua portuguesa. Não sabemos falar em outras línguas. 
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Eu tenho sete filhos. Ariel Sabanê  tem 17 anos. Argel Sabanê  tem 15 anos. Alisson Sabanê  

tem 13 anos. Jardel Sabanê  tem 13 anos. Azilene Sabanê  tem 10 anos. Jadson Sababê tem 9 

anos. Yarlison Sabanê tem 6 anos. 

Dois são casados, Ariel e Argel 

Nome da minha mãe é Lindalva Sabanê e do meu pai é Antônio Sabanê . 

Eu nunca trabalhei na cidade e nunca morei na cidade.  

 

(5) Anderson Sabanê  

Meu nome é Anderson Sabanê e minhas esposas Marlene kithaulu e Neide nambiquara. 

Eu tenho 25 anos e minha mulher mais velha tem 30 anos e mais nova tem 22 anos  

Eu não sei escrever e nem ler na língua materna, mais as duas minhas são mulheres e falam na 

sua língua materna de Nambiquara e Kithaulu. 

Em portuguesa eu escreve e ler e minhas mulheres também ler e escreve. 

Eu não sei falar nenhuma língua  

Eu tenho só duas filhas e um adotivo. Minha filha mais velha tem 8 anos e mais nova tem 6 

anos e adotivo tem 4 anos. 

Não tem nenhuma filha casada. 

Sou filho de Antônio Sabanê e Lindalva Sababê. 

Eu nunca morei na cidade e nunca trabalhei na cidade. 

 

(6) Edson Sabanê  

 Meu nome é Edson Sabanê e minha esposa Lucinalva Sabanê . 

Eu tenho 30 anos e minha esposa tem 27 anos. 

Não sei ler e nem escrever em língua materna, e nem minha esposa também não sabe. 

Eu e minha esposa sabemos ler escrever na língua portuguesa. 

Eu tenho quatro filhas. Wesley Sabanê   tem 14 anos. Eliza Sabanê tem 9 anos. Eliziane 

Sabanê tem 7 anos. Luana Sabanê tem 1 ano.  

Nenhuma filha casada. 

 Nome da minha mãe é Malinda Sabanê e meu pai é Simão Sabanê  

Eu nunca trabalhei na cidade e nunca morei na cidade.  

 

(7) Carlito manduca 

Meu nome é Carlito manduca e minha esposa Jucineia Sabanê  

Eu tenho 30 anos minha esposa tem 27 anos. 
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Eu não sei escrever e nem ler na língua materna e nem minha mulher. 

Eu e minha mulher sabemos escrever e ler em língua portuguesa. 

Eu tenho três filhas. Kawane Sabanê  tem 12 anos. Krislayne Sabanê Manduca tem 7 anos. 

Kauã lucas Sabanê Manduca tem 7 meses. 

Nenhuma casada. 

Nome da minha mãe é Alixindra manduca e meu pai é Pedro mamaindê. 

Eu nunca morei na cidade e nunca trabalhei na cidade.  

 

(8) Junior Sabanê  

Meu nome é Junior Sabanê e minha esposa Elizangela Sabanê . 

Eu tenho 25 anos e minha esposa tem 23 anos. 

Não sei escrever e nem ler na língua materna e nem minha mulher. 

Agora na língua portuguesa eu e minha esposa estamos no 2º ano de ensino médio, sabemos 

ler e escrever. 

Não sei falar outra língua. 

Sim eu tenho só uma filha. Eliza Sabanê tem 4 anos. Nenhuma filha casada 

Nome da minha mãe é Lidia Sabanê e meu pai é Jonado Sabanê. 

Eu nunca morei na cidade e nem trabalhei na cidade. 

 

9) Adison Sabanê  

Meu nome é Adison Sabanê e minha esposa Lidiane Vanessa Sabanê . 

Eu tenho 21 anos e minha esposa tem 19 anos. 

Não sabemos ler e nem escrever na língua materna. 

Já na língua portuguesa nós sabemos ler e escrever. E não sabemos falar em outra língua, só 

apenas portuguesa. 

Eu ainda não tenho nenhuma filha. E nenhuma filha casada. 

Nome da minha mãe é Lindalva Sabanê e do meu pai é Antônio Sabanê. 

Eu nunca morei na cidade e nem trabalhei na cidade. 

 

(10) Winderson Sabanê  

Meu nome é Winderson Sabanê e minha esposa Marinice Sabanê. 

Eu tenho 19 anos e minha mulher tem 21 anos. 

Eu não sei ler e nem escrever na língua materna. 

Já na língua portuguesa eu sei ler e escrever. E não sei falar em outra língua  
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Eu não tenho filho ainda e também não tem filho casado. 

Nome da minha mãe é Lindalva Sabanê e do meu pai é Antônio Sabanê. 

Nunca trabalhei na cidade e nunca morei na cidade e nem estudei.      

 

 

Ficha com perguntas feitas aos filhos: 

 

Meu nome é Diomar Sabanê s tem 11 anos. Sim eu estou no 6º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Iliandro Sabanê tem 16 anos. Sim eu estou no 3º ano de ensino médio. Meu 

professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Josiel Sabanê tem 12 anos. Sim eu estou no 7º ano de ensino fundamental. Meu 

professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Kawane Sabanê tem 11 anos. Sim eu estou no 6º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Krislayne Nawane Sabanê s Manduca tem 7 anos. Sim eu estou no 2º ano de 

ensino fundamental. Meu professor é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana 

na língua materna. 

Meu nome é Wesley Sabanê s tem 14 anos. Sim eu estou no 8º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Elaiza Sabanê s tem 9 anos. Sim eu estou no 3º ano de ensino fundamental. Meu 

professor é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Eliziane Sabanê tem 7 anos. Sim eu estou no 2º ano de ensino fundamental. 

Minha professora é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua 

materna. 

Meu nome é Mariele Anaisa Sabanê Kithaulu tem 7 anos. Sim eu estou no 2º ano de ensino 

fundamental. Meu professor é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na 

língua materna. 

Meu nome é Alisson Sabanê tem 13 anos. Sim eu estou no 7º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Jardel Sabanê 13 anos. Sim eu estou no 7º ano de ensino fundamental. Meu 

professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Azilene Sabanê tem 10 anos. Sim eu estou no 3º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 



103 

 

Meu nome é Jadson Sabanê tem 9 anos. Sim eu estou no 3º ano de ensino fundamental. Minha 

professora é a Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Luan Tawandê tem 11 anos. Sim eu estou no 6º ano de ensino fundamental. Meu 

professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Vitor Hugo Sabanê tem 6 anos. Sim eu estou no 1º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Fabricia Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Elizangela Sabanê tem 23 anos. Sim eu estou no 2º ano de ensino médio. Meu 

professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Junior Sabanê tem 25. Sim eu estou no 2º ano de ensino médio. Meu professor é 

Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Marinice Sabanê tem 21 anos. Sim eu estou no 8º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 

Meu nome é Marlene Kithaulu tem 30 anos. Sim eu estou no 8º ano de ensino fundamental. 

Meu professor é Edson Sabanê, mas nós só temos uma aula por semana na língua materna. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS SOCIOLINGUÍSTICO APLICADOS PARA 

LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PROFESSORES DA EIEEFMS 

 

1. Nome: Fabricia Sabanê  

2. Idade: 26 anos   

3. Sexo: Feminino 

4. Escolaridade: Cursando faculdade, de Licenciatura de Intercultural.   

5. Outras: não   

Informações/qualificações: ------- 

6. Atual em qual(is) serie(s)? 1º ao 3º ano de serie inicial de ensino fundamental 

7. Qual(is) língua(S) é ensinada? Língua portuguesa e língua materna.  

8.  O ensino é monolíngue ou bilíngue? Monolíngue.  

9. Existem mais de uma etnia na escola? Sim, quais? Manduka, Tawandê, Kithaulu e Sabanê.   

10. Qual a maior dificuldade enfrentada no processo de aprendizagem? 

Por Quê? Falta de material didático apropriado para o ensino e aprendizagem dos serie 

iniciais de ensino fundamental.  

 

1. Nome: Edson Sabanê  

2. Idade: 30 anos 

3. Sexo: masculino 

4. Escolaridade: Ensino médio  

5. Outras: Terminando Ensino superior 

Informações/qualificações 

6. Atual em qual(is) serie(s)? 6º ao 9º ano de ensino fundamental e 1º ao 3º do ensino médio  

7. Qual(is) língua(s) é ensinada? Língua portuguesa e língua materna. 

8. O ensino é monolíngue ou bilíngue? É ensinado bilíngue  

9. Existem mais de uma etnia na escola? Sim quais? Sim Tawandê, Manduca e Kithaulu 

10. Qual a maior dificuldade enfrentada no processo de aprendizagem? Muitas palavras novas 

do português para entender quando a gente está lendo o texto para ensinar as crianças.    

 

1. Nome: Maria José da Silva 

2. Idade: 46 anos 

3. Sexo: Feminino 
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4. Escolaridade: Licenciatura em Letras 

5. Outras Informações/qualificações:  

Pós-graduanda: Em Gestão Orientação e Supervisão com Ênfase em Psicologia 

6. Atual em qual(is) serie(s)?  

 Língua Portuguesa, Geografia e Língua Inglesa. 

7. Qual(is) língua(S) é ensinada? Língua Sabanê e Língua Inglesa 

8. O ensino é monolíngue ou bilíngue? Monolíngue 

9. Existem mais de uma etnia na escola? Quais?  

Sim. Manduka, Tawandê, kithaulu e Sabanê.  

10. Qual a maior dificuldade enfrentada no processo de aprendizagem? Por Quê?  

 Como professora exercendo a função, deparo com algumas dificuldades pela falta de energia 

elétrica e de alguns recursos didáticos e tecnológicos. Mesmo assim, trabalho em prol dos 

estudantes para que os mesmos se esforcem em busca de conhecimentos, com o que temos a 

lhes oferecer.  

 

1. Nome: Osmar Silveira 

2. Idade: 55anos 

3. Sexo: masculino 

4. Escolaridade: Licenciatura em ciências e matemática 

5. Outras Informações/qualificações:  

Pós-graduando: Especialização em educação de jovens e adultos. 

6. Atual em qual(is) serie(s)?  

6º,7º,8º ano do ensino fundamental, na disciplina de matemática. Ensino Médio nas 

disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia. 

7. Qual(is) língua(S) é ensinada?  

Língua Sabanê  

Língua Inglesa 

8. O ensino é monolíngue ou bilíngue?  Monolíngue 

9. Existem mais de uma etnia na escola? Quais?  

Sim. Mandukca, Tawandê, Kithaulu e Sabanê.  

10. Qual a maior dificuldade enfrentada no processo de aprendizagem? Por Quê?  

No exercício da minha função como professor a dificuldade mais apresentada pelos alunos é a 

interpretação de problemas. A falta de energia elétrica e de alguns recursos didáticos e 

tecnológicos são os grandes responsáveis pela defasagem citada. Porém com os recursos que 
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temos, procuro desenvolver meu trabalho, aprimorando cada vez mais o ensino para que se 

tenha uma boa aprendizagem.  

 

1. Nome: Leide Vicente Ribeiro 

2.  Idade: 41 anos 

3. Sexo: Feminino 

4. Escolaridade: Ensino Superior  

5. Outras: Cursando 5º período licenciatura em matemática Pós-Graduada em metodologia e 

Didática Ensino Superior 

6. Informações/qualificações: Licenciatura em História  

7. Atual em qual(is) serie(s)? Ensino Fundamental e Médio 

8.  Qual(is) língua(S) é ensinada? Língua portuguesa e língua materna 

9. O ensino é monolíngue ou bilíngue? Bilíngue 

Existem mais de uma etnia na escola? Quais? Sim, além de Sabanê, tem Tawandê, Manduka e 

Kithaulu. 

10. Qual a maior dificuldade enfrentada no processo de aprendizagem? A Dificuldade e a falta 

de matérias didáticas. Por quê? A tecnologia que não chega até a aldeia, isso dificulta um 

pouco no aprendizado do aluno, fazendo com que ele perca muitas oportunidades de 

progredir. 


