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RESUMO 

 

 O presente texto discute sobre a necessária formação que o professor não 

indígena deveria ter para atuar na educação escolar indígena, levando em consideração 

que a temática indígena tem como um dos conceitos básicos a interculturalidade. Assim 

na busca de compreender melhor como se vem dando o processo de formação de 

professores não índios, busquei por leituras que expressem diferentes visões a respeito 

da educação escolar indígena e o desafio de formar professores não índios para atuarem 

com esta educação específica. A proposta da escola indígena diferenciada representa, 

sem dúvida alguma, uma grande novidade no sistema educacional do país, exigindo das 

instituições e dos órgãos responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e 

mecanismos, tanto para que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por 

sua inclusão no sistema, quanto respeitadas por suas particularidades. 

 

 

Palavras chaves: formação de professores, interculturalidade, educação escolar 

indígena. 
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1-INTRODUÇÃO: 

1.1 Apresentação do tema 

 Existe no Estado do Rio de Janeiro, uma população indígena Guarani Mbya, 

distribuída em sete aldeias situadas nos municípios de Angra dos Reis, Parati e Maricá. 

Escolhi a Aldeia Sapukai para realizar a minha pesquisa, sobre os jovens e adultos 

Guarani Mbya da aldeia Sapukai de Angra dos Reis que estudaram na Escola Municipal 

Francisco O. Diniz na turma EJA-Guarani, que é uma modalidade de Ensino 

Fundamental de segundo segmento específica, intercultural, bilíngue e diferenciada para 

a Educação Escolar Indígena, promovida pela SECT de Angra dos Reis (Secretaria 

Municipal de Educação) em parceria com o IEAR/UFF- Instituto de Educação de Angra 

dos Reis e que tive a oportunidade de acompanhar.   E porque também participei no 

período de 2011 a 2013 do Programa de Extensão “Magistério Indígena e Escolarização 

Guarani Mbya do Estado do Rio de Janeiro”, no qual o objetivo geral era baseado 

principalmente na oferta de um curso de Magistério Indígena e atualmente sou bolsista 

do Programa Institucional de Bolsa Iniciação a Docência (PIBID) no Projeto: 

“Escolarização Indígena Guarani Mbya no Estado do Rio de Janeiro”, além de participar do  

grupo de pesquisa “Espaços Educativos e Diversidade Cultural”. Assim por estar 

acompanhando de perto todo o processo da construção do currículo da educação escolar 

indígena da aldeia Sapukai, vi a necessidade de investigar qual a formação que um 

professor não índio deve ter para atuar com esta educação específica. Levando em 

consideração que a temática indígena tem como conceito básico a interculturalidade, 

que segundo Candau (2003, p. 148), é que orienta processos que têm por base o 

reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e 

desigualdade social. É tentar promover relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e 

grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando os conflitos 

inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de poder presentes nas relações sociais 

e interpessoais, reconhecendo e assumindo os conflitos, procurando as estratégias mais 

adequadas pra enfrentá-los. Ainda segundo Candau (2003), a interculturalidade se 
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propõe a enfatizar uma postura dialógica que se coloca além da esfera da tolerância, 

promovendo o intercâmbio entre sujeitos das diferentes culturas que estão presentes no 

ambiente escolar, do mesmo modo que recusa qualquer processo de categorização que 

negue a complexidade dessas identidades culturais, ao “folclorizá-las” ou estabelecê-las 

hierarquicamente.  

 Por outro lado, a interculturalidade pode assumir uma perspectiva de 

transformação política e social, tal como proposto pela pedagogia crítica, ao dar 

destaque às questões culturais, concebendo as diferenças como construções sócio-

históricas decorrentes das relações sociais e, desse modo, superando uma visão segundo 

a qual a diversidade é assumida como “natural”.  Assim na busca de compreender 

melhor como se vem dando o processo de formação de professores não índios, busquei 

pesquisar textos  que tratam da temática e que expressem diferentes visões a respeito da 

educação escolar indígena e o desafio de formar professores não índios para atuarem 

com esta educação específica.  

 

1.2 Contextualização do problema: 

 

 Atualmente vem acontecendo em Angra dos Reis atividades da EJA-Guarani de 

2° segmento do Ensino Fundamental (6° ao 9° Anos) que visam oferecer continuidade 

de escolaridade aos jovens e adolescentes pertencentes à aldeia Sapukai. A 

escolarização se realiza na modalidade de EJA, em regime de educação presencial. 

Algumas aulas são regidas por educadores da própria rede estadual de Angra dos Reis e 

têm por objetivo central formar os jovens e adultos guarani no 2° segmento do Ensino 

Fundamental.Não há professores indígenas habilitados a lecionar no segundo segmento 

do Ensino fundamental. Partindo do ponto de vista das aulas da EJA, o que é visível 

notar é que ainda o número de professores não indígenas é superior ao número de 

professores indígenas e grande parte destes professores não tem nenhuma formação 

específica para trabalhar com Educação Indígena, possuindo a graduação não 

diferenciada. Sendo assim, a tão esperada escola indígena específica, diferenciada, 

intercultural, bilíngue e de qualidade para os índios permanece distante, pois ainda 
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existe a insuficiente qualificação dos professores não indígenas para trabalhar com esta 

educação específica. 

 Historicamente, a introdução da escola em terras indígenas serviu de instrumento 

de imposição de valores alheios e de negação de identidades diferenciadas. Neste 

percurso a escola ganhou um novo sentido para os povos indígenas tornando-se um 

meio de acesso a conhecimentos universais e de valorização de saberes tradicionais. A 

demanda por escola está presente em quase todas as comunidades indígenas que 

mantém relacionamentos com segmentos da sociedade brasileira. 

1.3 Justificativa pessoal: 

A decisão de realizar a pesquisa com a temática indígena surgiu após minha 

inserção no Programa de Extensão: ‘‘Magistério Indígena e Escolarização Guarani 

Mbya do Estado do Rio de Janeiro’’, coordenado pelo professor Domingos Nobre. 

Minha participação no programa serviu de alicerce para a minha pesquisa, pois antes de 

participar do grupo, o tema da  a educação indígena era algo desconhecido para mim. 

Ao longo de minha participação em atividades notei que os jovens da aldeia Sapukai 

lutam por uma escola que atenda às demandas específicas de sua cultura. Com isso me 

deparei com uma questão sobre a formação de docentes não índios, mas que atuam com 

indígenas. Sendo assim, acredito ter relevância por me ajudar a me formar enquanto 

uma educadora com um olhar diferenciado a respeito da interculturalidade, isto é, de 

conseguir fazer dialogar comportamentos e conhecimentos construídos sobre bases 

culturais distintas e frequentemente conflitantes.   

1.4 Justificativas sociais: 

 Baseada no contato com as aulas da EJA Guarani o que vejo é um 

comprometimento intenso por partes destes professores que regem estas aulas, mesmo 

não tendo a qualificação específica para atuarem com esta Educação Escolar Indígena. 

Sabendo que o objetivo do nosso projeto no Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação Cientifica (PIBIC) 
1
 é acompanhar pedagogicamente um Curso de EJA - 

Guarani de 2º Segmento do Ensino Fundamental (6ª a 9ª Séries) e o projeto PIBID
2
 

assim como o Programa Novos Talentos
3
: é promover atividades de extensão 

articuladas ao ensino e à pesquisa, em parceria com a SEEDUC-RJ e SECT de Angra 

dos Reis, visando à inserção da temática da interculturalidade e diversidade cultural no 

currículo da EJA-Guarani e das escolas não indígenas, prevista na Lei: 11.645 (2002). 

Começo então a me deparar com a necessidade de entender um pouco melhor como 

vem se dando então a formação destes professores não indígenas para atuarem com esta 

especificidade da modalidade EJA Indígena (Guarani). Acredito também que esta 

pesquisa possa vir a servir de subsídio para o currículo de formação intercultural desta 

modalidade, tendo ainda como expectativa de que esta familiaridade com essas questões 

possa ser útil na reflexão sobre experiências de outros professores não indígenas. Pois 

vejo que a educação escolar indígena se configura como uma situação limite em termos 

de educação. Nela aparecem as dificuldades, os dilemas são sempre colocados de forma 

muito contundente, o que obriga o educador a ter que olhá-los prontamente de frente.      

1.5 Hipótese de trabalho:  

 Tendo em vista que a política educacional para a modalidade de educação 

escolar indígena tem se pautado pela necessidade de institucionalizar a escola indígena 

dentro dos sistemas de ensino, garantindo aos estudantes indígenas o acesso à Educação 

Básica, vejo então que é um grande desafio para estes professores não indígenas 

atuarem nesta área.  

 Isso porque este professor, além de não ser indígena, passa por um grande 

desafio de aceitação pelo grupo Guarani Mbya. Não basta a esse educador um bom 

currículo de formação pedagógica. É  necessário que  esteja preparado para lidar com a 

interculturalidade, de forma crítica. Quando se trata de educação escolar indígena o que 

temos na verdade é uma estrutura ainda não alicerçada em suas especificidades político-

pedagógicas e mais um quadro desafiador de educadores que ainda não possuem a 

                                                             

1 Projeto PIBIC:”Escolarização Indígena Guarani Mbya no Rio de Janeiro”  
2 Projeto PIBID:  “Escolarização Indígena Guarani Mbya no Estado do Rio de Janeiro” 
3 Projeto Novos Talentos 
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formação adequada para atuarem na área. E duas constatações transformam-se em 

questões preocupantes para educação indígena: a) Não há formação específica para o 

professor atuar na educação escolar indígena, nos currículos de Magistério, na 

Pedagogia ou nas Licenciaturas. Os currículos destes cursos geralmente não incluem 

componentes pedagógicos da educação escolar Indígena, exceto na disciplina: 

“Educação Para as relações Etno Raciais” (obrigatória). b) A formação do educador se 

completa na prática, em interação com os índios. É assim que o professor não indígena 

vai aprendendo como trabalhar. 

      

1.6 Objetivo geral: 

  Apresentar como vem se dando a formação de professores não indígenas no Rio 

de Janeiro para atuarem com educação de jovens indígenas Guarani Mbya. 

 

1.7  Objetivos específicos: 

 Analisar a formação que o professor não indígena recebe para lidar com a 

educação escolar indígena  

Compreender conceitualmente como professores não indígenas da EJA Guarani 

estão trabalhando com a interculturalidade. 

 

Analisar teoricamente as práticas pedagógicas dos professores não indígenas da 

EJA- GUARANI.  

 

1.8  Questões de estudo: 
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Qual formação que o professor não indígena recebe para lidar com a educação 

escolar indígena?  

 

Numa perspectiva conceitual, como estes professores não indígenas estão 

trabalhando com a interculturalidade?  

 

Como se dão as práticas pedagógicas dos professores não indígenas da EJA- 

GUARANI? 

 

1.9 Metodologia:  

Sabendo-se que há diferentes tipos de pesquisa associados à abordagem 

qualitativa, optei então por utilizar o estudo de caso como um recurso metodológico, 

pois o estudo de caso, segundo Sarmento (2003) é, um formato metodológico que deve 

a sua divulgação, antes de qualquer coisa, o fato de perspectivarem holisticamente as 

unidades organizacionais, e no caso dos estudos de base etnográfica, de acrescentarem 

ao conhecimento de estruturas, regras, interações e processos de ação, as dimensões 

existenciais, simbólicas e culturais que lhe associa.  E uma das vantagens do estudo de 

caso é a possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e 

integrada de uma unidade social complexa, composta de múltiplas variáveis, e também 

a sua capacidade de retratar situações vivas do dia- a- dia, sem prejuízo de sua 

complexidade e de sua dinâmica natural. (p.139) 

O estudo de caso pode definir-se como “o exame de um fenômeno especifico, tal 

como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição, ou 

um grupo social” (SARMENTO, 2003 p.137 Apud MERRIAM, 1988, p. 9) ou, então 

como uma “investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do 

seu contexto real de vida, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são absolutamente evidentes” (SARMENTO, 2003 p.137 Apud YIN, 
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1994, p.13) Sendo assim utilizei como subsídio para esta pesquisa a privilegiada 

temática da educação escolar indígena, que necessita recrutar participantes, professores 

não indígenas para atuarem nas escolas indígenas. Também utilizei da observação 

participante em algumas aulas, pois segundo Sarmento, com a observação participante o 

investigador está presente no tipo de informação que recolhe e nas conclusões da 

investigação, não há modo de realizar a observação dos contextos de ação que não seja 

num certo sentido sempre participante (SARMENTO, 2003 Apud WOODs,1987ª, 

p.55). Fiz também uso de entrevistas com os professores que atuam nesta educação 

específica na cidade de Angra dos Reis.  

Conforme Sarmento (2003) as entrevistas são um componente integrante do 

estudo de caso, pois são uma oportunidade para os entrevistados se explicarem, falando 

de si, encontrando as razões por que se age e vive. Segundo ele, os três componentes de 

um estudo de caso etnográfico que são produzidos em um conjunto de documento são: 

observação da entrevista, observação participante e análise de conteúdo. Entendendo-se 

que o cruzamento da informação recolhida a partir da observação, das entrevistas e dos 

documentos permite realizar a triangulação. 

 

1.10 Referencial teórico:  

 A pesquisa foi desenvolvida com base em referenciais teóricos que 

contextualizam a formação de professores da educação escolar indígena, como textos de 

etnografia e observação participante de antropólogos nesta área em especifico. Analisei 

por exemplo, D’ Angelis (1996) que discute a formação que o professor deveria ter para 

atuar em programas de ensino na educação escolar indígena. Segundo ele, a formação 

de professores indígenas é, em primeiro lugar, formação de professores e os professores 

da educação indígena atuam em realidades em que estão envolvidos conflitos de 

culturas, de sociedade e até de identidades, o que exige nesse caso alguma coisa além, 

na sua formação; o que ele chama de perspectiva antropológica. 
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 Grupioni (2003) relata que o professor indígena deve ser formado como um 

pesquisador não só dos aspectos relevantes da história e da cultura, mas também dos 

assuntos considerados significativos nas várias áreas de conhecimento.  

 Sendo assim, discuto, a partir desses referenciais teóricos, alguns conceitos 

básicos para a formação do professor para atuar na educação escolar indígena como: 

formação de professores, educação intercultural e o conceito interculturalidade.  

 

Que a interculturalidade não está num modelo que prioriza ora os 

conhecimentos acumulados pela sociedade ocidental, ora os 

conhecimentos produzidos pelas sociedades indígenas, mas na 

garantia de a escola poder ser um espaço que reflita a vida dos povos 

indígenas hoje, com as contradições presentes nas relações entre as 
diferentes sociedades, com a possibilidade de ser integrada nos 

processos educativos de cada povo e, assim, ser administrada segundo 

os parâmetros específicos desses processos. (PAULA, 1999, p. 39).   
 

 

Assim creio ter relevância esta pesquisa por tentar compreender qual formação 

que um professor de educação indígena deve ter para atuar nesta modalidade de 

educação específica. 

  

 

 

1.11 Estrutura da Monografia 

 

 Esta monografia está organizada em três capítulos: no primeiro capítulo: 

“Formação de professores indígenas e não indígenas” fiz um levantamento teórico sobre 

a formação de professores indígenas e não indígenas.  

 No segundo capítulo: “O conceito de interculturalidade e como vem sendo 

trabalhado na educação escolar indígena em Angra dos Reis”. Discussão a respeito do 

conceito de interculturalidade buscando compreender conceitualmente como 

professores não indígenas da EJA Guarani estão trabalhando com a interculturalidade. 

  No terceiro capítulo: “Relatos de Experiências na EJA Guarani” relatei as 

experiências vivenciadas no estudo de caso da EJA- GUARANI. 
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 2-DETERMINAÇÕES LEGAIS SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS 

 Atualmente, falar de educação indígena no Brasil é falar de um contexto 

multiético e nos remete a refletir sobre o conceito de formação de professores. Portanto, 

neste capítulo iremos analisar os referenciais teóricos que contextualizam, numa 

perspectiva crítica, a formação de professores para atuarem na educação escolar 

indígena.  Dessa perspectiva discutirei qual a preparação que o professor não indígena 

recebe para lidar com o difícil encontro com o outro, com o diferente? Portanto, este 

capítulo pretende introduzir uma reflexão sobre as práticas pedagógicas dos educadores, 

particularmente aqueles que pretendem atuar na área da educação escolar indígena. 

 A constituição brasileira garante que a escola indígena tem que ter um 

tratamento diferenciado, respeitando-se a especificidade de cada sociedade indígena. No 

entanto, quando se trata da Educação Escolar Indígena notamos que passado o século 

XX, ainda não temos uma educação estruturada com suas especificidades e cujos 

educadores possuam a devida formação que garanta um ensino de qualidade para as 

mais variadas culturas e realidades existentes no Brasil. (KAINGANG, 2002). 

 D’Angelis (1996) traz a discussão da formação de professores discordando da 

interpretação da expressão “prática pedagógica” como “prática de ensino”. Segundo ele, 

em qualquer comunidade se contam muitos educadores: um homem que guarda e 

transmite as histórias dos antepassados é um educador, assim como um pai ou mãe que 

aconselha seus filhos, com amor, dentro das normas da sua sociedade. Já, no seu ponto 

de vista, o professor é uma pessoa especialmente qualificada para conduzir um processo 

de ensino-aprendizagem por um tempo determinado (ainda que nem sempre pré-

determinado). Idealmente, um professor deveria sempre ser um educador. Melhor ainda, 

idealmente, um professor deveria ser primeiramente e acima de tudo, um educador que 

tivesse a qualificação (desenvolvida ou aprendida) para atuar em programas de ensino.  

 

 
A formação do professor indígena é bastante difícil e em sua formação o 

problema do embate cultural precisa ser claramente enfocado e adequadamente 

tratado, não se trata de ensinar antropologia nem ensinar cultura indígena, mas 

de construir uma relação pedagógica dialógica (e dialética) nas quais 

professores e assessora sejam parceiros de uma reflexão existencial, filosófica 
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e política profunda. Na perspectiva antropológica é a ideia da construção de 

uma relação pedagógica e dialógica (e dialética), na qual professores e 

assessores sejam parceiros de uma reflexão existencial, filosófica e política 

profunda. A capacitação em ensino de línguas é outro aspecto indispensável 

para um professor atuar na maioria das situações de comunidades indígenas. 

D’Angelis (p.160)  
 

 

 Nessa área será fundamental levar o aluno/professor a reconhecer as diferenças 

entre ensino de primeira língua e ensino de segunda língua e as diferentes metodologias 

empregadas nesses casos.  Também é fundamental que o professor seja bilíngue e 

compreenda que não se podem separar objetivos de métodos. Por tudo isso, há ainda, 

segundo ele, dois elementos fundamentais para interagir para a formação de professores 

indígenas: currículo e material didático. Pois o currículo julga-se fundamental tematizar 

o sentido da escola e sua dependência das decisões a respeito de política e planejamento 

linguístico, identidade e espaço da cultura indígena e além de capacitar os professores 

indígenas para intervir nessa discussão com qualificação, evitando as imposições em 

planejamentos conduzidos por técnicas ou professores não índios. Chiodi (1993) 

defende a tese de que:  

 

 

 A teoria da educação bilíngue se sustenta no suposto de que quanto maior seja 
o nível de competência oral e escrita no idioma materno, tanto mais rápida e 

eficazmente se produzirá no segundo, portanto nos anos iniciais, a educação 

bilíngue consiste, entre outras coisas, no ensino da leitura e escrita em língua 

vernácula, na aprendizagem oral do Português (pra nós) e na transferência à 

escrita desta língua das habilidades já desenvolvidas em L1. Chiodi (1993)  
(p.177). 

 

 

Ele descreve que é frequente encontrar professores bilíngues que por 

insegurança ou falta de orientação metodológica ensinam castelhano como primeira 

língua, seguindo os procedimentos usuais nas escolas do sistema tradicional donde os 

meninos estudaram. É comum que o professor não aceite que se alfabetiza só uma vez, e 

volta a ensinar a leitura e escrita (em espanhol) como se as crianças não tivessem 

passado por esta etapa em sua língua materna. Em outros casos, quando os professores 

se encontram com crianças bilíngues, ainda incipientes, optam por retornar à educação 

monolíngue em espanhol. Além do fato de que os pais exigem que as crianças sejam 
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alfabetizadas rápida e diretamente em castelhano. (p. 177-178) Nós conhecemos essa 

realidade também no Brasil, onde, para agravar, o ensino de gramática prevalece sobre a 

leitura e produção textuais. 

 Chiodi (1993) alerta para que o êxito dos projetos de educação bilíngue 

intercultural, no que diz respeito à escrita da língua materna, está condicionado pela 

criação de hábitos de comunicação escrita entre as comunidades indígenas.  

Segundo Monserrat (2001), o Estado brasileiro não tem realmente uma política 

linguística específica para as sociedades indígenas. Ele tem, sim, no nível do discurso, 

uma política de educação escolar indígena, qualificada como “bilíngue, intercultural, 

específica e diferenciada” (p.137) E explica que se pode agir sobre a língua de duas 

maneiras diferentes:  

 

Uma é planificando o corpus – quer dizer, intervindo sobre a forma da língua, 

como a criação de uma escrita, tratamento dos empréstimos, dos neologismos, 

estandardização, normatização, etc.; e outra é planificando o status – quer 

dizer, intervindo sobre as funções da língua, seu status social e relações com 

outras línguas. Monserrat (2001)  (p. 138).   

 

 

 Com o material didático propõe-se que a existência, a utilidade, os objetivos, as 

deficiências e as limitações sejam tematizados com os futuros professores, além do 

estabelecimento de critérios para avaliação desse tipo de material.  

Com isso o que vemos é que a formação de professores ainda está muito longe 

do que se realmente deveria ser, ainda há muito que se fazer para uma formação de 

qualidade. Segundo Nobre (2005) a escola sozinha, não consegue, infelizmente, reverter 

tendências sociolinguísticas, o que a escola tem feito com o corpus e com o status da 

língua indígena? Ou de que bilinguismo falamos? A Linguística sozinha não dá conta de 

responder todas as perguntas relativas aos desafios trazidos pelo bilinguismo. Para 

alguns deles, a Pedagogia, com um olhar antropológico, pode ajudar. Para outros, nem a 

escola ajuda muito. Nobre (p.106) 

 Nas sociedades indígenas, o ensinar e o aprender são ações mescladas, 

incorporadas à rotina do dia a dia, ao trabalho e ao lazer e não estão restritas a nenhum 

espaço específico o processo de ensino/aprendizagem. Na  Educação Escolar Indígena, é 
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uma empreitada social. È importante atentar para o fato de que, enquanto cabe ao 

professor não índio formar seus alunos como cidadãos brasileiros plenos, é 

responsabilidade do professor da educação indígena não apenas preparar as crianças, os 

jovens e os adultos, sob sua responsabilidade, para conhecerem e exercitarem seus 

direitos e deveres no interior da sociedade brasileira, mas também garantir que seus 

alunos continuem exercendo amplamente sua cidadania no interior da sociedade 

indígena ao qual pertencem.  

 É por esse motivo, então, que o professores da educação escolar indígena, em 

seu processo de formação, têm que, o tempo todo, refletir criticamente sobre as 

possíveis contradições embutidas nesse duplo objetivo, de modo a encontrar soluções 

para os conflitos e tensões daí resultantes. Os professores da educação escolar indígena 

têm a difícil responsabilidade de serem os principais incentivadores à pesquisa dos 

conhecimentos tradicionais junto aos membros mais velhos de sua comunidade e sua 

difusão entre as novas gerações, visando à sua continuidade e reprodução cultural; 

assim como estudarem, pesquisarem e compreenderem os conhecimentos reunidos no 

currículo escolar à luz de seus próprios conhecimentos (BRASIL, 2002). Ser professor 

de uma escola indígena é antes de tudo despir-nos de nossa noção eurocêntrica de 

sociedade, inclusive as de etiqueta e higiene. É permitir ser e estar na condição de 

“trocas” e “ganhos”. Estando disposto a vivenciar o “obscuro” que lhe é permitido. Para 

aprender é necessário ouvir muito, mais do que falar, para não produzir efeitos 

contrários a sua atuação. Tem que saber o seu lugar, numa relação de gênero. Saber 

quando, onde e como conversar com o sexo oposto. Ser professor de uma escola 

indígena é ser e ter todos os atributos acima, adicionado à espontaneidade nas ações e o 

clássico sorriso no rosto. E permitir que o sorriso torne risos durante as aulas, como 

forma de autenticar o que se está aprendendo. Não é permitido encaixar cada qual em 

seu delimitado espaço, mas dar condições que nesse movimento entre os sujeitos 

construa tramas que fortaleça o saber científico com os saberes locais. (BRAND,2005). 

 

 O professor indígena, na perspectiva de uma escola diferenciada, segundo Brand 

(2005), é o principal personagem de quem depende efetivamente a implementação de 

uma escola indígena de qualidade. A formação dos professores indígenas passa a ser de 
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primordial importância, no conjunto de reconstrução do velho paradigma da educação 

tradicional da escola como um todo, na medida em que este profissional representa uma 

nova liderança dentro da comunidade, respondendo como um tradutor que decodifica o 

mundo exterior da aldeia. Nesta perspectiva o professor que atua em escola indígena 

deve interagir nessa relação como meio de conquistar um espaço para o projeto de 

atuação do seu componente curricular, porque para o aluno é o professor e não o 

conteúdo que é difícil. A dificuldade é a relação, pessoa-pessoa e não pessoa-conteúdo. 

 

 O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) é uma 

espécie de guia para construir e disseminar um modo de pensar e um sistema para as 

escolas indígenas, influenciando os muitos agentes envolvidos na questão educacional 

indígena, como educadores das redes estaduais e municipais, que, em sua maioria, não 

tinham familiaridade com a educação intercultural, nem informações sobre povos 

indígenas. Assim dois aspectos cruciais para a formação de professores indígenas é 

preparar professores indígenas para todas as complexas tarefas ora necessárias, num 

processo de formação permanente, regularizando sua situação profissional, permitindo 

que mesmo em serviço completem sua escolaridade até o terceiro grau, de acordo com 

cursos, currículo e calendários específicos, que devem ser flexíveis, construídos em 

direção a uma educação intercultural e multilíngue, sob as rédeas da comunidade.  Criar, 

nas secretarias estaduais e municipais de educação, as instituições, conhecimentos, 

instâncias administrativas, equipe técnica, formas de trabalho concretas para que os 

princípios legais sejam obedecidos e a autonomia indígena na escolha de educação 

específica seja respeitada. Segundo a legislação brasileira ora em vigor, as secretarias 

são legalmente responsáveis por executar o programa de educação escolar indígena, sob 

orientação do MEC; no entanto, ainda não têm o preparo adequado para essas 

atribuições. Os professores indígenas, portanto têm a incumbência de analisar dois 

mundos, o étnico e o que costumamos chamar de ocidental. Devem escolher em 

conjunto com colegas e com a comunidade o modelo de escola, o currículo, o 

calendário, a pedagogia, ouvindo os anseios de pais, dos líderes e dos mais velhos, 

contando com a força coletiva do próprio povo e das organizações indígenas ou de 

professores indígenas locais, regionais ou nacionais. Devem refletir sobre a sociedade 
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que almejam e pensar em formas educacionais para atingi-las, têm que entender o 

mundo globalizado e o próprio mundo, diferente em cada povo, têm que ensinar em 

suas línguas e dominar o português, devem adquirir conteúdos de conhecimento de um 

sistema educacional, o brasileiro do qual até ha pouco estavam marginalizados.  

 Portanto, no decorrer desses últimos anos, as conquistas acima relatadas vêm 

sendo regulamentadas por meio de vários textos legais: a atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional garante às sociedades indígenas, em seus artigos 78 e 79, a oferta 

de educação escolar bilíngue e intercultural. A nova LDB define como um dos 

princípios norteadores do ensino escolar nacional o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas. 

 

O art. 78 afirma que:  

 

A educação escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilíngue 

para a reafirmação de suas identidades étnicas, recuperação de suas memórias 

históricas, valorização de suas línguas e ciências, além de possibilitar o 
acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade 

nacional. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino 

estaduais e municipais no provimento da educação intercultural às sociedades 

indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa (...) 

planejados com audiência das comunidades indígenas (...), com os objetivos 

de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna (...) desenvolver 

currículos e programas específicos, neles incluindo conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades (...), elaborar e publicar 

sistematicamente material didático específico e diferenciado.  
 

 

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas publicado em 

1998 pelo MEC documento oficial que deve orientar a elaboração de projetos 

curriculares, para as escolas indígenas do país, alerta que: 

Enquanto referencial para um país com sociedades indígenas tão diversas, e 

tendo como fundamento e meta o respeito à pluralidade e à diversidade, o 

RCNE/Indígena não é um documento curricular pronto para ser utilizado, 

mecanicamente, em qualquer contexto, nem pretende estar dando receitas de 
aula.  
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Na Resolução nº 3, de 10 de Novembro de 1999/CNE, que sintetiza toda a 

conquista legal na elaboração do conceito de educação escolar indígena no contexto da 

realidade atual dos povos indígenas no Brasil e fixa Diretrizes para o funcionamento das 

escolas indígenas e dá outras providências é possível destacar os princípios e 

pressupostos que norteiam o novo ideário político - pedagógico desta escola.  

A Resolução estabelece, entre outras diferenças, as “diretrizes curriculares do 

ensino intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos 

indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica” (Artigo 1º). Segundo o 

documento isto será possível através de “ensino ministrado nas línguas maternas das 

comunidades atendidas, como uma das formas de preservação da realidade 

sociolinguística de cada povo”, da “organização escolar própria” (Artigo 2º), da 

“participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão” 

considerando “suas estruturas sociais; suas práticas socioculturais e religiosas; suas 

formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-

aprendizagem; suas atividades econômicas” (Artigo 3º). O artigo 5º destaca que: “A 

formulação do projeto pedagógico próprio por escola ou por povo indígena, terá por 

base” entre outros aspectos de cultura e currículo, “a participação da respectiva 

comunidade ou povo indígena”. Quanto à docência na escola indígena diz a Resolução 3 

“ A formação de professores indígenas será especifica, ...” (Artigo 6º); “ Os cursos de 

formação de professores indígenas darão ênfase à constituição de competências 

referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, na elaboração, no 

desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios , na produção de 

material didático e na utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa”( 

Artigo 7º ) complementando no artigo 8º que, “A atividade docente na escola indígena 

será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia”.  

 O Plano Nacional de Educação - Lei nº 10.172/2001 quando trata da educação 

indígena em suas Diretrizes argumenta que: “A educação bilíngue, adequada às 

peculiaridades culturais dos diferentes grupos, é melhor atendida através de professores 

índios” e que a formação destes professores “deve capacitá-los para a elaboração de 

currículos e programas específicos para as escolas indígenas [...] para uso nas escolas 

instaladas em suas comunidades”. No estabelecimento de Objetivos e Metas, o Plano, 
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afirma “assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto 

pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção do 

cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas 

decisões relativas ao funcionamento da escola”.  

Os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas (BRASIL, 2002) 

apresenta capacidades políticas, éticas, linguísticas e culturais” que devem 

servir de “guia para sua atuação na escola e nos demais espaços educacionais 

da comunidade.  

 

 

Em consequência, com apoio de forças sociais diversas, foi se estabelecendo, 

nos estados, um conjunto de instrumentos legais que passaram a garantir e balizar a 

implantação da escola indígena em nosso país. Com tudo isso que aqui apresentei o que 

me pareceu ficar em evidência foi que os professores da educação escolar indígena em 

formação no país estão, em sua quase totalidade, “em serviço”, atuando ativamente 

como construtores de seus próprios currículos a partir de orientações de seus programas 

de formação ou adaptando programas e materiais recebidos dos estados e, portanto com 

amplos conhecimentos experienciais advindos de suas práticas. Tal condição apresenta 

enorme potencial didático pedagógico na profissionalização docente. Entretanto, os 

conteúdos disciplinares não estão em diálogo com as realidades vividas em serviço pelo 

professor. Pouco se tem explorado o diálogo potencial com as problemáticas didáticas e 

pedagógicas relativas à prática de ensino-aprendizagem vivenciada por estes 

professores. Há uma grande interferência nos currículos de conteúdos teóricos de difícil 

compreensão e aplicação pedagógica, sem apoio nas enormes possibilidades advindas 

dessa condição especial de “práticos”, de forma a transformar saberes da experiência em 

conteúdo de sua formação teórica. Por outro lado, alguns projetos de organizações não 

governamentais inovaram em explorar instrumentos para alimentar a relação da prática 

vivida pelos professores com o teórico a ser construído coletivamente nos cursos. 

Usaram para tal como instrumento reflexivo nas etapas presenciais e não presenciais 

recursos autobiográficos como os diários de classe, os memoriais, os relatórios de 

viagem, os debates sistemáticos sobre a prática curricular e mais recentemente, a 

elaboração dos projetos político-pedagógicos. Estes trabalhos devem ser objeto de 

estudo e difusão entre os demais programas de formação.  
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  Assim, a urgente tarefa de formação inicial completa de docentes para educação 

escolar indígena não pode se fazer descolada da discussão da escola indígena e de seu 

currículo, de forma que estejam os primeiros preparados para oferecer aos seus alunos 

indígenas, a totalidade da educação básica, ou seja, a continuidade ao Ensino 

Fundamental (5a. a 8a. séries) e o Ensino Médio, segundo as realidades e necessidades 

imediatas e de longo termo formuladas por estas sociedades. 

 Para iniciar o planejamento de um programa de formação dos professores 

indígenas são necessárias discussões que possibilitem um diagnóstico detalhado, tendo 

como partícipes as próprias comunidades indígenas. Por meio desses diagnósticos, 

busca-se iniciar a formulação coletiva do que está denominado na atual literatura 

educacional do país como Proposta Pedagógica ou Projeto Político-Pedagógico. Por 

meio dele, pode-se identificar a história da escola na comunidade, a situação nos dias 

atuais, os avanços e problemas do ponto de vista da comunidade envolvida, o que se 

espera da escola no presente e no futuro, quais as expectativas de aprendizagem que se 

tem para os alunos e alunas. Só durante e a partir dessa reflexão e formulação se pode 

definir com maior clareza o perfil profissional que deve ser proposto e incentivado no 

currículo, ou seja, quais capacidades devem os professores desenvolver nos cursos de 

formação.   

 Ora, espera-se dos professores indígenas, em conjunto com suas comunidades, 

que tenham possibilidades graduais e progressivas, de formular junto dos diversos 

atores envolvidos nesses programas, as propostas não só de seus cursos de formação, 

mas as de suas escolas. Nesse sentido, os cursos de formação devem permitir a análise 

crítica da escola, novo campo cultural/ social, pelos professores da educação indígenas. 

Estes devem ter a capacidade de pensar os projetos escolares, segundo as 

transformações socioculturais por eles experimentadas, formulando-as em termos 

curriculares e educacionais. Dessa maneira, os programas de formação precisam dar 

conta de formar professores da educação indígena para a pesquisa e para a reflexão 

pedagógica e curricular, de forma que pensem e promovam a renovação da sua 

educação escolar, sensíveis às necessidades históricas de sua comunidade. Os 

professores da educação indígena têm o complexo papel de compreender e transitar nas 

relações entre a sociedade majoritária e a sua sociedade. São interlocutores privilegiados 
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entre mundos., ou entre muitas culturas, tendo de acessar e compreender conceitos, 

ideias, categorias que não são apenas de sua própria formação cultural. Desempenham 

um papel social novo, criando e resignificando, a todo o momento, sua cultura. Nesse 

processo, o professor da educação indígena desempenha funções sociais específicas 

segundo o papel da escola para cada sociedade indígena em um determinado momento 

de sua história.  
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3- O CONCEITO DE INTERCULTURALIDADE E COMO VEM SENDO 

TRABALHADO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM ANGRA DOS 

REIS. 

 O conceito interculturalidade é um dos princípios teóricos básicos tanto do 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) como de diversos 

projetos de Educação Escolar Indígena presentes no Brasil. Sendo assim, neste capítulo 

iremos discuti-lo e analisar como ele vem sendo trabalhado na educação indígena em 

Angra dos Reis, buscando compreender, conceitualmente, como os professores não 

indígenas da EJA Guarani estão trabalhando com a interculturalidade. A dimensão da 

interculturalidade está hoje colocada como um dos aspectos desejáveis para uma escola 

indígena, tida mesmo como uma das condições necessárias para que seja respeitada a 

especificidade da educação escolar indígena, como transparece nitidamente numa das 

metas elaboradas recentemente para o Plano Nacional de Educação:  

 

As escolas indígenas são diferentes das escolas não-indígenas porque possui 

características de ensino próprias. Essas são grandes diferenças. Os regimentos 
escolares também diferem em vários pontos, como: calendário escolar, carga 

horária, conteúdos, metodologia de ensino, etc. É diferente porque trabalha 

respeitando as maneiras tradicionais dos velhos passarem os conhecimentos 

para os jovens. É diferente porque o professor é o principal autor de seus 

próprios materiais didáticos usados na escola e usa tanto o conhecimento na 

escrita quanto o conhecimento oral. A aproximação com a escola não-indígena 

é pelo caráter de ensino que fazem em busca dos seus conhecimentos sociais e 

da cidadania. (Professor Joaquim Maná Kaxinawá, T.I. Praia do Carapanã).  

 

 

 

  A interculturalidade, quando pensada no cotidiano de uma escola indígena, está 

intrinsecamente ligada à questão dos conhecimentos. O conceito de interculturalidade 

surgiu em contraposição às ideologias anteriores de assimilação e integração da 

diferença. Enquanto estas tendiam a homogeneização cultural dos Estados nacionais, 

vendo tudo que fosse diferente como uma ameaça ao ideal de uniformidade, a 

interculturalidade apareceu com o discurso da defesa da coexistência entre modos de 

vida diversos. Na perspectiva intercultural a diversidade seria vista como riqueza, não 
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como obstáculo e para que ela fosse respeitada, deveriam ser incentivadas as práticas de 

tolerância, diálogo, relativização e troca. A educação intercultural passou a ganhar 

espaço nos discursos e nas políticas fortemente a partir da década de 70. Com isso a 

noção de interculturalidade implica na superação das “concepções estáticas e estruturais 

de cultura”, como algo objetivo e substantivo, apoiando-se na concepção de processos 

sociais e, portanto em constante transformação.  Assim, o que vem acontecendo no 

município de Angra dos Reis na modalidade da EJA Guarani é um constante momento 

de troca e relativização nas aulas mesmo que estes professores que atuam nesta 

modalidade não sejam indígenas, pois o que se nota é que estes docentes vêm lidando 

bem com esse conceito. Uma das professoras desse corpo docente diz que a 

interculturalidade: “É fundamental para quem trabalha com povos tradicionais e com 

qualquer cultura marginalizada, pois a partir dele compreendemos que não há cultura 

superior ou inferior e a base do conhecimento é a troca, é o diálogo entre as culturas 

sem que uma se sobreponha a outra”.    

 A interculturalidade parte do reconhecimento da existência de sujeitos com 

diferentes culturas e que estejam dispostos a dialogar. O diálogo, pela sua origem 

etimológica, pressupõe a existência de posições distintas e opostas que se disponham ao 

confronto, ou seja, o diálogo implica posicionamentos distintos que se confrontam. 

Dentro desse horizonte de compreensão, o diálogo tem de respeitar as identidades dos 

interlocutores envolvidos e criar as condições para que as experiências históricas 

negadas ou silenciadas aflorem e ganhem materialidade e visibilidade. A educação 

intercultural tem de reconhecer a complexidade que envolve a interação entre sujeitos 

que possuem identidades culturais e práticas socioculturais distintas. Os indígenas 

construíram diferentes experiências ao longo da história que são perpassadas por 

enfrentamentos, destruições, lutas e resistências. As práticas indígenas evidenciam que 

existem diferentes ritmos e intensidades de convivência com o não índios. Alguns povos 

indígenas estão mais integrados aos costumes e práticas dos grupos socioculturais que 

vivem no entorno das áreas indígenas; outros povos mantêm razoavelmente suas 

tradições socioculturais e preservam mais as condições básicas de sobrevivência: terra, 

mata, caça coleta, pesca, etc. A educação intercultural entende que o diálogo é a 

possibilidade para que a diversidade possa ser reconhecida e transformada em direitos 
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visando à cidadania e à superação da exclusão. Para tanto, é necessário um duplo 

movimento: o reconhecimento da história, da cultura, dos valores e das tradições de 

cada grupo indígena, mas ao mesmo tempo um diálogo com as experiências, 

conhecimentos produzidos pelos não indígenas. Sem esse diálogo, não há educação 

intercultural. Esse princípio é válido para todos, visto que para a educação intercultural 

todos precisam aprender e reconhecer a riqueza existente nas culturas dos outros.  

Ressalta-se a necessidade e a importância de trabalhar essas duas dimensões, 

condição para que seja efetivada uma educação intercultural e sejam superadas às 

históricas relações de dominação.  

 A educação intercultural precisa se tornar realidade não apenas em relação aos 

indígenas. Por acreditar que ela é uma perspectiva educacional capaz de enfrentar os 

grandes desafios existentes no contexto atual é preciso avançar na construção de 

relações dialógicas entre diferentes sujeitos. A educação intercultural tem de fortalecer 

as identidades em diálogo com as culturas, ou seja, é urgente aprofundar a consciência 

de que somos seres em construção. Para tanto, o reconhecimento da diversidade deve 

servir de parâmetro toda vez que a homogeneidade tende a anular determinados grupos 

e, ao mesmo tempo, ser questionada toda vez que ela for reivindicada para legitimar 

hierarquias e discriminações. 

O interculturalismo refere-se à interação entre culturas de uma forma recíproca, 

favorecendo o seu convívio e integração assente numa relação baseada no respeito pela 

diversidade e no enriquecimento mútuo. A expressão também define um movimento 

que tem como ponto de partida o respeito pelas outras culturas, superando as falhas 

de relativismo cultural, ao defender o encontro, em pé de igualdade, entre todas elas. 

Dado que não se pode considerar que qualquer cultura tenha atingido o seu total 

desenvolvimento, o diálogo entre os povos de diferentes culturas é o meio de 

possibilitar o enriquecimento mútuo de todas elas. O interculturalismo propõe, assim, 

que se aprenda a conviver num mundo pluralista e se respeite e defenda 

a humanidade no seu conjunto. É necessária a existência de valores interculturais para 

podermos viver em conjunto, isto é, chegarmos a consenso e a um conjunto de valores 

universalmente respeitados, tais como a tolerância, a aceitação e o respeito mútuos. 

Seus opositores defendem que, quando adotado na prática, o interculturalismo pode ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relativismo_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
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danoso às sociedades e particularmente nocivo às culturas nativas. Com isso é 

necessário qualificar o debate sobre o bilingüismo na escolarização indígena à luz do 

conceito de Interculturalismo Funcional (Neo-Liberal) ou Interculturalismo Crítico 

proposto por Tubino (2004). No interculturalismo funcional segundo Tubino, se 

substitui o discurso sobre a pobreza pelo discurso sobre a cultura ignorando a 

importância que tem – para compreender as relações interculturais – a injustiça 

distributiva, as desigualdades econômicas, as relações de poder e os desníveis culturais 

internos. (NOBRE, 2007, p.5 Apud TUBINO, 2004.).  

 No interculturalismo crítico busca-se uma teoria crítica do reconhecimento de 

uma política cultural da diferença aliada a uma política social de igualdade. Enquanto 

que o interculturalismo neoliberal busca promover o diálogo sem tocar nas causas da 

assimetria cultural, o interculturalismo crítico busca suprimi-las. ( NOBRE,2007. p.6 

Apud TUBINO. 2004).  

Portanto a relação entre a escola de Juruá não é justa, não é simétrica, com isso o 

interculturalismo funcional segundo Tubino (2004) é de caráter neoliberal. 
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4- RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DA EJA GUARANI 

 Neste capítulo relatarei as experiências vivenciadas no estudo de caso da EJA- 

GUARANI, com intuito de despertarem o interesse por esta educação que muito tem a 

nos oferecer.  

No ano 2011 ingressei no primeiro semestre do curso de Pedagogia. Até  então o 

que eu achava que sabia dos indígenas era a história que aprendi ao longo da vida na 

escola que o índio andava pelado, comia mandioca e era um selvagem. De modo geral 

notei que pouco se sabe e se conhece da história e os modos de vida dos povos 

indígenas que vivem no Brasil. Esta situação já foi pior, mas ainda estamos distantes de 

um cenário em que os povos indígenas possam ser respeitados em sua integridade, 

reconhecidos como coletividades conscientes e capazes de dizerem o que querem de seu 

futuro. E isso tem relação direta com a falta de informação sobre esses povos, seja em 

termos do processo histórico, no qual grassaram políticas adversas a eles dirigidas, seja 

em termos contemporâneos.  

Analisando a imagem dos índios nos livros didáticos, evidencia-se um quadro de 

preconceito e desinformação em volta desta temática. A história no livro didático 

costuma ser estanque marcada por eventos significativos de uma historiografia 

basicamente europeia, ignorando todo o processo histórico que teve curso no continente. 

Usualmente, os povos indígenas são apresentados pela negação de traços culturais 

significativos (falta de escrita, falta de governo; falta de tecnologia para lidar com 

metais, etc.) e por um baixo protagonismo histórico. Não raro, os livros didáticos 

operam com a noção de índio genérico, ignorando a diversidade que sempre existiu 

entre esses povos, generalizando traços culturais próprios de um povo para todos os 

povos indígenas. Há, portanto, muito trabalho a ser feito para que a história e a cultura 

indígena tenham um tratamento melhor na escola brasileira.  

No decorrer dos anos de minha graduação realizei leituras, fichamentos e 

discussões de teses, dissertações e artigos sobre infâncias e escolarização indígena, que 

sairá publicado no livro: Estado da Arte “Escolarização Indígena e Infância Guarani 

Mbya: Um Balanço da Arte (1999-2009)”. 
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 Participei de um curso de vídeo, cuja função foi instrumentalizar-nos no registro 

audiovisual das atividades desenvolvidas ao longo do Curso de Magistério Indígena e 

da EJA Guarani, para desenvolver diversas habilidades dessa área, tais como: uso de 

técnicas básicas de produção de vídeos, em seu contexto de estudos e em ambiente de 

contato intercultural, como uma tecnologia da comunicação e informação e um 

mecanismo de resistência cultural. 

 Frequentei também na Aldeia Sapukai encontros semanais, no qual acompanhei 

as aulas da EJA Guarani filmando, fotografando e relatando. As aulas foram 

organizadas da seguinte forma: uma vez por mês ocorriam aulas assessoradas de 

professores especialistas nas áreas. Durante o mês, os professores regentes, que atuavam 

no Município de Angra dos Reis, ministraram as aulas trabalhando os conteúdos e 

atividades orientadas pelos professores assessores. As aulas assessoradas de uma 

determinada matéria e as aulas dos regentes foram acompanhadas por uma dupla de 

bolsistas. 

 Através deste trabalho percebi durante as aulas de Língua Portuguesa que 

acompanhei (cada bolsista acompanhou uma Disciplina do currículo), o cuidado que os 

professores tinham com o caráter diferenciado do currículo e da turma, tentando 

respeitar o tempo de aprendizagem dos alunos Guarani, possibilitando também um 

espaço suficiente na aula para se expressarem na língua materna. Durante as aulas, os 

professores buscavam relacionar a todo o momento a vida e a cultura dos indígenas 

Guarani com o conteúdo estudado. As aulas se se baseavam também na realidade do 

cotidiano e da cultura dos mesmos. No decorrer das aulas de Língua Portuguesa, 

verifiquei que os alunos Guarani foram aos poucos aprendendo mais sobre o Português, 

ou seja, foram compreendendo melhor a leitura e a escrita numa Língua 2 (pois o 

Guarani é sua Língua 1), foram escrevendo e se comunicando melhor em Português, já 

que possuíam espaço suficiente durantes as aulas para se expressarem na língua 

materna, o Guarani. 

Devido à necessidade de um espaço de formação para os professores atuarem na 

educação indígena foi criado um grupo de estudos dentro do Grupo de Pesquisa: 

“Espaços Educativos e Diversidade Cultural” (CNPQ), ao qual pertenço, junto aos 

professores, coordenadores e colaboradores da EJA Guarani, cujos objetivos são: 
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Estudar a cultura Guarani e os processos de escolarização pelo qual vem passando as 

comunidades Guarani Mbya do Estado do Rio de Janeiro, subsidiando os 4 subprojetos 

de pesquisa existentes; Subsidiar a constituição de um: “Observatório de Educação 

Escolar Indígena de Estado do Rio de Janeiro”, enquanto espaço de monitoramento e 

assessoramento das Políticas Públicas em Educação Escolar Indígena no Estado; 

Subsidiar a elaboração de subprojetos de Ensino, Pesquisa e Extensão dos seus 

membros em suas respectivas instituições de origem. 

Nesses encontros do Grupo de Pesquisa para estudos, discutimos e debatemos 

diversos textos clássicos e importantes para nossa formação, tais como: “As Lendas da Criação 

e Destruição do Mundo” de Curt Nimuendaju; “Os Guarani: Índios do Sul” de Carlos Rodrigues 

Brandão; “Nimuendaju e os Guarani” de Eduardo Viveiros de Castro; “Se Deus Fosse Jaguar: 

Canibalismo e Cristianismo Entre os Guarani” de Carlos Fausto; “O Caminhar Sob a Luz: 

Território Mbya à Beira do Oceano” e “Espaço Geográfico Guarani Mbya. Significado, 

Constituição e Uso”, de Maria Inês Ladeira; “A Duração da Pessoa. Mobilidade, Parentesco e 

Xamanismo Mbya (Guarani)” de Elizabeth Pissolato. Sobre bilinguismo no currículo: “Línguas 

Indígenas precisam de Escritores?” De Wilmar D’Angelis; “Bilinguismo, Aquisição, Letramento 

e o Ensino De Múltiplas Línguas Em Escolas Indígenas No Brasil”, de Luiz Amaral. 

Em nosso grupo de pesquisa pretendemos: na primeira etapa realizar 

investigações sobre educação e diversidades culturais, cujo objetivo é constituir-se 

como um Observatório de Educação Escolar Indígena. Na segunda etapa, pretendemos 

subsidiar pedagogicamente o processo de construção de currículo do Curso de 

Magistério Indígena desenvolvendo processos de construção curricular que 

potencializem o papel da escola na preservação/revitalização da cultura Guarani, a partir 

dos trabalhos desenvolvidos nos componentes curriculares do referido curso; Subsidiar 

pedagogicamente o processo de construção de um currículo de EJA Indígena Guarani 

Mbya específico e diferenciado; Produzir coletivamente com os professores indígenas 

materiais didáticos a ser utilizado nas escolas, assim como potencializar o uso dos 

materiais já produzidos. 

Os encontros de Planejamento Curricular do Curso de Magistério Indígena 

foram bastante produtivos, pois neles foi definida a organização da matriz curricular do 
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Curso do Magistério Indígena, bem como discussões referentes ao ensino de Língua 

Portuguesa e Língua Guarani; Matemática e Ciências; História e Geografia. 

Nesses encontros, participaram os professores regentes e professores assessores 

da EJA Guarani; lideranças e professores indígenas; bolsistas de extensão e de Iniciação 

Científica - Pibic; coordenadores da EJA Guarani e o coordenador do Programa de 

Extensão. Entre os professores estavam Juracilda Veiga (FUNAI-SP), D’Angellis 

(UNICAMP), Leonardo Arantes, Alexandra Garcia, Francine Pinhão (IEAR/UFF), 

entre outros... 

A “Viagem Sociocultural e Pedagógica ao Percurso Migratório Histórico 

Guarani Mbya”, realizada através do Projeto de Extensão Novos Talentos, financiado 

pela CAPES se iniciou no dia 10 de março de 2014. O objetivo deste projeto foi a 

realização de uma viagem sociocultural em que alunos da EJA guarani, professores, 

estudantes universitários e coordenadores da EJA visitassem nove aldeias guarani 

fazendo o percurso inverso das migrações históricas dos Guarani Mbya. As visitas 

ocorreram nas aldeias de São Paulo, Paraná, Argentina, Rio Grande do sul e Santa 

Catarina. Sendo elas: Tenondé Porã em Barragem – SP; Peguao-ty em Sete Barras – SP; 

Tapyti, em Rio das Cobras – PR; Tekoha Okoy em São Miguel do Iguaçu – PR; Jasy 

Porã, em Fortim Mborore, - Missiones, Argentina; Tekoa Porã, em Salto do Jacuí - 

Viamão, RS; Koenju, em RS; Mbiguaçu, em Biguaçu, SC; Ilha da Cotinga, em 

Paranaguá - PR.  

O trabalho foi dividido em quatro grupos sendo eles: Ciências (Tape Kua`a), 

História e Geografia (Arandu), Matemática (Xondaro), Língua Portuguesa, Arte e 

Língua Guarani (Mainõ). Cada grupo com alunos, professores e monitores pesquisou 

temas ligados a cada disciplina, abrangendo nessas pesquisas as condições atuais 

indígenas Guarani Mbya de sobrevivência e resistência cultural.  

 As ações foram realizadas com bastante criatividade e participação e vem sendo 

aproveitadas em seus desdobramentos pedagógicos na formação dos alunos e 

professores da EJA Guarani. O Curso de Vídeo permitiu a produção do material 

didático em audiovisual e a realização da “Mostra de Vídeos Indígenas”; a Oficina de 

Fotografia permitiu a realização da “Mostra Fotográfica”; professores e alunos 

participaram ativamente da Agenda Acadêmica com o “Ciclo de Estudos Sobre 
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Educação e Cultura Guarani Mbya”, com a mesa redonda e as duas mostras. A 

Exposição Fotográfica na Casa Laranjeiras foi um evento importante para os jovens 

alunos Guarani, que viram suas fotos produzidas na pesquisa realizada ao longo da 

Viagem Sociocultural, expostas a toda comunidade angrense. 

A parceria com projetos de pesquisa (PIBIC) e com projetos de ensino (PIBID) 

permitiu ampliar as possibilidades da extensão; trocar experiências entre os alunos da 

rede pública com bolsistas (PIBID e PIBIC) da Universidade; potencializar recursos 

públicos em ações integradas; experimentar na prática o exercício da relação entre 

Extensão, Pesquisa e Ensino (Nobre, 2014). 

Para Vieira (2014) o uso exclusivo da Língua Guarani nos vídeos produzidos 

indicou uma perspectiva de fortalecimento da cultura Guarani Mbya que implicou na 

preservação de uma política linguística de bilinguismo de resistência, que estimulou os 

demais professores não indígenas da EJA Guarani; 

Segundo Vieira (2014), a participação dos professores não indígenas regentes da 

EJA Guarani nas discussões de suas próprias aulas filmadas denotou uma busca 

importante de uma perspectiva de formação continuada que apontou para a ação-

pesquisa-ação, fundamental para a formação docente; A metodologia de formação 

continuada aplicada, baseada na utilização de aulas filmadas, editadas como vídeos 

curta metragens didáticas, numa série educativa utilizada nos encontros de pesquisa, 

constitui-se numa tecnologia social de formação contínua de professores inovadora e 

replicável a programas de formação continuada; Tendo em vista a inexistência de cursos 

de formação regulares para professores não indígenas para atuar em educação escolar 

indígena, o Grupo de Pesquisa: “Espaços Educativos e Diversidade Cultural” que 

mantém um grupo de estudos sobre Cultura e Educação Guarani, com o qual o Projeto 

Novos Talentos fez parceria, constitui-se no único espaço de formação contínua em 

Educação Escolar Indígena no Estado do Rio de Janeiro. Envolveram-se ativamente 17 

alunas de Pedagogia – bolsistas PIBID e PIBIC do IEAR/UFF e 05 alunos de Cinema 

do IACS/UFF que tiveram a rara oportunidade de interagir com alunos de uma etnia 

indígena. Conheceram jovens Guarani Mbya e um pouco de sua cultura e de suas 

estratégias de resistência cultural, em especial mantendo sua língua e religião. As alunas 

do curso de Pedagogia interagiram com os Guarani Mbya que passaram a frequentar a 
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Universidade. A presença deles na academia inquire nossa postura em relação às 

minorias étnicas, em relação à democratização do acesso à Universidade e em relação à 

matriz ocidental epistemológica dos conhecimentos que privilegiamos. A primeira 

contribuição do projeto foi trazer para a agenda pública do IEAR/UFF o compromisso 

com a formação de professores indígenas e não indígenas que atuam com Educação 

Escolar Indígena. Há uma lacuna nesse campo que precisa ser preenchido pela 

Universidade, o que já está prescrito em lei. 

 De acordo com Vieira (2014, p.7) a segunda contribuição é de natureza 

curricular: como colaborar na construção de currículos para educação escolar indígena, 

que contribuam para a manutenção e o fortalecimento da cultura e da língua guarani? 

Essa é a questão que vem sendo discutida junto com o grupo de pesquisa, do qual 

participam alunas da graduação, professores da EJA Guarani, professores de 

Universidades parceiras. Outra contribuição: Como assegurar a implantação de um 

Programa de Formação de Professores Indígenas, integrado ao Curso de Magistério 

Indígena? Em 2015 aguarda-se a implantação do Curso de Magistério Indígena Guarani 

Mbya, a ser coordenado pelo IEAR/UFF. Outra: Como integrar Ensino, Pesquisa e 

Extensão? Integrando os projetos com mesmo público alvo: a turma da EJA Guarani. 

Assim o PIBID, o PIBIC e o Novos Talentos são articulados entre si com a turma de 

EJA Guarani, o que permite um aprofundamento maior, um maior conhecimento da 

realidade sociocultural. Em 2015 esta turma estará matriculada no Ensino Médio (Curso 

de Magistério Indígena) e continuaremos a acompanhá-los, num processo qualitativo 

longitudinal. A bolsista PIBIC, assim como as bolsistas PIBID (nosso projeto de 

pesquisa PIBIC associou-se ao Projeto de Iniciação à Docência PIBID e ao Programa 

Novos Talentos), assistem às aulas do 6º Ano Guarani; filmam essas aulas; decupam e 

editam o material nas ilhas de edição do IEAR; produzem curtas-metragens didáticos; 

assistem esses curtas com as aulas editadas, no Grupo de Pesquisa e no Curso de 

Formação e discutem teoricamente com os professores regentes  as perspectivas de 

construção curricular que apontam para o fortalecimento/preservação da cultura guarani. 

O Grupo de Pesquisa desenvolve uma linha de pesquisa: “Investigações sobre Educação 

e Diversidades Culturais” da qual alguns professores do 6º Ano participam. As aulas 

filmadas sustentam também a reflexão teórica dos professores da SEEDUC- RJ, cujo 
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processo de formação para atuar com Educação Escolar Indígena é acompanhado pelas 

bolsistas. 

 Sendo assim para Vieira (2014, p.8) a discussão central que o projeto PIBIC 

coloca para o exercício da docência dialoga com o PIBID em torno da hipótese principal 

da pesquisa, que é desenvolvida na mesma escola: Quais os processos de construção 

curricular do 6º Ano que potencializam a preservação/fortalecimento da língua e da 

cultura guarani? Como construir um currículo de 6º ao 9º ano Indígena Guarani Mbya 

específico e diferenciado, que potencialize o papel da escolarização na 

preservação/fortalecimento da língua e da cultura guarani? Para alimentar essa 

discussão e estimular o aprendizado da docência, Vieira acompanhou o processo de 

construção do currículo da turma de 6º Ano Guarani, transformando a “aula”, como 

lócus de reflexão crítica da prática pedagógica, espaço de pesquisa e percurso de 

formação continuada. 

 Devido ao adiamento do Curso de Magistério Indígena pela SEEDUC-RJ (agora 

previsto para janeiro de 2016), substituiu o acompanhamento às aulas do Curso de 

Magistério Indígena pelo acompanhamento ao Curso de Formação Continuada Para 

Professores do 6º Ano Guarani (Uma parceria entre IEAR/UFF e SEEDUC-RJ). O 

curso foi estruturado em encontros quinzenais, perfazendo uma carga horária total de 

128hs. O curso se propõe a produzir como resultado uma Proposta Curricular de 

segundo segmento do Ensino Fundamental diferenciada, específica e intercultural. 

 Foram produzidos 5 curtas e 1 longa-metragem a partir da primeira viagem 

sociocultural a 9 aldeias guarani mbya (em parceria com o Programa Novos Talentos – 

CAPES: “Escolarização Indígena Guarani Mbya no Estado do Rio de Janeiro”), e a 

segunda viagem de aprofundamento, a 5 destas aldeias, foi suspensa devido ao não 

repasse dos recursos da CAPES para 2015. 

As filmagens demonstraram ser um recurso fundamental indiscutível para 

garantir o registro da “aula” do professor, e permitir uma reflexão crítica a partir de sua 

própria prática pedagógica. 

 As edições apresentam-se como uma técnica que permite a síntese das imagens 

da “aula”, possibilitando uma eficácia técnica na análise didática e, portanto, na reflexão 

teórica. 
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  As análises, baseadas num roteiro didático: a) Passos da aula; b) Objetivos da 

aula; c) Aspectos positivos da aula, e d) Questões teóricas da aula.  

 Essa metodologia de análise de aulas experimentada no Programa é uma 

tecnologia que pode ser replicada em outros cursos de formação continuada, além de 

contribuir no desenvolvimento de técnicas e recursos para as disciplinas de Didática, 

Prática de Ensino e Estágio, nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Magistério de 

Nível Médio. 

 O Curso de Formação Para Professores Não Indígenas do 6º Ano Guarani vem 

possibilitando uma articulação entre pesquisa, extensão e ensino, na medida em que o 

material coletado na pesquisa é utilizado nos encontros de formação. É, portanto uma 

formação baseada na análise teórica da prática pedagógica dos professores em 

formação.  

 Esperamos que no próximo ano seja implementado, ainda no primeiro semestre, 

o Curso de Magistério Indígena. 

 A turma do 6º Ano Guarani, diferenciada e específica, acompanhada pelo 

Projeto, manteve-se em funcionamento regular, com boa avaliação pela comunidade 

atendida. 

 O Projeto de Pesquisa, associado a um Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) 

e a um projeto de Extensão (Novos Talentos) possibilitou: a pesquisa sobre o currículo 

de segundo segmento em construção; um processo de formação continuada de 

professores não indígenas; além da produção de material didático específico, 

diferenciado e bilíngue para asa escolas indígenas do estado do Rio de Janeiro (E.I. E. 

K.K.R. E suas salas anexas: Tava Mirim, em Paraty Mirim e Karai Oka, em Araponga.) 

 Portanto entendeu que essas ações articuladas do Projeto, constituem-se numa 

Política Pública de Educação Escolar Indígena efetiva e fundamental para o Estado do 

Rio de Janeiro.  

Pude ver o projeto se desenvolver, presenciei atividades que puderam enriquecer 

meus conhecimentos sobre um assunto até então pouco explorado e que sem dúvida traz 

grandes contribuições para a comunidade indígena Guarani Mbya de Angra dos Reis.   
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Pude participar de um ciclo de estudos que me ampliou informações importantes 

que contribuíram para o fortalecimento da minha formação quanto futura Pedagoga, 

pois tive a oportunidade de escutar experiências dos alunos e dos professores.   

 Tenho acompanhado o Curso de Formação Continuada para Professores do 6º 

Ano Guarani, onde tenho contato com os professores não indígenas fora da sala de aula 

que permite uma discussão e construção de uma perspectiva de currículo diferente do 

que estava habituada ao analisar as aulas gravadas relacionando-as com as teorias que 

estudo no curso de Pedagogia.    

 Admiro a troca de aprendizado e o respeito dos professores e alunos pelo tempo 

de cada um, junto ao esforço que os mesmos fazem para estudar. 

 Poder participar deste projeto, e compartilhar uma sala de aula com os Guaranis, 

aprender com sua cultura, contribui bastante para expandir meus conhecimentos. 

 As pesquisas foram realizadas pelos alunos através de fotografias e vídeos, 

materiais esses que foram usados posteriormente como material pedagógico para o 

estudo das disciplinas estudadas pelos alunos na EJA. Com tudo o que participei ao 

longo de meu curso de Pedagogia, uma das coisas que mais me marcou foi a 

oportunidade da viagem. Nesta vigem sociocultural eu realmente me dei conta de como 

o povo indígena é um povo massacrado por nossa cultura. Em  uma das aldeias a voz de 

uma liderança marcou tremendamente minha formação e angústia de não poder fazer 

algo para mudar a situação. Isso bradou alto em meu coração, naquele momento notei 

quanto é importante uma formação de qualidade para os profissionais que trabalham 

diretamente na educação indígena. O curso de Pedagogia, por mais que trate da 

temática, ainda não é o suficiente para capacitar profissionais aptos a lidar com o 

contato com o outro.  Hoje tenho a certeza de que mesmo que tenhamos diversos cursos 

de formação para atuar numa educação diferenciada ainda não basta, pois somos de 

culturas, valores e costumes totalmente diferentes. Fundamentalmente para que a escola 

se abra para a diversidade, se abra para a diferença devemos aprender a conviver de 

forma pacífica e tolerante com aqueles que são diferentes de nós, diferentes porque 

falam uma língua que não entendemos, porque se vestem de forma diferente da nossa, 

porque valorizam coisas que nós não valorizamos, porque acreditam em seres e em 

ideias que nós não acreditamos. É preciso aprender a conviver com a diferença, 
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transformando aquilo que aparentemente nos separa, em novos laços de convivência, 

marcados por respeito e por solidariedade. Construir novos paradigmas para o convívio 

na diferença seja religião, status social, raça, é, hoje, o grande desafio da escola 

brasileira. A temática indígena na escola nos impele a tratar dessas questões, e por isso 

pode ser muito enriquecedora. Assim para reverter estereótipos e desmistificar o ensino 

da cultura indígena nas escolas acredito que seja preciso criar um novo olhar sobre os 

índios, e esse olhar deve ser marcado pelo reconhecimento da enorme sociodiversidade 

que existiu e existe no país, de 1500 aos dias de hoje. Portanto, um enfoque prioritário 

para os professores é acabar com a visão de que todos os índios são iguais. É preciso 

reconhecer a diversidade de histórias, de formas de organização social, de relação com a 

natureza, com o mundo sobrenatural que esses povos construíram ao longo de milênios, 

em interação não só com outros povos indígenas, mas também com representantes 

vindos de fora, desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus.  
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5- CONCLUSÃO: 

 Ainda hoje, falar de educação indígena no Brasil é falar de um contexto 

multiético e logo nos remete a refletir sobre o conceito de formação de professores. 

Assim despertando em nós um olhar critico de como professores não indígenas estão 

trabalhando a interculturalidade e o bilinguismo na sala de aula já que atualmente são 

eles que estão presente no corpo docente das escolas indígenas e qual formação que este 

individuo vêm adquirindo para dar conta deste mundo de fato multiético que esta posto 

em nossa sociedade. Por este motivo ao longo do texto minha preocupação maior foi 

apresentar referenciais teóricos que contextualizassem de maneira crítica qual a 

formação que os professores necessitam para atuarem na educação escolar indígena. E 

qual a preparação que o professor não indígena recebe para lidar com o difícil encontro 

com o outro, com o diferente? Logo no primeiro capítulo fizemos uma breve reflexão 

sobre as práticas pedagógicas dos educadores, particularmente aqueles que atuam na 

área da educação escolar indígena. Sabendo que o conceito interculturalidade é um dos 

princípios teóricos básicos tanto do Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas (RCNEI) como de diversos projetos de Educação Escolar Indígena presentes 

no Brasil. No segundo capítulo discutimos um pouco sobre como ele vem sendo 

trabalhado na educação indígena em Angra dos Reis, buscando compreender 

conceitualmente como professores não indígenas da EJA Guarani estão trabalhando 

com a interculturalidade. Com o fechamento relatei um breve relato de experiência que 

vivenciei ao longo dos anos realizados na graduação no qual participei de formações 

voltadas e específicas para educação escolar indígena.  

 Com tudo o que aqui foi apresentado conclui que para que a Educação Escolar 

Indígena seja realmente específica, diferenciada e adequada às peculiaridades culturais 

das comunidades indígenas, é necessário que os profissionais que atuam nas escolas 

tenham acesso a cursos de formação inicial e continuada, especialmente planejados para 

o trato com as pedagogias indígenas. É necessário que ações concretas para o 

fortalecimento da Educação Escolar Indígena sejam realizadas nos diferentes sistemas 

de ensino do país de maneira articulada, coordenada e com continuidade, de forma que 

possam contribuir para a inversão do processo de degradação, que põe em risco a 
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sobrevivência das culturas indígenas, e, assim, promover o desenvolvimento do 

progresso permanente, sem a perda da identidade étnica em sua plenitude. Portanto, a 

formação desse profissional deverá propiciar-lhe instrumentos para tornar-se um agente 

ativo na transformação da escola num espaço verdadeiro para o exercício da 

interculturalidade. Com isso, pensar na formação de professores indígenas para a 

diversidade supõe o exercício contínuo de uma tripla fidelidade: vínculo ao povo ou 

comunidade; vínculo ao programa de formação profissional; e vínculo aos seus pares, 

demais professores indígenas.  

 A proposta da escola indígena diferenciada representa, sem dúvida alguma, uma 

grande novidade no sistema educacional do país, exigindo das instituições e dos órgãos 

responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que 

essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema, 

quanto respeitadas por suas particularidades. Assim espero ter pontuado, de um modo 

geral, os contornos do processo de formação desse novo ator educacional que se 

consolida no interior das comunidades indígenas. Uma nova realidade que precisa ser 

bastante discutida e que poderá ensejar novos estudos e novos desafios no campo da 

Educação e da Antropologia. Portanto o que me ficou de aprendizagem desta grande 

experiência foi que:  

 

1- O aluno indígena não é um ser de outro mundo e sim um individuo que esperar se 

compreendido nos seus próprios termos. 

 2- Nossas universidades precisam aderir em seus currículos uma disciplina que integre 

de fato a temática indígena.  

3- Precisamos colocar em prática o que de fato determinar a lei de diretrizes e bases 

para Educação Escolar Indígena.  

4- Ainda não temos uma escola totalmente intercultural e bilíngue.  

5- No Estado do Rio de Janeiro ainda se investir pouco na formação continuada de 

professores da educação escolar indígena. Tudo que já se conquistou no município de 

Angra dos Reis referente à educação indígena é fruto de muita luta. 
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6- Mesmo com tanta precariedade no ensino é visível a luta constante da comunidade 

por uma educação de qualidade fazendo valer seus direitos que por muito tempo ficou 

na apagada na história brasileira. 

 Na prática, constata-se que a UFF, através do IEAR, é a única instituição de 

Ensino Superior do Rio de Janeiro que faz trabalho regular de formação de professores 

para atuarem em Educação Escolar Indígena. 

A Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, precisa implementar 

através da SEEDUC-RJ, um programa de formação continuada, onde os professores, 

indígenas e não indígenas participem de atividades estruturantes de formação, tais 

como: revisão do PPP, reorientação curricular, estudos teóricos sobre Bilinguismo e 

Interculturalidade, Alfabetização Bilingue, etc. Tal programa deveria ter a assessoria de 

Universidades e poderia ser iniciado no âmbito do Curso de Magistério Indígena, que 

vai envolver professores indígenas já formados, professores indígenas em formação e 

professores não indígenas da escola indígena e professores especialistas de 

Universidades. 
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