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Resumo 
O curso de Educação do Campo tem como um dos seus objetivos contribuir com a 
formação de educadores engajados com as lutas dos povos do campo, entre estas, as lutas 
povos indígenas. As nações indígenas na América Latina, historicamente, têm sofrido 
com o projeto colonial, com o apagamento dos seus saberes e culturas, com as práticas 
de genocídios e invasões dos seus territórios. O projeto de colonialidade se mantém e se 
atualiza de diferentes formas, uma delas por meio da educação escolar, quando os projetos 
educativos nas comunidades não incluem as histórias, os saberes, as culturas e as 
ancestralidades dos povos indígenas. Considerando esses elementos, a presente pesquisa 
está dividida em dois objetivos principais: [1] conhecer a representatividade indígena na 
matriz formativa do curso Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF; 
[2] conhecer as contribuições da disciplina “História e Cultura dos povos indígenas” na 
formação de educadores do Campo. Para a realização da pesquisa foi adotada a 
abordagem qualitativa e exploratória, com enfoque interpretativo. No processo de coleta 
de dados utilizamos diferentes instrumentos aplicados em três etapas: análise documental 
- estudo das ementas das disciplinas obrigatórias e optativas e do projeto pedagógico do 
curso; aplicação de questionário - relacionadas à disciplina “História e Cultura dos Povos 
indígenas” e ao perfil sociodemografico das estudantes que cursaram a disciplina; diário 
de formação - resgate das informações registradas ao longo da trajetória acadêmica. Os 
principais resultados, referentes ao primeiro objetivo da pesquisa, indicam que o curso, 
por meio da abordagem interdisciplinar, tem trabalhado temas relacionados à história, às 
lutas e às culturas dos povos indígenas de forma articulada aos conhecimentos das áreas 
de Ciências Humanas e Sociais. Por sua vez, os resultados associados ao segundo objetivo 
de pesquisa sinalizam, entre outros aspectos, que a disciplina auxilia o futuro educador 
do campo, na construção de uma prática pedagógica crítica aos processos de negação de 
direitos educativos diferenciados, enquanto continuidade da lógica colonial.  
Palavras-chave: Educação do Campo, Povos Indígenas, Formação de Educadores do 
Campo, Retomada de Saberes, Decolonialidade. 
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Abstract 
The Rural Education course has as one of its objectives to contribute to the formation of 
educators engaged with the struggles of the rural peoples, among them, the indigenous 
peoples struggles. Indigenous nations in Latin America have historically suffered from 
the colonial project, the erasure of their knowledge and cultures, the practices of genocide 
and invasion of their territories. The project of coloniality is maintained and updated in 
different ways, one of them through school education, when educational projects in 
communities do not include the histories, knowledge, cultures and ancestry of indigenous 
peoples. Considering these elements, this research is divided into two main objectives: 
[1] to know the indigenous representation in the formative matrix of the Interdisciplinary 
Degree in Field Education at UFF; [2] to know the contributions of the discipline “History 
and Culture of Indigenous Peoples” in the formation of educators from the countryside. 
For the accomplishment of the research the qualitative and exploratory approach was 
adopted, with interpretative approach. In the data collection process we used different 
instruments applied in three stages: document analysis - study of the compulsory and 
optional subjects and the pedagogical project of the course; questionnaire application - 
related to the discipline “History and Culture of Indigenous Peoples” and the 
sociodemographic profile of the students who attended the course; training journal - 
retrieval of information recorded throughout the academic career. The main results, 
referring to the first objective of the research, indicate that the course, through an 
interdisciplinary approach, has been working on themes related to the history, struggles 
and cultures of indigenous peoples in a way articulated with the knowledge of the 
Humanities and Social Sciences areas. In turn, the results associated with the second 
research objective indicate, among other aspects, that the discipline helps the future 
educator of the field, in the construction of a critical pedagogical practice to the processes 
of denial of differentiated educational rights, as continuity of the colonial logic. 
Keywords: Rural Education, Indigenous Peoples, Rural Educators Formation, 
Resumption of Knowledge, Decoloniality. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Educação do Campo, enquanto projeto de educação reivindicado pelos 

Movimentos Sociais do Campo, busca atender as demandas dos povos camponeses 
direcionada à sua autonomia e ao reconhecimento dos seus saberes produzidos 
historicamente (RIBEIRO, 2010). Entre esses povos, destacamos as reivindicações das 
populações indígenas pelo direito à educação escolar diferenciada. Especialmente, 
quando os dados do censo demográfico de 2010 sinalizam que, atualmente, existem no 
Brasil 817,9 mil indígenas autodeclarados, 305 etnias e 274 línguas diferentes em todo o 
país (IBGE, 2012). Dentre essas diversas nações indígenas, de acordo com as pesquisas 
de Maher (2006), uma de suas principais reivindicações consiste no direito ao acesso à 
educação escolar indígena específica, visto que após o contato com outras culturas e 
processos de colonização, os seus modos de vida encontram-se ameaçados. Logo, o 
conhecimento transmitido por meio da oralidade “[...] passou a ser insuficientes para 
garantir a sobrevivência, o bem-estar dessas sociedades. É preciso agora também 
conhecer os códigos e os símbolos dos ‘não-índios’, já que estes e suas ações passaram a 
povoar o entorno indígena” (MAHER, 2006, p. 17). 

Associada à reivindicação do direito à educação escolar indígena insere-se a 
demanda pela formação específica de professores indígenas, pois, para que existam 
escolas indígenas que contemplem as necessidades específicas das comunidades é 
necessário “[...] que o condutor de todo o processo escolar seja, evidentemente, um 
professor indígena. Esse profissional, entende-se, seria o mais adequado para levar a cabo 
o projeto político-pedagógico de sua comunidade” (MAHER, 2006, p. 23). Desse modo, 
a presença dos povos indígenas nos currículos educativos e nos espaços universitários 
vem se constituindo como uma pauta indígena e não-indígena relevante para a sociedade. 
Sobre este tema, Baniwa (2019, p. 66) acentua que é importante atentarmos “para o fato 
de que, mesmo considerando o profundo etnocentrismo, eurocentrismo, cientificismo 
arrogante da ciência e da universidade hegemônica, é necessário, desejável e é direito dos 
indígenas o acesso a ela”. Pois, essa inclusão traz contribuições aos povos originários “no 
campo da cidadania, da consciência histórica, do protagonismo e do empoderamento 
técnico, científico, político, econômico, cultural e autoestima cognitiva e moral” 
(BANIWA, 2019, p. 66).  

Na pauta da autoestima cognitiva e moral dos povos indígenas, a formação 
específica de professores indígenas, suas histórias e culturas ainda são pouco discutidas 
nas universidades (BESSA-FREIRE, 2016). Essa ausência tem muitos significados, entre 
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eles o fato de que “o desenvolvimento de políticas públicas que garantam aos povos 
indígenas entrada e permanência nas instituições de ensino superior é relativamente 
recente no Brasil” (GORETE-NETO, 2018, p. 1340). Dentre tais políticas podemos citar 
o pioneirismo da Universidade do Estado do Mato Grosso, em ofertar, no ano de 2001, 
os primeiros cursos de formação superior para professores indígenas (CURY, 2016). 
Posteriormente, em 2005, a criação do Programa de Apoio à Formação Superior e 
Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND). O referido programa foi criado pelo 
Ministério da Educação, em conjunto com a extinta Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão1 (SECADI) e a Secretaria de Ensino Superior 
(SESu) (BRASIL, 2008). Nesse sentido, o PROLIND visa apoiar:  

Projetos de Cursos de Licenciaturas específicas para a formação de professores 
para o exercício da docência aos indígenas, que integrem ensino, pesquisa e 
extensão, promovam a valorização do estudo de temas indígenas relevantes, 
tais como línguas maternas, gestão e sustentabilidade das terras e culturas dos 
povos indígenas, e possibilitem a oferta da educação básica intercultural nas 
escolas indígenas. Os projetos apoiados deverão também promover a 
capacitação política dos professores que atuam na docência aos indígenas, 
como agentes interculturais na promoção e realização dos projetos de suas 
comunidades (BRASIL, 2008)2. 

O PROLIND e outras conquistas viabilizadas no marco da Constituição de 1988 
são importantes para os povos indígenas, frente ao processo histórico de invasão, 
apropriação e violência, conhecido também como colonização (ANDRADE, 2017), ao 
qual foram submetidos em seus próprios territórios. Nos dias atuais, mesmo findado os 
marcos temporais da colonização na América Latina, as lógicas da colonialidade do 
saber, do poder e do ser atuam para a inferiorização dos saberes, das culturas e das 
ancestralidades indígenas. Sobretudo, quando “as narrativas de conquista e colonização 
enalteciam a ação heroica e desbravadora dos portugueses, enquanto os índios pareciam 
ser facilmente vencidos, catequizados e transformados por eles” (ALMEIDA, 2017, p. 
19). Em outras palavras, as nações indígenas tiveram, no decorrer da história, suas 
culturas, histórias, saberes e lutas silenciadas pelo projeto colonial que tenta, 
insistentemente, dominar os corpos, os territórios e as singularidades. Esse projeto maior 

 
1A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI- foi extinta pelo 
ex-ministro da educação Ricardo Vélez Rodríguezpor meio do Decreto nº 9.465 de 2 de janeiro de 2019. 
Para maiores informações: <http://www.justificando.com/2019/01/17/extincao-secadi-campo-educacao-
conjuntura-atual/>. 
2 Edital de convocação n. 3, de 24 de junho de 2008 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PROLIND/edital_prolind2008.pdf>. 
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de colonização, apesar de ser visto como superado, ainda persiste por meio do processo 
de colonialidade, definido por Aníbal Quijano como: 

[...] um dos elementos constitutivos e específicos de um padrão mundial de 
poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população do mundo como pedra angular daquele padrão de poder, e opera em 
cada um dos planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas, da existência 
cotidiana e da escala social (QUIJANO, 2009, p. 73).  

 Na América Latina, o processo de colonialidade é viabilizado por meio do 
genocídio e etnocídio dos povos indígenas, entre outros elementos, concretizado pela 
“[...] imposição do pensamento europeu/eurocêntrico que eliminou muitas formas 
distintas de pensamento e condenou ao esquecimento conhecimentos tradicionais de 
muitos outros povos ameríndios” (NEVES, 2008, p. 1). Para além do etnocídio, a 
colonialidade também é expressa por meio da continuidade do desrespeito aos direitos 
humanos fundamentais dos povos indígenas, como o direito “[...] à vida, à liberdade, à 
diferença, a terem a terra ancestral demarcada, a um lugar para viver, de terem assistência 
diferenciada, e no básico direito de serem sujeitos de direitos” (RANGEL; LIEBIGOTT, 
2018, p. 15-16). Com esses elementos, entendidos como ausência de efetividade do 
Estado em assegurar os direitos dos povos indígenas previstos em dispositivos legais 
nacionais e internacionais, o processo de colonização é atualizado, intencionalmente, de 
diversas formas. 

A atualização da colonização tem como propósito, em uma das suas 
intencionalidades, assegurar o “contexto marcado pelo neoliberalismo e pelo modelo de 
desenvolvimento econômico pautado no agronegócio/agroindústria” (MARACCI, 2012, 
p. 602). Nesse contexto, os territórios indígenas se tornam objetos dos interesses 
econômicos e, portanto, revelam as tensões e os conflitos existentes entre as demandas 
indígenas, a pauta econômica e a degradação ambiental. A associação dessas duas últimas 
-pauta econômica e a degradação ambiental- traduzem os efeitos esmagadores do neo-
desenvolvimentismo, nos quais o ecocídio e o assassinato de lideranças indígenas são 
temas recorrentes. O ecocídio acontece em diferentes contextos e territórios, entre eles as 
recentes queimadas intencionais, ocorridas entre os meses de agosto e setembro de 2019, 
em territórios indígenas localizados na Amazônia. Tais queimadas estão associadas ao 
mercado de terras e à apropriação selvagem da natureza, uma vez que: 

[...] sob o discurso do ‘neo-desenvolvimentismo’, o mercado de terras no 
Brasil tem desempenhado papel estratégico na reestruturação do capitalismo 
agrário mundial, assim como, para as corporações internacionalizadas em 
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geral, nesse terreno encontram-se em expansão as fronteiras da exploração 
mineral, dos recursos energéticos e da água (ACSELRAD, 2014, p. 89). 

Em oposição às práticas agressivas neo-desenvolvimentistas, os povos indígenas 
historicamente têm co-evolido com a natureza, mas suas atuações em defesa dos 
territórios e das florestas, em alguns casos, custou-lhes a vida (ANDRADE, 2019). O 
assassinato da liderança indígena Paulo Paulino Guajajara3, morto em terra Indígena 
Arariboia, em uma emboscada armada por madeireiros no dia 01 de novembro de 2019 
no estado do Maranhão, representa um atentado aos direitos e às vidas dos povos 
indígenas (JIMÉNEZ, 2019). De acordo com os dados divulgados no relatório Violência 
contra os povos indígenas do Brasil- Dados 2018, elaborado pelo Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), 135 indígenas foram assassinados apenas no ano de 2018. Esse 
número representa um aumento de 22,7% de assassinatos de indígenas, em comparação 
com o ano de 2017 (110 mortes). Os estados com o maior número de homicídios 
indígenas foram Roraima e Mato Grosso do Sul, contabilizando 62 e 38 assassinatos, 
respectivamente (CIMI, 2019). 

Na visão de Vicuña (2019, p. 18), um dos fatores que tem agravado as invasões 
nos territórios indígenas “[...] é o discurso de ódio e preconceito contra os povos utilizado 
por representantes governamentais”. Para a autora, os ataques verbais dirigidos aos povos 
indígenas “durante entrevistas e declarações em gabinetes oficiais repercutem 
diretamente, nas aldeias e comunidades, como ataques físicos aos direitos territoriais e 
aos direitos à vida, fundamentais para garantir a existência física de um povo” (VICUÑA, 
2019, p. 19). Esses discursos de ódio, de preconceito racial e de saberes, de destruição da 
autoestima cognitiva e moral dos povos indígenas estende-se por toda América Latina. A 
título de exemplo, destacamos a renúncia presidencial de Evo Morales, primeiro 
presidente indígena da Bolívia, no dia 10 de novembro desse ano, após sofrer 
intimidações e ataques por parte das Forças Armadas do país4. A ‘renúncia forçada’ de 
Evo Morales está relacionada, entre outros fatores políticos e econômicos, ao racismo 
sistemático contra as populações indígenas bolivianas, tal como foi denunciado pelo ex-
vice presidente da Bolívia Alvaro García Linera. Em um artigo publicado no jornal 
Argentino “Página 12”5, no dia 17 de novembro, Alvaro García Linera enfatizou que a 

 
3Paulo Paulino Guajajara era um guardião da floresta, responsável por fiscalizar e denunciar invasões na 
mata, hoje uma das atividades mais perigosas no Brasil. Para maiores informações: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/politica/1572726281_632337.html>. 
4 Para maiores informações: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/11/Por-que-Evo-Morales-
renunciou-%C3%A0-presid%C3%AAncia-da-Bol%C3%ADvia>.  
5Link para o artigo: <https://www.pagina12.com.ar/231456-el-odio-al-indio>. 
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imposição da renúncia presidencial possui referências racistas aos povos indígenas 
(LINERA, 2019). Ao considerarmos as violências e os contextos históricos coloniais 
voltadas ao ecocídio, ao genocídio e ao etnocídio indígena na América Latina, situamos 
a importância dos povos indígenas assumirem nas universidades o protagonismo de suas 
lutas, em especial no processo de formação de educadores indígenas. Por isso, voltamos 
nossa atenção ao estado do Rio de Janeiro, o qual concentra 15.894 indígenas vivendo 
em diferentes comunidades (IBGE, 2012).  

Ao fazermos um recorte sobre a oferta de cursos de formação de professores 
indígenas no Estado do Rio de Janeiro, constatamos, por um lado, que não há nenhum 
curso específico que atenda a essa finalidade. Por outro, identificamos dois cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo; isto é, um ofertado pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e outro pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
As licenciaturas em Educação do Campo, de acordo com o Decreto nº 7.352, de 4 de 
novembro de 2010, o qual dispõe sobre a Política de Educação do Campo (Procampo) e 
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), tem como 
finalidade atender as demandas educativas específicas das populações do campo; ou seja, 
dos “agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os 
assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os 
quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros” (BRASIL, 2010). 

O Decreto nº 7.352/2010 mesmo não fazendo referência explícita aos povos 
indígenas, contempla os povos da floresta, os quais, em uma autodenominação assinalada 
por uma das maiores lideranças indígenas da atualidade Davi Kopenawa (2015), 
representa os povos originários da Terra-floresta. Nessa perspectiva, esta pesquisa 
reconhece a importância de ampliação do Programa de Apoio à Formação Superior e 
Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND). Ao mesmo tempo, entende que as 
Licenciaturas em Educação de Campo no Estado do Rio de Janeiro, configuram-se como 
uma alternativa para a formação de educadores, voltada às demandas das comunidades 
indígenas. No âmbito da Universidade Federal Fluminense (UFF), essa alternativa 
justifica duas questões principais da pesquisa: quais são os territórios de formação 
contemplados na licenciatura em Educação do Campo? Como as demandas, as histórias 
e os saberes dos povos indígenas são viabilizadas na matriz curricular formativa do curso? 
Em um contexto mais amplo, esperamos que as respostas obtidas por meio dessas 
perguntas possam sinalizar as contribuições das licenciaturas em Educação do Campo à 
construção do giro decolonial na América Latina. 
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2. AS TRILHAS E CAMINHOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 
 A demanda das nações indígenas por uma formação específica de professores 
oriundos das próprias comunidades, e, por conseguinte, a presença desses povos nas 
universidades, apresenta o desafio de repensar, de acordo com Baniwa (2019, p. 67), 
“como esta instituição superior formadora pode possibilitar a coexistência lado a lado e a 
circulação, interação, aplicação e reconhecimento mútuo entre distintos saberes, pautados 
em distintas bases e lógicas cosmológicas, filosóficas e epistemológicas”. Com a 
ampliação de algumas políticas de reparação das violências históricas impostas aos povos 
indígenas e demais populações do campo, tais como PROLIND e Procampo, as 
universidades encontram-se agora diante do desafio de promover o diálogo entre 
diferentes saberes. Em especial, no que se refere à formação de professores indígenas e 
formação de educadores do campo. A presença dos povos indígenas nas universidades 
brasileiras supõe a reestruturação, em diferentes aspectos, dessas instituições 
“fundamentadas na organização, produção e reprodução de saber único, exclusivo, 
individualista e a serviço do mercado” (BANIWA, 2019, p. 67).  

Uma dessas reestruturação significa superar, nas suas políticas institucionais e nas 
construções epistêmicas, o equívoco do índio genérico (BESSA-FREIRE, 2016), definido 
como uma construção colonial da cultura da sociedade dominante. Pois, “há um conceito 
forjado de ‘índio’ que pouco se relaciona com a identidade e a cultura de cada povo ou 
grupo, tornando-se, assim, uma classificação homogeneizante, pois engloba, em uma 
única categoria, povos muito diferentes” (MARACCI, 2012, p. 603). Essa diferença pode 
ser observada no mapa a seguir, uma vez que as comunidades em seus territórios 
“experienciam ancestralmente interações complexas com o ambiente e a produção, a 
sociedade e a economia, os saberes e seus exercícios, e as formas sociais de apropriação 
do espaço, constituindo-o em território, têm para elas importância existencial” 
(MARACCI, 2012, p. 603).  
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Figura 1 – Comunidades indígenas no estado do Rio de Janeiro e a localização da 
cidade de Santo Antônio de Pádua 

 
Fonte: Adaptação de Mandato coletivo Flavio Serafini6.  
 

A partir desse contexto, esta pesquisa assume o compromisso de compreender 
como a questão indígena é abordada no curso de Licenciatura Interdisciplinar em 
Educação do Campo, da Universidade Federal Fluminense (UFF) campus de Santo 
Antônio de Pádua. Assumimos esse compromisso, em formato de objetivo de pesquisa, 
uma vez que compreendemos a importância da reestruturação das políticas universitárias, 
voltadas à inclusão étnico-racial e à representação dos saberes e das culturas que 
conformam a sociedade brasileira. Nesse sentido, voltamos nossa atenção para identificar 
os territórios de formação dos educadores do campo e, concretamente, a presença das 
demandas, das histórias e dos saberes dos povos indígenas na matriz curricular formativa 
do curso. A pertinência dessa pesquisa se acentua, também, em função das violências 
institucionais históricas contra as populações indígenas; ou seja, a ausência de cursos 
específicos para formações de educadores indígenas no Estado do Rio de Janeiro, o qual 
concentra uma população indígena de 15.894, vivendo em diferentes comunidades e/ou 
em cidades (IBGE, 2012). 

 
6 Disponível em:  
<https://www.facebook.com/FlavioSerafiniPSOL/photos/a.743575935666697/2535197739837832/?type
=3&theater> 
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Em coerência com a proposta de objetivo apresentada, realizamos uma pesquisa 
qualitativa, com enfoque exploratório baseado na análise documental. Enquanto pesquisa 
qualitativa, nos preocupamos “com aspectos da realidade que não podem ser 
quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 
sociais” (SILVEIRA; CÓRDOVA; 2009, p. 32). Por sua vez, o enfoque exploratório 
atendeu à finalidade de “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (SILVEIRA; CÓRDOVA; 2009, p. 35). 
No processo de coleta de dados adotamos a técnica de pesquisa análise documental, 
contemplando, portanto, os documentos oficiais da Licenciatura Interdisciplinar em 
Educação do Campo, da Universidade Federal Fluminense (UFF), campus de Santo 
Antônio de Pádua. Desse modo, a coleta de informações da pesquisa foi delineada em 
três etapas:  

a) Estudos das ementas das disciplinas obrigatórias e optativas do 
curso; bem como dos conteúdos programáticos. 

b) Estudo do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
c) Resgate das informações registradas no diário de formação. 

Por meio dos estudos das ementas das disciplinas do curso, buscamos identificar 
quais disciplinas contemplam os seguintes aspectos relacionados aos povos indígenas: 
social, territorial, histórico, cultural, saúde, geográfico, ambiental, entre outros. Essa 
busca teve como propósito identificar, para então compreender, a representatividade 
indígena na matriz curricular da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Para isso, procuramos nas descrições das 
ementas palavras-chave relacionadas ou que remetiam aos povos indígenas; ou seja, à 
história, cultura, saberes, ancestralidade, cosmovisão, associadas às seguintes 
denominações: índios, indígenas, povos tradicionais; povos originários; comunidades 
autóctones; nativos; ameríndios. As disciplinas obrigatórias e optativas contempladas 
nesse processo de análise documental podem ser observadas a seguir.  
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Quadro 1 – Matriz Curricular: disciplinas obrigatórias da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF7– Habilitação 

em Ciências Sociais e Humanas 
Disciplinas obrigatórias 

1º período 2º período 3º período 4º período 5º período 6º período 7º período 8º período 
Oficina de leitura e 

escrita - 60h 
Psicologia da 

Educação – 60h 
Estudos Históricos 

– 60h 
Organização da 

Educação no Brasil 
– 60h 

História 
Contemporânea II – 

60h 
Geografia Aplicada 

à Educação do 
Campo – 60h 

Sociologia da 
Educação do 
Campo – 60h 

História do Brasil II 
– 60h 

Filosofia I - 60h Filosofia II – 60h 
Planejamento e 

Gestão Comunitária 
– 60h 

EJA aplicada à 
Educação do 
Campo – 60h 

Temas Filosóficos 
para Educação do 

Campo – 60h 
Formação Sócio 

Espacial Brasileira 
– 60h 

Pesquisa e Prática 
Educativa IV: 
Educação do 
Campo – 160 

Saberes da Terra, 
Cultura Popular e 

Patrimônio 
Imaterial – 60h 

Introdução ao 
Estudo das Ciências 
Humanas e Sociais 

I – 60h 
Geografia Humana 

- 60h 
Geografia Agrária – 

60h 
Ciências Sociais 

Aplicadas à 
Educação do 

Campo II – 60h 

Pesquisa e Prática 
Educativa II: 
Educação do 
Campo160h 

História do Brasil I 
– 60h 

Educação e Relação 
Étnico-Raciais I – 

60h 
História e Cultura 

Afrobrasileira – 60h 

Metodologia de 
Estudo e Pedagogia 

do Campo – 60h 

Ciências Sociais 
Aplicadas à 
Educação do 

Campo I – 60h 
Educação Inclusiva 

I – 60h 
História 

Contemporânea – 
60h I 

Educação e Saúde I 
– 60h 

Movimentos 
Sociais e Educação 
Popular do Campo 

– 60h 

Trabalho Final de 
Conclusão de Curso 

I – 60h 
Direitos Humanos e 

Cidadania no 
Campo I – 60h 

A questão Agrária 
no Brasil I – 60h Didática – 60h 

Educação e 
Sustentabilidade I – 

60h 

Pesquisa e Prática 
Educativa I: 
Educação do 

Campo – 180h 

História e Cultura 
dos Povos 

Indígenas – 60h 

Pesquisa e Prática 
Educativa III: 
Educação do 

Campo – 160h 
Libras I – 30h 

Trabalho Final de 
Curso II – 60h 

Oficina de Criação 
Literária – 60h 

Total = 300h Total = 300h Total = 300h Total = 400h Total = 400h Total = 400h Total = 370h Total = 300h 
Carga Horária Total = 2.770 

Fonte: Dados da Secretaria Acadêmica da UFF - IDUFF (2019).
 

7 Currículo versão 114.01.002, 2018. Para melhores detalhes https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios/grade_corpo_docente. 
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Quadro 2 – Matriz Curricular: disciplinas optativas da Licenciatura 
Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF– Habilitação em Ciências Sociais 

e Humanas 
Disciplinas optativas 

Filosofia: Conteúdo e Método – 
30h 

Tópicos Especiais em História III 
– 60h 

Tópicos Especiais em Filosofia  I 
– 60h 

Geografia: Conteúdo e Método – 
60h 

Tópicos Especiais em História IV 
– 60h 

Tópicos Especiais em Filosofia  II 
– 60h 

Sociologia: Conteúdo e Método- 
30h 

Tópicos Especiais em Ciências 
Sociais I – 60h 

Tópicos Especiais em Filosofia III 
– 60h 

História: Conteúdo e Método – 
60h 

Tópicos Especiais em Ciências 
Sociais II – 60h 

Tópicos Especiais em Filosofia IV 
– 60h 

Tópicos Especiais em Educação 
do Campo I – 60h 

Tópicos Especiais em Ciências 
Sociais III – 60h 

Pobreza, Desigualdade e Exclusão 
no Brasil – 60h 

Tópicos Especiais em Educação 
do Campo II- 60h 

Tópicos Especiais em Ciências 
Sociais IV – 60h Sociologia das Ausências – 60h 

Tópicos Especiais em Educação 
do Campo III- 60h 

Tópicos Especiais em Geografia I 
– 60h 

Introdução à História da Ciência – 
60h 

Tópicos Especiais em Educação 
do Campo IV- 60h 

Tópicos Especiais em Geografia II 
– 60h 

Psicologia das Emergências e dos 
Desastres – 60h 

Tópicos Especiais em História I – 
60h 

Tópicos Especiais em Geografia 
III – 60h 

Pesquisa Psicossocial da cidade -
60h 

Tópicos Especiais em História II– 
60h 

Tópicos Especiais em Geografia 
IV – 60h 

Diálogos Cinema e Literatura – 
60h 

Fonte: Dados da Secretaria Acadêmica da UFF - IDUFF (2019).  
  

A licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso, tem como proposta formar educadores para atuarem na 
docência multidisciplinar em escolas do campo na área de Ciências Humanas e Sociais, 
com habilitação em Filosofia, História, Sociologia e Geografia. A formação por área de 
conhecimento no curso decorre da compreensão de que “[...] a formação de professores 
do campo, indígenas e quilombolas se propõe a superar a fragmentação do conhecimento. 
A formação por área, e não por disciplinas, é uma estratégia para essa superação” 
(ARROYO, 2012, p. 364). Para a integralização do currículo, no Projeto Pedagógico 
consta que o curso possui carga horária total de 3.210 horas, as quais são divididas da 
seguinte forma: 2.770 horas de carga horária obrigatória; 240 horas de carga horária 
mínima para as optativas e 200 horas de atividades complementares (IDUFF, 2019)8.  

 
8 Informações disponíveis em <https://app.uff.br/iduff/consultaMatrizCurricular.uff>. 
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Para complementar as informações da pesquisa utilizamos o diário de formação, 
o qual, de acordo com Alves (2004, p. 4) “é um registo de experiências pessoais e 
observações passadas, identificado como um documento pessoal, em que o sujeito que 
escreve inclui interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos”. A inclusão desse 
instrumento de coleta de informações teve como finalidade ampliar os horizontes da 
pesquisa; isto é, resgatar os registros, transcrições e anotações próprias, realizadas durante 
todo o processo formativo no curso. No diário de formação, buscamos por outros temas 
que indiretamente indicassem que a disciplina abordava temáticas relacionadas aos povos 
indígenas, entre elas: a formação territorial brasileira, ocupação e transformação do 
espaço brasileiro, ambiente e sociedade, resgate das tradições orais, saúde das 
populações tradicionais e ensaios contra-hegemônicos. Desse modo, o diário de 
formação foi extremamente importante para identificar as disciplinas que trabalharam 
questões indígenas, embora não contemplem nas descrições das ementas as palavras-
chave anteriormente citadas.  
 
3. QUESTÕES INDÍGENAS NA MATRIZ CURRICULAR DA 
LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO (UFF) 
 Os cursos de Educação do Campo são fundamentados em uma matriz formativa 
plural que busca dialogar com as diferentes epistemologias, histórias e saberes 
acumulados e construídos pelos povos do campo (CALDART, 2012). Essa diferenciação 
na matriz formativa ocorre, pois, os movimentos sociais do campo, principais atores no 
processo de construção dos cursos de Educação do Campo no país, demandam uma 
formação diferenciada do protótipo único de formação docente. Concretamente, que nos 
currículos de formação de educadores “sejam incluídos o conhecimento do campo, as 
questões relativas ao equacionamento da terra ao longo de nossa história [...] os 
movimentos de luta pela terra e pela agricultura camponesa, pelos territórios dos 
quilombos e dos povos indígenas” (ARROYO, 2007, p. 167). Algo que contraria a lógica 
da colonialidade/modernidade, a qual tem atuado, ao longo da invasão da América Latina, 
para que as comunidades do campo fossem “despojadas dos seus saberes intelectuais e 
dos seus meios de expressão exteriorizantes ou objectivantes” (QUIJANO, 2009, p. 111).  

Na perspectiva de reivindicação por uma matriz formativa que contemple 
diferentes epistemologias, destacamos as reivindicações dos povos indígenas que, ao 
adentrarem às universidades, fazem uma “crítica ao modo de conhecimento dominante e 
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à hierarquização epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os protagonistas 
originários da Educação do Campo como produtores de conhecimento” (CALDART, 
2009, p. 38). Desse modo, as populações indígenas demandam um projeto de educação 
mais amplo e diverso, no qual seus saberes, lutas e histórias também façam parte dos 
componentes curriculares. Com base nessas reivindicações, esta parte da pesquisa atende 
ao objetivo de identificar a representatividade das pautas indígenas no currículo formativo 
da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

 
Gráfico 1 - Representatividade das questões indígenas nas disciplinas do curso 

 Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração nossa (2019).  
 
 Considerando, portanto, a demanda por um currículo representativo da história, 
dos saberes, das culturas, das lutas e dos processos educativos e de resistência dos povos 
indígenas, analisamos um total de 71 disciplinas. Precisamente, as ementas das 41 
disciplinas obrigatórias e as 30 ementas das disciplinas optativas do curso de Licenciatura 
Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Nossas análises estiveram concentradas em identificar nas disciplinas as questões e 
temáticas voltadas às demandas dos povos indígenas, categorizadas como relações diretas 
e as relações indiretas nas ementas e nas abordagens dos conteúdos. Enquanto relações 
diretas, estabelecemos como critérios as denominações: índios, indígenas, povos 
tradicionais; povos originários; comunidades autóctones; nativos; ameríndios. Por sua 
vez, as relações indiretas foram resgatadas, de acordo com o diário de formação, a partir 
das seguintes temáticas: a formação territorial brasileira, ocupação e transformação do 
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espaço brasileiro, ambiente e sociedade, resgate das tradições orais, saúde das 
populações tradicionais e ensaios contra-hegemônicos. 
 
3.1. QUESTÕES INDÍGENAS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO  

A concretização do curso de Educação do Campo apresenta-se como resultado das 
lutas dos diversos povos do campo, entre eles as nações indígenas, pelo direito à uma 
educação pensada desde o seu lugar de origem; isto é, uma educação no e do Campo 
(CALDART, 2009). Nesse sentido, o direito à Educação do Campo possui bases na 
Constituição Federal Brasileira de 1988, quando esta assegura, nos artigos 205 e 206, o 
direito universal à educação e o dever do Estado em garanti-lo (BRASIL, 1988). 
Fundamenta-se, também, na Lei nº 9.394/96 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) -, a qual estabelece a metodologia, o currículo e a organização das escolas do 
campo (RODRIGUES; BOMFIM, 2017). Para além desses dois dispositivos legais, no 
ano de 2010 a Educação do Campo tem sua base firmada com o Decreto nº 7.352, de 4 
de novembro de 2010, o qual, posteriormente, institui o Programa de Apoio à Formação 
Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), no ano de 2012 
(MOLINA; ANTUNES ROCHA, 2014).  

Na conjuntura política de implementação da Política de Educação do Campo, 
ressaltamos que o curso de formação superior para Educadores do Campo é materializado, 
uma vez que “as comunidades vêm se organizando para exigir o acesso aos cursos 
superiores, principalmente nas licenciaturas, de modo a garantirem acesso à educação 
básica nos meios onde vivem: campo e aldeias” (CAIXETA, 2013, p. 283). Desse modo, 
os povos indígenas quando adentram nas universidades, em especial no curso de 
Educação do Campo, reivindicam que os currículos formativos tenham como necessidade 
o reconhecimento da “[...] centralidade da terra e do território na produção da vida, da 
cultura, das identidades, da tradição, dos conhecimentos” (ARROYO, 2007, p. 167). 
Considerando essa e outras necessidades, enquanto resultado das reivindicações e lutas 
históricas das populações do campo por uma educação pautada nos seus modos de vida, 
o curso de Educação do Campo da UFF apresenta, em sua matriz formativa, algumas 
disciplinas relacionadas às histórias, culturas e demandas dos povos indígenas, conforme 
pode ser observado no quadro a seguir.  
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Quadro 3 – Disciplinas que fazem referências diretas aos povos indígenas  

Disciplinas Descrições das ementas 

Ciências Socais aplicadas à Educação do 
Campo II 

Educação do Campo como prática social e 
categoria teórica: questões atuais. Questões 
etno-raciais no Brasil rural. Movimentos sociais 
indígenas e comunidades negras rurais. 
Educação indígena. Educação quilombola. 
Comunidades camponesas, quilombolas e 
tradicionais: memórias, saberes e práticas. 

Direitos Humanos e cidadania no Campo 
[...] Aprofundamento de algumas temáticas: 
demarcação de terras indígenas e seus conflitos, 
reforma agrária, políticas de uso e impactos de 
agrotóxicos e transgênicos, grilagem de terras.  

Educação e Relações Étnico-raciais 

[...] Educação e processos de construção do 
conhecimento de matriz africana e indígenas; 
Analisar temas relacionados à educação das 
populações negras no Brasil e indígenas; 
conhecer as propostas teórico-metodológicas de 
educação das relações étnico-raciais. 

História e Cultura dos povos Indígenas 
no Brasil 

Analisar o processo histórico dos povos 
indígenas no Brasil, a diversidade cultural, o 
desenvolvimento da atividade educacional e a 
legislação indígena vigente, enfatizando as 
concepções e mitos acerca dos povos indígenas, 
promovendo uma reflexão crítica que 
possibilite a valorização e respeito à diferença. 

Pesquisa e Prática de Ensino IV – 
Educação do Campo 

Práticas e processos investigativos. Propostas 
de ações em sistemas alternativos como 
Educação de jovens e adultos, Educação 
inclusiva, Educação indígena, Educação 
quilombola, Movimentos Sociais, Pré-
Vestibular Universitário, espaços culturais e 
outros. 

Fonte: Elaboração nossa – Dados disponibilizados pela Secretaria do Curso (Setembro, 2019). 
 

Nos estudos das ementas e dos conteúdos identificamos, em algumas disciplinas, 
referências diretas aos povos indígenas. A presença de disciplinas que abordam assuntos 
referentes à educação, luta pela terra, cultura, conhecimentos indígenas, entre outros, 
sinaliza que o currículo do curso de Educação de Campo não é construído com base no 
modelo hegemônico de educação colonizadora. Ao contrário, traz como proposta “uma 
matriz ampliada de formação, que parte das especificidades dos sujeitos a educar” 
(MOLINA, 2017, p. 592). Em outras palavras, ao considerar que a Educação do Campo 
também se destina aos povos indígenas, a matriz formativa do curso abrange disciplinas 
com questões pertinentes às demandas e aos interesses desses povos. Essa característica 
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do curso contribui para a construção de uma abordagem decolonial nos currículos de 
formação de Educadores do Campo. Tal característica denota sua importância por trazer 
uma crítica ao modelo eurocêntrico de construção de conhecimento que ao longo do 
processo histórico foi naturalizado como o único conhecimento existente (QUIJANO, 
2009). 

A presença dessas disciplinas na matriz formativa assinala possibilidades para 
questionar, também, as bases do projeto de colonialidade, pautado na inferiorização 
racial, de saberes e gênero, na qual “el ‘indio’ por su condición étnica-racial-primitiva-
originario y la mujer india y la mujer negra doble condenadas por ser ‘negras’ o ‘indias’ 
y por ser ‘mujer’” (WALSH, 2013, p. 55). Enquanto inferiorizacão do saber, Edgardo 
Lander argumenta que a busca de alternativas a esse modelo inicia-se pelo 
questionamento de um dos principais mecanismos de naturalização e legitimação do 
conhecimento hegemônico; ou seja, “o conjunto de saberes que conhecemos globalmente 
como ciências sociais” (LANDER, 2005, p. 8). Considerando esse argumento, podemos 
dizer que, em certa medida, o curso de Educação do Campo da UFF tem realizado esse 
questionamento. Especialmente quando o referido curso, com habilitação em Ciências 
Sociais, inclui no seu currículo formativo temas relacionados às histórias, culturas, 
conhecimentos e territórios indígenas, historicamente questionados como válidas 
(LANDER, 2005).  

Ao longo da construção das universidades brasileiras, a pauta indígena foi 
amplamente silenciada, marginalizada e subalternizada. Somente nas últimas décadas 
com as políticas de cotas raciais e, posteriormente, com o PROLIND e o Procampo, 
iniciaram-se movimentos de expansão e inclusão étnico-racial e de saberes nas 
universidades brasileiras. Entre tais movimentos, Carvalho (2006, p. 1) ressalta a revisão 
e a “recolocação da relação entre centro e periferia na produção teórica; a ampliação do 
lugar étnico e racial do acadêmico, que antes era quase exclusivamente branco e que agora 
deve ser também negro e indígena”. Nas universidades latino-americanas, na área das 
Ciências Sociais -quando pensada desde um viés eurocêntrico-, os conhecimentos 
indígenas historicamente foram considerados como inferiores, subalternos (CASTRO-
GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007). Porém, a proposta política da Educação do Campo tem 
encontrado espaços para potencializar a inclusão desses conhecimentos, uma vez que 
compreende as violências epistemológicas, nas quais: 

Los conocimientos subalternos fueron excluidos, omitidos, silenciados e 
ignorados. Desde la Ilustración, en el siglo XVIII, este silenciamiento fue 
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legitimado sobre la idea de que tales conocimientos representaban una etapa 
mítica, inferior, premoderna y precientífica del conocimiento humano. 
Solamente el conocimiento generado por la elite científica y filosófica de 
Europa era tenido por conocimiento ‘verdadero’, ya que era capaz de hacer 
abstracción de sus condicionamientos espacio-temporales para ubicarse en una 
plataforma neutra de observación (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 
2007, p. 20).  Confrontar as representações de conhecimentos inferiores e, assim, articular a 

realocação da relação entre centro e periferia na produção teórica, significa, entre outros 
elementos, pensar na formação de educadores do campo pautada em um currículo 
formativo plural. Principalmente em um programa de formação que tem definido no 
Projeto Pedagógico do Curso, entre suas finalidades, “formar educadores que saibam 
reconhecer e respeitar a diversidade dos sujeitos do campo, em seus aspectos sociais, 
culturais e físicos, identificando e combatendo as diferentes formas de discriminação”. 
Desse modo, a matriz curricular possibilita a estruturação de uma prática pedagógica 
fundamentada nas especificidades que os povos indígenas e demais povos do campo 
possuem. A importância desse currículo é revelada principalmente quando consideramos 
que “há, por parte dos sistemas de formação, uma negação das experiências dos setores 
não formais da educação” (ALENCAR, 2010, p. 219).  

Para confrontar essa negação, Arroyo (2012, p. 362) destaca a necessidade de 
repolitizar os currículos formativos; ou seja, “incorporar o conhecimento dessa história 
de produção das desigualdades e da história das relações políticas de dominação-
subordinação da agricultura, dos povos do campo e de seus trabalhadores à lógica do 
capital”. Com esses elementos, os dados da pesquisa indicam que o curso de formação de 
educadores do Campo da UFF tem buscado incorporar, no currículo, questões voltadas 
aos Direitos Humanos e Cidadania no Campo. Com isso, as discussões referentes à 
demarcação de terras indígenas e os conflitos que a demarcação gera por causa das 
relações de poder e dominação presentes no Campo. O acesso a essa discussão durante o 
processo formativo, possibilita ao educador do campo uma releitura das lutas indígenas 
pelo direito aos seus territórios e outros direitos fundamentais.  

Além dessa temática no currículo do curso, as disciplinas Ciências Sociais 
aplicadas à Educação do Campo II e Pesquisa e Prática de Ensino IV – Educação do 
Campo abordam assuntos relacionados à educação indígena. Trabalhar com os elementos 
da educação indígena durante o processo formativo de educadores do campo contribui 
para que estes profissionais compreendam outras dinâmicas de educação, diferentes da 
abordagem hegemônica que encontramos nos espaços educativos. Para melhores 
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esclarecimentos, enfatizamos que na educação indígena, por exemplo, “não é próprio das 
sociedades indígenas o discurso pedagógico como o conhecemos: ‘Preste atenção: é 
assim que faz. Primeiro, é preciso...’. Não” (MAHER, 2006, p. 8). Ao contrário dessa 
abordagem hegemônica, “o modelo de aprendizagem indígena passa pela demonstração, 
pela observação, pela imitação, pela tentativa e erro” (MAHER, 2006, p. 8).  

A existência de outras abordagens e dinâmicas de aprendizagens, trabalhadas 
durante o processo de formação de educadores do campo, possibilita que estes 
profissionais, futuramente, possam construir práticas pedagógicas de acordo com as 
singularidades das comunidades. Por sua vez, a disciplina Educação e Relações Étnico-
raciais apresenta, entre outras discussões, diálogos sobre o processo de construção dos 
conhecimentos indígenas. Logo, essa disciplina atende a finalidade de incluir outras 
formas de produção de conhecimento e, assim, questionar a lógica da colonialidade do 
saber, pautada exclusivamente na produção dos conhecimentos denominados científicos. 
Com essa discussão, não se procura argumentar que um conhecimento é melhor que o 
outro, mas que ambos podem se complementarem. Nesse sentido, Baniwa (2019, p. 71) 
enuncia que “da perspectiva indígena, não há nenhuma incompatibilidade entre os 
conhecimentos autodeclarados científicos, indígenas e outros conhecimentos”.  

Na sabedoria indígena, diferentes conhecimentos podem dialogar entre si. Por essa 
razão, quando estudantes indígenas entram nas universidades “apropriam-se ao máximo 
que podem dos conhecimentos científicos e técnicos - muitas vezes até dos que não 
deveriam - a partir de um filtro que fazem de acordo com suas demandas e interesses 
individuais e coletivos” (BANIWA, 2019, p. 71). Entretanto, ainda de acordo com 
Baniwa (2019, p. 71), a ciência e as universidades “pouco ou quase nada aproveita dos 
muitos conhecimentos que os estudantes indígenas portam e circulam silenciosamente e 
invisivelmente por seus corredores e salas de aula”. Para uma mudança da realidade, 
Baniwa aponta a importância da estruturação de um currículo que contemple disciplinas 
relacionadas às questões indígenas. Desse modo, o curso de Educação do Campo da UFF 
mostra-se como um importante passo, mesmo que inicial, nessa estruturação. 
 
3.2. LUTAS E RESISTÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS: ABORDAGENS 
INTERDISCIPLINARES 
 No Projeto Pedagógico do Curso é mencionado que a estruturação do currículo é 
pautada na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade. Nesse projeto, a 
multidisciplinaridade representa o estudo de um tema atravessado pelo olhar de várias 



 27

disciplinas diferentes. Desse modo, a formação dos estudantes tem como base a 
perspectiva interdisciplinar, entendida como “parte da premissa de que nenhuma forma 
de conhecimento é em si mesma exaustiva. O pensar interdisciplinar busca o diálogo com 
outras fontes do saber, deixando-se irrigar por elas” (BRAZ; SANTOS; ZUCOLOTTO; 
CARLESSO, 2018, p. 279). Logo, as disciplinas do curso de Educação do Campo da UFF 
são organizadas de modo a propiciar o diálogo, permitindo uma melhor compreensão dos 
temas em estudo. Nesse diálogo, no currículo do curso identificamos, além das 5 
disciplinas apresentadas no quadro 3, outras 8 que remetem indiretamente ao tema 
indígenas. Nas descrições das ementas dessas oito disciplinas, embora não havendo 
relações diretas ao objeto da pesquisa, identificamos outros temas que, inerentemente, se 
relacionam à questão indígena; isto é, à cultura e história dos povos indígenas, conforme 
pode ser observado no quadro abaixo. 
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Quadro 4 – Disciplinas que fazem referências interdisciplinares aos povos 
indígenas 

Disciplinas Descrições das ementas 

Educação e Saúde  

Concepções de saúde, educação e suas relações 
com a sociedade possibilitando aos educadores 
a formação [...] frente as questões que se 
inscrevem no âmbito da saúde das populações 
do campo e sua inter-relaçãocom as questões 
contemporâneas.  

Formação Socioespacial Brasileira 
A formação territorial brasileira desde o 
período colonial até o período contemporâneo. 
Os sucessivos períodos e as formas 
diferenciadas de organização e uso do território 
brasileiro. A formação sócio espacial brasileira. 

Educação e Sustentabilidade 

Dimensões da sustentabilidade: o socialmente 
justo, o economicamente viável, o politicamente 
ético, o culturalmente aceito, o ambientalmente 
ecológico, o geracionalmente inclusivo. 
Sustentabilidade na perspectiva educacional [...] 
ensaios contra-hegemônicos. 

Geografia Agrária 
[...] A questão agrária e o capitalismo; 
Agricultura, ocupação e transformação do 
espaço brasileiro. Os movimentos sociais rurais 
e a reforma agrária no Brasil e no mundo; 
Agricultura e reforma agrária no Rio de Janeiro. 

Geografia Humana 

A natureza do espaço geográfico. As diferentes 
formas de apropriação do ambiente natural e de 
sua transformação em espaço social. A 
organização do espaço em diferentes 
sociedades, segundo os contextos culturais e 
materiais. Evolução histórica da utilização dos 
recursos naturais pelo homem. [...] 

Planejamento e Gestão Comunitária 

Conceitos e noções referentes à comunidade; 
fundamentos do associativismo; [...] 
Fundamentos da Gestão Comunitária: 
experiências em gestão comunitária ao longo 
da história; Sustentabilidade e Gestão 
Comunitária. Aspectos da Gestão Comunitária: 
estudos de caso. [...] 

Saberes da Terra, Cultura Popular e 
Patrimônio Imaterial 

[...] Resgate dos saberes das tradições de 
cuidado com a saúde (as benzedeiras, 
rezadeiras, ervas medicinais, parteiras), e seus 
protagonistas. [...] Resgate das tradições orais 
(lendas, contos, ensinamentos, mitos de 
criação), e seus protagonistas. [...] 

Tópicos Especiais em Educação do 
Campo IV 

[...] Problematizar questões recorrentes no 
cotidiano do/a discente de Educação do Campo. 
Fornecer uma análise crítica da Educação do 
Campo e de seus temas. Estimular o debate 
sobre problemas contemporâneos relativos a 
educação do campo. 

Fonte: Elaboração nossa – Dados disponibilizados pela Secretaria do curso (Setembro 2019).  
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Por meio das anotações no diário de formação foi possível identificar que as 
disciplinas apresentadas no quadro acima abordaram, em algum momento do seu 
desenvolvimento, temas referentes à história, cultura e lutas dos povos indígenas. Na 
disciplina Educação e Saúde, por exemplo, esses temas foram trabalhados a partir da 
exibição do documentário “Baniwa – Uma história de plantas e curas” (2005). Com base 
nesse documentário, os estudantes promoveram diálogos a respeito das práticas de curas 
tradicionais praticadas pela comunidade indígena Baniwa, destacaram a necessidade de 
reconhecimento e inclusão dessas práticas na implementação de políticas públicas de 
saúde nas aldeias indígenas. Essa discussão no curso contribui para a articulação e 
construção de possíveis alternativas às “propostas de caráter desintegrado, centralizado, 
curativo, urbano e não universais” (CARNEIRO; BÚRIGO; DIAS, 2012, p. 691), nas 
quais são baseadas as políticas públicas de saúde destinadas ao Campo. Tal discussão é 
importante para os educadores do campo, uma vez que o currículo do curso, entre outros 
propósitos, “objetiva afirmar esses profissionais como sujeitos de políticas” (ARROYO, 
2012, p. 360). 

Na disciplina Formação Socioespacial Brasileira foram realizadas discussões 
sobre o processo de colonização e, por conseguinte, as lutas dos povos indígenas pela 
defesa dos seus territórios. Considerando o cenário atual de atualização das lógicas de 
colonização na América Latina, é relevante trazer para o discurso as palavras do 
antropólogo e professor indígena Gersem Baniwa, para destacar que “nosso sentimento é 
de que estamos voltando a viver os dramas existenciais dos tempos coloniais mais duros” 
(BANIWA, 2019, p. 250). Por esse motivo, trazer para o curso, na disciplina de Formação 
Socioespacial Brasileira, discussões voltadas às lutas indígenas pela permanência em 
seus territórios torna-se necessária. Principalmente quando consideramos que a Educação 
do Campo, enquanto prática social e projeto de sociedade, “combina luta pela educação 
com luta pela terra, pela Reforma Agrária, pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania 
alimentar, ao território” (CALTART, 2012, p. 261).  

No desenvolvimento da disciplina Geografia Humana, dialogamos sobre os 
modos de vida das populações indígenas, sobre a forma como vivem o território e o 
ambiente, sem racionalidades coloniais de apropriação da natureza, apenas co-existindo. 
Todas as disciplinas listadas no quadro 4 trabalharam, de alguma forma, temáticas 
pertinentes às demandas indígenas. Como pode ser observado no quadro de resumo das 
ementas, os diálogos promovidos ao longo das disciplinas perpassam pelas questões de 
território, de saúde, de lutas, do ambiente e da educação indígena. Desse modo, quando 



 30

essas questões são trabalhadas nas disciplinas, os diálogos não são promovidos a partir 
da perspectiva da colonialidade do saber que tenta “relegar as mais diversas etnias 
indígenas ao papel de coadjuvantes em sua própria terra, burlando-as enquanto sujeito de 
suas próprias histórias” (SILVA; BICALHO, 2018, p. 246). Ao invés disso, por meio dos 
diálogos interepistêmicos, busca romper “com a visão de um índio submetido e 
subalternizado” (NEVES, 2008, p. 2).  

As abordagens voltadas aos povos indígenas nas disciplinas tentam superar as 
concepções de “culturas indígenas como atrasadas e primitivas” (BESSA-FREIRE, 2016, 
p. 6). Os diálogos são construídos, conforme destaca Molina (2017, p. 600) “a partir de 
um intenso trabalho interdisciplinar”, os quais “contribuem para ampliar e alargar a visão 
de mundo desses educadores em formação” (MOLINA, 2017, p. 600). Nesse sentido, a 
disciplina Educação e Sustentabilidade tem possibilitado discussões que promovem 
contrapontos à “lógica de desenvolvimento que desterritorializa comunidades e culturas” 
(SILVA, 2012, p. 730), viabilizado pelo avanço “do modo industrial de apropriação da 
natureza no campo” (SILVA, 2012, p. 729), representado pelo agronegócio. O avanço do 
agronegócio nos territórios indígenas, por exemplo, nos últimos meses tem sido 
incentivado por representantes governamentais e, em consequência, observa-se a 
ampliação de derrubadas e queimadas, intencionais, das florestas (ISA, 2019).  

As discussões e questionamentos do modelo excludente de produção, como têm 
sido feitos na disciplina Educação e sustentabilidade é significativo, principalmente se 
consideramos que esse modelo “de organização da propriedade, do trabalho e do tempo 
deixam de aparecer como uma modalidade civilizatória em disputa com outra(s) que 
conserva(m) seu vigor, e adquire hegemonia como a única forma de vida possível” 
(LANDER, 2005, p. 13). Em outras palavras, um cenário em que o modelo hegemônico 
de produção, tanto econômico quanto de conhecimento, é considerado como o único 
possível. Os questionamentos das posições hegemônicas foram contemplados, também, 
na disciplina Saberes da Terra, cultura popular e Patrimônio Imaterial, por meio da qual 
foi possível construir diálogos necessários na formação de Educadores do Campo. A 
inclusão desses questionamentos e de outras leituras do mundo, de saberes, de culturas e 
de ancestralidades indígenas representa significar a formação de educadores do campo, 
para que estes possam compreender as dinâmicas e interesses políticos e econômicos 
atuais, nos quais o território campesino apresenta-se como objeto de desejo do capital.  

Para confrontar tais interesses, entendemos que a contribuição da Educação do 
Campo, na perspectiva da disciplina Planejamento e Gestão Comunitária, está 
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relacionada à organização das lutas e dos enfretamentos políticos, juntamente com as 
comunidades. Para isto, a disciplina abordou a necessidade de fortalecer a repolitilização 
das escolas e dos territórios do campo, para que as comunidades possam dispor de 
ferramentas políticas e jurídicas necessárias às reivindicações de suas demandas. 
Especialmente os povos indígenas, dentro de uma visão mais ampla de diversidades 
linguísticas, em muitos casos precisam defender suas pautas históricas em ‘territórios’ 
nos quais prevalecem as lógicas da colonialidade -do saber, do poder, do ser- e, portanto, 
a negação das suas culturas e práticas sociais. Assim, as disciplinas apresentadas no 
quadro 4 destacam a importância de uma formação plural, na qual a matriz curricular 
sinaliza para uma representatividade das populações do campo, sem deixar de lado as 
histórias, culturas, saberes, ancestralidades e a cosmovisão dos povos indígenas.  
 
4. AMPLIAR A PRESENÇA FÍSICA E DE SABERES INDÍGENAS NA 
UNIVERSIDADE 
 A representatividade indígena, no currículo do curso de Licenciatura 
Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF, tem se concretizado por meio das 
abordagens diretas e interdisciplinares nas disciplinas. Essa abordagem tem possibilitado 
que na matriz formativa do curso sejam trabalhados temas relacionados à história, lutas e 
culturas dos povos indígenas de forma articulada aos conhecimentos das áreas de Ciências 
Humanas e Sociais. Os principais resultados sinalizam que o referido curso contribui para 
a desestabilização do modelo de educação eurocêntrico, o qual tem usado de diferentes 
estratégias para desqualificar, ao longo dos marcos temporais da colonização, toda a 
riqueza de saberes, de cultura e de produção de conhecimento que as nações indígenas 
detêm. Ademais, os resultados da pesquisa indicam, também, que a incorporação das 
questões indígenas no currículo possibilita uma formação plural, pautada em uma leitura 
de mundo que integra os saberes e as práticas educativas das diferentes populações do 
campo. 

A importância de incluir a pluralidade das demandas das populações do campo na 
matriz curricular do curso se mostra pertinente, sobretudo, quando consideramos o 
cenário atual de constantes ataques aos direitos fundamentais dos povos indígenas. Entre 
esses ataques podemos citar as invasões dos territórios dos povos originárias, facilitadas 
pelo esmorecimento das leis de proteção ambiental, pela lentidão do Estado no processo 
de demarcação das terras e, principalmente, pelo intenso avanço dos projetos de 
exploração da natureza empreendidos a serviço do capital. Desse modo, trazer e 
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potencializar essas discussões no curso de Educação do Campo da UFF significa, entre 
outros aspectos, ressignificar a formação de educadores, visando o comprometimento 
com um projeto de sociedade, voltado para atender demandas e reivindicações 
específicas. Entre elas, o compromisso de construir uma base de cidadania, articulada à 
contraposição das práticas de apropriação selvagem da natureza, de retirada dos povos do 
campo de seus territórios e do genocídio indígena, com a finalidade de manter as lógicas 
coloniais atuais. 

No currículo do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da 
UFF, a presença de um número significativo de disciplinas que abordam as questões 
históricas dos povos indígenas representa um movimento inovador nos programas de 
formação de professores. Especialmente se considerarmos que existe pouca rotatividade 
de docentes no curso em relação às disciplinas e, portanto, o desenvolvimento dessas 
disciplinas acontece de acordo com a abordagem dada por cada docente. Porém, é válido 
ressaltar a pouca representatividade indígena nas disciplinas optativas do curso, o que 
suscita outras questões, tais como a formação dos docentes do curso associada à esta área 
de conhecimento. Isto porque, os resultados indicam apenas 1 disciplina optativa; ou seja, 
Tópicos Especiais em Educação do Campo IV- que, indiretamente, traz na descrição da 
ementa assuntos que remetem às questões e demandas indígenas. Embora a pouca 
representatividade das questões indígenas nas disciplinas optativas, os resultados 
indicam, também, que o curso de Educação do Campo da UFF está construindo caminhos 
que possibilitam a inclusão das questões indígenas no ambiente universitário e, dessa 
forma, contribui para fortalecimento do pensamento decolonial no espaço acadêmico.  

Os resultados destacam que, também, apenas a inclusão na matriz curricular das 
histórias, das culturas, dos saberes e das ancestralidades indígenas não é suficiente para 
atender as demandas dos povos indígenas por direitos educativos diferenciados. Desse 
modo, a pesquisa indica a necessidade de ampliar as políticas de acesso e permanência 
dessas populações na universidade, uma vez que a presença física desses atores sociais e 
políticos contribui para fortalecer questões como: democracia, cidadania e 
representatividade indígena, em um panorama mais amplo de luta por diretos educativos 
diferenciados. Entre tais direitos, destacamos que a infraestrutura institucional da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), campus de Santo Antônio de Pádua, pouco 
contribui para a presença física de indígenas na universidade. A ausência de um 
restaurante universitário e de moradia estudantil apresenta-se com um dos fatores que 
dificultam a permanência das populações indígenas no espaço universitário. Sobretudo, 
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quando analisamos, de acordo com o mapa apresentado na figura 1, as distâncias 
geográficas das comunidades indígenas presentes no estado do Rio de Janeiro em relação 
à cidade de Santo Antônio de Pádua. Igualmente, quando não identificamos a presença 
de Licenciaturas Interculturais Indígenas nas universidades do referido estado.  
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PARTE II - RETOMADA DE SABERES INDÍGENAS NA UNIVERSIDADE: 
TENSÕES DECOLONIAIS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO 
 
 
1. EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS PAUTAS INDÍGENAS ATUAIS 

Os movimentos sociais do campo, na condição de atores e sujeitos da Política de 
Educação do Campo, instituída por meio do decreto no 7.352 de 4 de novembro de 2010, 
reivindicaram e conquistaram o direito a uma “educação pensada desde o seu lugar e com 
a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais” 
(CALDART, 2002, p. 18). Dentre tais atores e sujeitos do campo destacamos as diferentes 
nações indígenas, as quais, desde o processo de invasão europeia em 1500, continuam 
lutando pelo direito ao território e à diversidade cultural própria. As lutas sociais e 
políticas travadas pelas comunidades indígenas estiveram presentes, de forma articulada, 
no processo de negociação dos direitos presentes na Constituição Federal de 1988 
(CUNHA, 2018; FERNANDES, 2015). A União das Nações Indígenas (UNI), com os 
seus aliados, “coordenou em 1986 a realização de um ‘Programa Mínimo dos Direitos 
Indígenas na Constituinte” (FERNANDES, 2015, p. 150). Tal programa foi desdobrado 
nos artigos 231 e 232 da Constituição, estabelecendo os seguintes direitos básicos aos 
povos indígenas: 

a) superação da tutela, reconhecendo a capacidade civil dos índios; 
b) abandono do pressuposto integracionista, em favor do reconhecimento do 
direito à diferença sociocultural dos povos indígenas, na linha do 
multiculturalismo contemporâneo;  
c) reconhecimento da autonomia societária dos povos indígenas, garantindo 
para isso o direito ao território, à cultura, à educação, à saúde, ao 
desenvolvimento econômico, de acordo com seus projetos coletivos presentes 
e futuros; 
d) reconhecimento do direito à cidadania híbrida: étnica, nacional e global. 
(BANIWA, 2012, p. 207).  

No entanto, apesar da garantia dos direitos previstos na Constituição de 1988 e, 
com isso, alguns resultados importantes para os povos indígenas, ainda há muito a ser 
feito na perspectiva de sua efetivação plena. Na percepção de Baniwa (2012, p. 207), na 
área das políticas públicas, por exemplo, as conquistas mesmo sendo visíveis são “ainda 
insuficientes para garantir uma vida digna aos povos indígenas, como são as 
(re)conquistas territoriais e as políticas de educação escolar e saúde indígena”. Entre as 
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lutas que mais persistem para os povos indígenas, o direito à educação diferenciada e ao 
território revelam-se de grande importância. Sobretudo este último -território- constitui-
se como elemento “fundamental para a continuidade da vida e da saúde, a reprodução 
social, sua autodeterminação e seu etnodesenvolvimento” (SILVA, 2018, p. 492). 
Concretamente, para os povos originários os seus territórios representam um lugar 
indispensável para a organização e reprodução dos seus modos de existência:  

As populações indígenas experienciam ancestralmente interações complexas 
com o ambiente e a produção, a sociedade e a economia, os saberes, seus 
exercícios, e as formas de apropriação do espaço, constituindo-o em território, 
têm para elas importância existencial. Território para essas populações é mais 
do que terra, é biodiversidade mais cultura (MARACCI, 2012, p. 601). 

Os territórios indígenas permitem constituir “vínculos de continuidade entre o 
mundo biofísico, o humano e o supranatural” (MARACCI, 2012, p. 602) e assim, possuir 
dinâmicas próprias de funcionamento. Ademais, os territórios evidenciam “o caráter 
antagônico das suas racionalidades em relação à racionalidade do capital [...] ao modelo 
produtivista, concentrador de terras e de recursos naturais, monocultor e agroindustrial, 
tal como vigora na atualidade” (MARACCI, 2012, p. 602). Desse modo, os povos 
originários, por possuírem outra racionalidade que os orientam na organização de seus 
territórios, tonam-se vítimas de muitos crimes “ligados a projetos desenvolvimentistas” 
(FERNANDES, 2015, p. 146). O Estado brasileiro foi, inclusive, condenado em 1980 
pelo Tribunal Bertrand Russell (tribunal não governamental, hoje chamado de Tribunal 
dos Povos) “pelo crime de genocídio contra os povos indígenas” (FERNANDES, 2015, 
p. 148). Contudo, ao longo da história, as nações indígenas continuam a serem tratadas 
como empecilho para o dito desenvolvimento e progresso da nação. 

[...] os conceitos de entraves e obstáculos foram amplamente utilizados no 
período da ditadura militar pelos governos autoritários, quando se pretendia 
abrir estradas ou construir barragens em terras em que habitavam comunidades 
e povos indígenas. O argumento dos ditadores era de que os interesses da nação 
não poderiam ser atrapalhados pelos índios, por isso eles precisavam ser 
removidos de qualquer modo a qualquer custo (BANIWA, 2019, p. 246). 

 Na pauta política do atual governo federal, os projetos de dominação política e 
econômica sobre os territórios indígenas apresentam-se no formato da Medida Provisória 
(MP) nº 870, de 01 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019). Por meio desta MP, “a 
governabilidade determinou processos de descontinuidade e desarticulação das mais 
importantes pautas indígenas e ambientais” (ANDRADE, 2019, p. 211). Uma dessas 
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pautas “refere-se à transferência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) do Ministério 
da Justiça para o Ministério da Mulher, da família e dos Direitos humanos, atribuindo, 
portanto, a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura” (ANDRADE, 
2019, p. 210). Após diversas manifestações dos povos indígenas contrários a essa medida, 
da reunião de lideranças indígenas com o Ministério Público Federal (MPF), expondo a 
ameaça que essa proposta representa para a questão indigenista, o texto-base da Medida 
Provisória nº 870 foi alterado. Tal alteração foi aprovada no dia 22 de maio de 2019, 
quando o MPF decretou o retorno da FUNAI ao Ministério da Justiça, juntamente com a 
responsabilidade de demarcação das terras indígenas9.  
 No centro das tensões forjadas pela atual versão do capital, as vidas das 
comunidades indígenas estão ameaçadas de diferentes formas pelo projeto de dominação 
política e econômica, fortemente confrontadas pela Educação do Campo (ARROYO, 
2012). Essas tensões são amplamente alimentadas por discursos de ódio e de práticas de 
violação dos direitos humanos, de comercialização e contaminação agressiva da natureza, 
de genocídio indígena e ecocídio. Sendo este último -ecocídio- concretizado, entre outras 
questões, pelo “dia do fogo na Amazônia”; ou seja, dia 10 de agosto de 2019, quando um 
grupo de produtores rurais da região, de forma articulada, iniciou incêndios na maior 
floresta tropical do mundo10. De acordo com os dados levantados pelo Instituto 
Socioambiental (ISA), entre o período de 20 de julho a 20 de agosto, houve 3.553 focos 
de calor em 148 terras indígenas da Amazônia brasileira, entre as mais afetas encontra-
se: o Parque Indígena Araguaia (TO), a TI Pimentel Barbosa (MT), TI Parabubure (MT), 
TI Apyterewa (PA), TI Marãiwatsédé (MT), TI Kayapó (PA), TI Areões (MT), TI Kanela 
(MA), TI Mundurucu (PA) e a Terra Indígena Pareci (MT) (ISA, 2019).  
 Com esses dados, é importante ressaltar que o aumento do número de queimadas 
na Amazônia ocorre no momento em que o governo atual tem aprovado medidas “como 
a redução das fiscalizações ambientais, cortes orçamentários para o ministério do Meio 
Ambiente e o questionamento dos dados oficiais sobre desmatamento” (MAGALHÃES, 
CAMARGOS, JUNQUEIRA, 2019). Assim, ao considerarmos o cenário brasileiro atual 
de genocídio indígena e ecocídio, sinalizamos a importância da Educação do Campo no 
sentido de fortalecer as pautas políticas, sociais e ambientais dos povos indígenas no 

 
9 Fonte: BRASIL. MP 870 é aprovada com retorno da demarcação das terras indígenas para o Ministério 
da Justiça, 23 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mp-870-e-
aprovada-com-retorno-da-demarcacao-de-terras-indigenas-para-o-ministerio-da-justica>. 
10Melhores informações sobre o “dia do fogo na Amazônia” podem ser consultadas em 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49453037> . 
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processo de formação de educadores. Sobretudo, as reivindicações pela valorização dos 
seus saberes ancestrais e pelo direito à educação diferenciada diante das tensões políticas 
atuais. Logo, concordamos que na cultura indígena, as tensões e as ameaças presentes têm 
outros significados; entre eles “na longa e milenar jornada cósmica dos povos ameríndios 
originários, os tempos obscuros fazem parte de uma etapa a ser enfrentada e superada” 
(BANIWA, 2019, p. 253). Nessa superação, a formação de educadores do campo 
apresenta-se como uma das propostas de resistência, uma vez que a retomada de saberes 
indígenas nas universidades, podem contribuir para a construção de uma educação que 
dialoga com as demandas, com os interesses específicos, com a ancestralidade indígena 
voltada à divindade da natureza. 
 
2. OS CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A Educação do Campo, conforme ressalta Caldart (2009, p. 39), “não nasceu 
como uma crítica apenas de denúncia: já surgiu como contraponto de práticas, construção 
de alternativas, de políticas, ou seja, como crítica projetiva de transformações”. E uma 
dessas transformações apresenta-se por meio da formação de educadores que 
compreendam a “articulação intrínseca entre a educação e a realidade específica das 
populações do campo” (MOLINA, 2017, p. 596). Dentre essas populações destacamos os 
povos indígenas, uma vez que entendemos a demanda social, política, econômica e 
ambiental de formações de Educadores do Campo conscientes dos conflitos impostos aos 
povos indígenas no Brasil e na América Latina. Logo, essa formação também deve estar 
comprometida com um projeto de retomada de suas demandas, em especial no que se 
refere aos seus direitos fundamentais, como o direito à educação diferenciada e 
demarcação de territórios. 

A pesquisa foi realizada no âmbito da Licenciatura Interdisciplinar em Educação 
do Campo da UFF, durante semestre 2019.1, ao longo do desenvolvimento da disciplina 
“História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil”. Logo, volta-se ao objetivo principal 
de conhecer como a disciplina contribui para a formação dos futuros educadores do 
Campo, especialmente no que concerne às concepções sobre os desafios atuais impostos 
aos povos indígenas. Com base nesse objetivo, a inserimos na categoria de pesquisa 
qualitativa exploratória, com ênfase na análise interpretativa. Enquanto abordagem 
qualitativa, apresenta-se “como uma pesquisa em que se procura compreender um 
determinado fenômeno em profundidade. Não trabalha com estatísticas e regras rígidas, 
mas realiza descrições, análises e interpretações de caráter subjetivo” (ALVÂNTARA, 
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VESCE, 2008, p. 2209). Por sua vez, enquanto pesquisa exploratória volta-se à finalidade 
de “[...] conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto 
onde ela se insere. Pressupõe-se que o comportamento humano é melhor compreendido 
no contexto social onde ocorre” (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p. 04).  

O processo de coleta de dados contemplou duas etapas, a partir do uso de 
diferentes técnicas. A primeira etapa consistiu-se na análise documental; ou seja, estudo 
sistemático da ementa da disciplina “História e Cultura dos Povos indígenas” e do 
material didático trabalhado -textos e documentário-. A segunda foi realizada por meio 
da aplicação de questionário, com perguntas fechadas voltadas ao perfil 
sociodemográfico das estudantes e perguntas abertas relacionadas à disciplina. Na 
elaboração do questionário estabelecemos as seguintes categorias de análise: a) 
contribuições da disciplina “História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil” na 
formação de educadores do campo; b) principais dificuldades encontradas pelos povos 
indígenas, no que se refere aos direitos fundamentais como educação, saúde, território e 
ambiente. Na fase de tratamento e organização dessas informações para análise dos 
resultados, produzimos um gráfico de nuvens de palavras, utilizando, para isto, software 
de licença gratuita R. A construção desse gráfico teve como base as respostas das 
estudantes, voltadas à formação de educadores do campo, com base no material didático 
trabalhado no decorrer da disciplina, os quais podem ser observados a seguir.  
 

Quadro 1. Algumas das obras trabalhadas na disciplina História e Cultura dos 
Povos Indígenas no Brasil (2019.1 - 30 horas11) 

Obras Títulos das obras Autores(as) e ano  

Artigos 

Com um pé na aldeia e um pé no mundo: 
avanços, dificuldades e desafios na 
construção das escolas indígenas 
públicas e diferenciadas no Brasil 

Lúcia Helena Alvarez Leite, 
2010. 

Crianças dos povos indígenas: apurar o 
olho e o coração na conquista dos direitos  

Stela Márcia Rondina Scandola, 
2006. 

 
11 Currículo do curso: 114.01.001, versão 2015. Na versão 114.01.002, de 2018, essa carga horária foi 
ampliada para 60 horas. 
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Documentário “Índio Cidadão?” 
Direção: Rodrigo Siqueira. 
Roteiro: Rodrigo Siqueira e 
Sérgio Azevedo, 2014. 

Livro A queda do céu: Palavras de um Xamã 
Yanomami 

Davi Kopenawa; Bruce Albert, 
2015. 

Fonte: Elaboração nossa. Dados da pesquisa (2019).  
 

Para estruturar a organização e análise das informações da pesquisa, entrelaçamos 
os resultados aos campos teóricos abordados no trabalho. Concretamente, Educação do 
Campo, formação de educadores do campo, saberes e culturas indígenas. Na base teórica 
destacamos as contribuições de importantes autoras e autores nas suas respetivas áreas -
alguns deles são líderes indígenas políticos nas suas comunidades e territórios geográficos 
e de saberes- tais como: Davi Kopenawa, Gersem Baniwa, Manuela Cunha, Marilda Teles 
Maracci, Miguel Arroyo, Mônica Molina, Roseli Caldart, Terezinha Machado Maher 
entre outros. Optamos por contribuições teóricas voltadas, principalmente, às posições 
políticas e epistemológicas decoloniais, uma vez que estas questionam “a manutenção 
das condições colonizadas da epistemologia, buscando a emancipação absoluta de todos 
os tipos de opressão e dominação” (REIS; ANDRADE, 2018, p. 3).  

Na luta e fundamentação desse questionamento, o pensamento decolonial 
“articular interdisciplinarmente cultura, política e economia de maneira a construir um 
campo totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos epistêmicos locais 
em detrimento dos legados impostos pela situação colonial” (REIS; ANDRADE, 2018, 
p. 3). Nessa construção, esta pesquisa apresenta elementos inovadores, justamente por 
tentar conhecer o processo de retomada de saberes indígenas na universidade, 
especialmente na formação de educadores do campo. Logo, na base metodológica 
combina diferentes técnicas de coleta de dados, as quais permitem, na construção 
empírica, perspectivas políticas e analíticas mais amplas dos processos históricos brutais 
impostos aos povos indígenas na América Latina. Participaram da pesquisa seis 
estudantes da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF; ou seja, a 
totalidade que cursaram a disciplina “História e Cultura dos Povos indígenas” no período 
acadêmico 2019.1. 
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Gráfico 1- Perfil das estudantes que participaram da pesquisa 

 
*Religiões de Matrizes Africanas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).   

A escolha pela totalidade de estudantes que cursam a disciplina “História e Cultura 
dos Povos Indígenas no Brasil”12 no período de 2019.1, reflete uma contraposição aos 
cenários de invisibilidade dos temas, dos saberes e práticas culturais dos povos do campo 
nas matrizes curriculares das licenciaturas (ARROYO, 2012). A não existência de 
representatividade indígena nas categorias autodeclaração étnico-racial e religiosa, 
traduzem os diferentes processos de invisibilidade indígena na sociedade. Por 
conseguinte, nas universidades a questão indígena é silenciada, uma vez que “muito 
pouco foi feito para conhecermos a história indígena. A produção de conhecimentos nesta 
área não condiz com a importância do tema [...]. O resultado disso é a deformação da 
imagem do índio na escola, nos jornais, na televisão, enfim na sociedade brasileira” 
(BESSA-FREIRE, 2016, p. 4). Por esta razão, Bessa-Freire (2016, p. 4) propõe os 
seguintes questionamento: “por que nós não temos história indígena? Por que os próprios 
cursos universitários de História não têm a disciplina história indígena nos seus 
currículos?”. Para contrapor essa realidade, apresentaremos as contribuições dessa 
disciplina na formação de educadores do campo, sob perspectiva das seis estudantes que 
protagonizam a pesquisa, entendendo que o perfil destas nos ajudará a interpretar os 
resultados.  
 
 

 
12 Na matriz curricular, essa disciplina é ofertada no 5o perídio do curso.  
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3. EDUCAÇÃO DO CAMPO E POVOS INDÍGENAS: QUESTIONAR O 
CARÁTER ‘INTEGRACIONISTA’ DA QUESTÃO 

Na Constituição de 1988 houve intensa mobilização dos povos indígenas que, 
representados pela União das Nações Indígenas (UNI), lutaram no campo político para 
que fossem reconhecidos os seus direitos ao território, à educação diferenciada, à sua 
diversidade étnica e cultural e aos seus modos próprios de organização (FERNANDES, 
2015). Nessa mobilização reivindicaram, também, a ruptura do caráter integracionista dos 
seus direitos, o qual tinha “como fundamento e fim garantir e facilitar o processo de 
integração dos índios à chamada comunhão nacional, ou mesmo a sua eliminação física” 
(BANIWA, 2012, p. 206). Em outras palavras, o caráter integracionista tinha/tem como 
objetivo final “o etnocídio, a destruição das sociedades indígenas” (CUNHA, 2018, p. 
440). Uma das estratégias da pauta integracionista consiste em impor às nações indígenas 
uma educação que lhes ensine a não ser índio; ou seja, um modelo de educação que busca 
“substituir o referencial cultural indígena pelos valores e práticas da sociedade 
dominante” (MAHER, 2006, p. 22).  

De acordo com o último censo demográfico, 817. 963 mil pessoas se 
autodeclararam indígenas em todo o território nacional, as quais, nos seus territórios e 
culturas, formam parte das 305 noções e falam 274 línguas (IBGE, 2012). O Estado do 
Rio de Janeiro concentra 15.894 indígenas desse total, vivendo em processos de não 
aldeiamento e/ou em oito comunidades distribuídas pelas seguintes cidades: Angra dos 
Reis - Guarani Tekoa-Sapucai; Maricá - Guarani Mbya Céu Azul; Aldeia Mata Verde; 
Paraty - Guarani Araponga; Itaxim Guarani M’biá; Guarani Rio Pequeno; Aldeia 
Pataxó; Rio de Janeiro - Aldeia Maracanã (IBGE, 2012). Mesmo com esse expressivo 
número populacional e de comunidades, uma demanda revela-se pertinente; isto é, a 
formação em Licenciatura Específicas para Indígenas. Contudo, em nossa pesquisa, não 
encontramos evidências de existência dessa licenciatura nas universidades públicas do 
Estado do Rio de Janeiro. Identificamos, apenas, a existência de dois cursos de Educação 
do Campo, concentrados na Universidade Federal Fluminense (UFF) e na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Considerando esses elementos, apresentaremos 
e discutiremos os resultados da pesquisa a seguir. 
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Gráfico 2 – Educação do Campo sob a ótica da história e cultura dos povos 
indígenas: percepções, contribuições e principais desafios 

 
Fonte: Elaboração nossa - Dados da pesquisa (2019).  
 
 As informações da pesquisa, apresentadas no gráfico 2, demonstram as 
contribuições da disciplina obrigatória “História e Cultura dos Povos indígenas” (30 
horas), na formação dos futuros educadores do campo, no âmbito da Licenciatura 
Interdisciplinar em Educação do Campo (UFF). Da mesma forma, o gráfico expõe as 
principais dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas, mesmo após 30 anos da 
Constituição de 1988. A elaboração desse gráfico de nuvem de palavras apresenta-se 
como resultado das percepções registradas com base nas respostas obtidas por meio das 
perguntas feitas no questionário. Desse modo, tem como objetivo apresentar, 
resumidamente, as falas e as palavras reiterativas nos discursos das seis estudantes que 
participaram da pesquisa. Logo, permitiu-nos construir a interpretação dos resultados a 
partir da leitura da realidade, das narrativas e dos imaginários que, refletidos nas 
respostas, foram construídos historicamente sobre o tema. 
 
3.1 - CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA “HISTÓRIA E CULTURA DOS POVOS 
INDÍGENAS NO BRASIL” NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO 
 A disciplina “História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil” contempla uma 
carga horária de 30 horas e tem como objetivos, de acordo com a sua ementa, “analisar o 
processo histórico dos povos indígenas no Brasil, procurando esclarecer as concepções e 
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mitos relativos aos indígenas, contribuindo, assim, para uma reflexão crítica que propicie 
a valorização e o respeito às diferenças”13. Nesse sentido, os discursos das estudantes 
destacam que “conhecer algumas das culturas e dos costumes faz com que quebremos 
alguns mitos que nos foram passados ao longo de nossas vidas” (E6). Por sua vez, a 
estudante (E5) reitera, em seu discurso, a contribuição da disciplina na desmistificação 
de concepções equivocadas sobre as nações indígenas quando afirma que “é importante 
conhecê-lo, e sem pré-concepções, sem fetichismos e romantizações. Os povos indígenas 
são sujeitos de direito como todo cidadão e são sujeitos dotados de conhecimentos 
válidos, como toda cultura”. As falas das participantes na pesquisa ressaltam os 
argumentos de Maher (2006), quando destaca a necessidade de descontruir algumas 
concepções sobre os povos indígenas, pois... 

O que importa deixar claro para nossos alunos é que o índio não é, nem um ser 
animalesco, demoníaco, nem tampouco um anjo de pureza como Ceci, 
personagem de José de Alencar. Ambas as noções são igualmente nocivas, 
perniciosas porque desumanizam o índio, subtraem dele aquilo que, na base, 
melhor o define: a sua condição de ser humano (MAHER, 2006, p. 21).  

A abordagem da questão indígena no currículo do curso de Educação do Campo 
da UFF busca descontruir estereótipos e concepções equivocadas, entre elas a 
representação do índio genérico. Essa representação -índio genérico- é considerada por 
Bessa-Freire (2016, p. 5) como um dos cinco equívocos, uma vez que “a primeira ideia 
que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é a de que eles constituem um bloco 
único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma língua”. Nesse 
sentido, a formação contemplada no curso de Educação do Campo, especialmente na 
disciplina em estudo, ocorre porque os currículos de formação dos educadores do campo 
“[...] têm incorporado o direito ao conhecimento da história de resistências e de ações 
coletivas de movimentos sociais pela sua afirmação” (ARROYO, 2012, p. 362). 
Especialmente, busca-se incluir nos currículos das Licenciaturas em Educação do Campo 
as histórias de lutas, de conquistas e também de dominação, de silenciamento e violências 
perpetradas aos povos do campo, entre eles as nações indígenas, a fim de construir uma 
consciência de mudança (CALDART, 2012).  

Na construção da consciência de mudança, a formação em Educação do Campo 
articula pautas para que os futuros educadores “[...] sejam capazes de compreender os 

 
13 Dados da pesquisa disponibilizados pela secretaria da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do 
Campo (UFF). 
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processos de reprodução social dos sujeitos do campo e que se coloquem junto às 
comunidades rurais em seus processos de luta e resistência para permanência na terra” 
(MOLINA; FREITAS, 2011, p. 28). Nessa perspectiva, a estudante (E1) destaca que a 
disciplina “vem auxiliar o professor a reorganizar sua prática educativa, firmando-a cada 
vez mais próxima à realidade dos sujeitos”. O discurso da estudante (E2) também enfatiza 
essa ideia, sobretudo quando destaca que a disciplina ajuda a “rever como eu me 
posiciono em relação à vasta cultura indígena, até que ponto podemos levar os nossos 
conhecimentos a uma aldeia”. As participantes da pesquisa sinalizam que a disciplina 
propõe uma autoanálise de suas práticas pedagógicas e, com isso, adequá-la às realidades 
e às necessidades das escolas e das comunidades onde atuam. Em outras palavras, uma 
contraposição ao modelo de educação colonial, o qual “ (de)forma seguidores de caminos, 
receptores de respuestas concebidas por los ‘superiores’ para memorización por los 
‘inferiores’, rehenes de la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza” 
(WALSH, 2013, p. 481). Logo, a disciplina “História e Cultura dos Povos Indígenas” é 
importante, pois: 

Como contribuição para um futuro como educador do campo ela faz com que 
possamos conhecer e aprender mais sobre a cultura, o saber do povo indígena; 
contribui muito, pois ela nos desperta a querer saber cada vez mais, sobre um 
povo até então esquecido, excluído pela sociedade, e como um educador do 
campo nos mostra a importância do saber ouvir o outro, aprender com o outro, 
e é como um educador do campo deve ser. Ao chegar no seu ambiente escolar, 
não chegar achando que só ele tem algo a oferecer, mas se deixar receber o que 
o “ambiente”, o lugar, o povo tem a oferecer também, podendo assim uma 
melhor formação de ensino (E3). 

Desse modo, os discursos indicam que por meio dos livros, textos, informações, 
diálogos trabalhados no decorrer da disciplina em questão, é despertado nas estudantes o 
interesse em conhecer, mais detalhadamente, sobre a história, as lutas dos povos 
indígenas. Tal interesse, suscitado em conhecer mais sobre a cultura dos povos indígenas, 
principalmente após o contato com a disciplina, denota, em certa medida, o quanto a 
história e culturas dos povos indígenas vêm sendo negligenciadas ou silenciadas nos 
currículos escolares. Essa negligência e silenciamento ficam evidentes quando no 
decorrer da história houveram várias tentativas de apagamento das culturas indígenas, ao 
ponto de somente na universidade, neste caso no curso de Educação do Campo, as 
participantes da pesquisa terem acesso à uma compreensão mais ampla da diversidade 
dos povos indígenas. Concordamos que a invisibilização das culturas e dos saberes 
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indígenas está relacionada ao projeto da educação hegemônica colonizadora; ou seja, “a 
uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente 
hegemônica colonizando e sobrepondo-se a todas as demais” (QUIJANO, 2005, p. 115). 

Os dados da pesquisa reiteram a relevância da disciplina e, de forma mais ampla, 
da Educação do Campo na formação de educadores, os quais buscarão, em sua prática 
pedagógica, reconhecer a diversidade de culturas, de saberes e de ancestralidades, 
legitimando-as de acordo com os interesses e particularidades das diferentes comunidades 
camponesas. Sobre esse tema, a estudante (E4) assinala que “a Educação do Campo pode 
contribuir no auxílio de professores aprendendo sobre outras culturas e sua forma de 
viver”. Em outras palavras, a Educação do Campo, por meio de um currículo de formação 
que contempla diversos saberes, possibilita ao futuro Educador do Campo uma formação 
plural (ARROYO, 2012), na qual os conhecimentos produzidos pelos povos do campo 
sejam valorizados. Ao mesmo tempo, a Educação do Campo “assume a dimensão de 
pressão coletiva por políticas públicas mais abrangentes ou mesmo de embate entre 
diferentes lógicas de formulação e implementação de política educacional brasileira” 
(CALDART, 2012, p. 263). Entre elas, a reivindicação histórica pela Licenciaturas 
Específicas para Formação de Professores Indígenas, para que as comunidades indígenas 
continuem exercendo, plenamente, a cidadania no interior da sociedade a qual pertencem 
(MAHER, 2006). 
 
3.2. TRÊS DÉCADAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: PRINCIPAIS DESAFIOS 
IMPOSTOS AOS POVOS INDÍGENAS  
 Os resultados obtidos nessa parte da pesquisa refletem os conteúdos, os enfoques, 
o material didático, as abordagens e as discussões, individuais e coletivas, elaboradas ao 
longo da disciplina “História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil”. Essa construção 
foi mediada pelas contribuições teóricas expostas no quadro 1. Desse modo, a aplicação 
do questionário aconteceu após as elaborações epistemológicas sobre os principais 
desafios impostos aos povos indígenas; ou seja, as participantes da pesquisa já haviam 
refletido e discutido sobre essas questões durante as aulas. Logo, esta parte da pesquisa 
atende a segunda categoria analítica da pesquisa; concretamente, as principais 
dificuldades encontradas pelos povos indígenas, mesmo após 30 anos da Constituição 
Federal de 1988. No instrumento de coleta de dados, tais dificuldades foram desdobradas 
em quatro subtópicos: educação, saúde, território e ambiente, os resultados relacionados 
a cada um deles será discutido a seguir.  
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Educação 

A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 210, assegura aos povos 
indígenas o direito à educação diferenciada, pautada em seus próprios processos de 
culturais de aprendizagem (MAHER, 2006). Todavia, a efetivação desse direito tem sido 
um dos constantes desafios enfrentados pelos povos indígenas, dado que “os sujeitos da 
escola indígena vivem atualmente em um contexto bastante hostil e ameaçador em seus 
direitos de viver, em seus territórios tradicionais” (BANIWA, 2019, p. 64). Na percepção 
das participantes na pesquisa, em relação aos desafios impostos às escolas indígenas, 
destacam-se aspectos “como a falta de materiais didáticos específicos e de edifícios 
apropriados, e poucos recursos financeiros” (E1). Outro ponto ressaltado foi a ausência 
de um quantitativo expressivo de professores que tenham uma formação específica para 
atuarem nessas escolas indígenas, resultando em práticas de violência simbólica e 
psicológica em detrimento da desvalorização dos saberes e da cultura das comunidades. 
Sobre este aspecto, a estudante (E2) enfatiza as...  

[...] dificuldades de encontrar professores que não inserem seus valores 
pessoais como algo soberano, desrespeitando a legitimidade e a cultura dos 
povos indígenas e assim o não respeito ao currículo que já é garantido por lei, 
mas com a dificuldade dita acima realmente não é valorizada esta conquista, 
pois na maior parte os profissionais da educação não se desfazem do molde 
dos currículos de escolas não indígenas (E2). 

Nessa perspectiva, o projeto político e de sociedade da Educação do Campo 
apresenta-se como uma das possibilidades para minimizar esse desafio, uma vez que a 
proposta pedagógica, política e epistemológica da Educação do Campo compreende a 
formação de educadores do campo deve “reconhecer os saberes do trabalho, da terra, das 
experiências e das ações coletivas e sociais e legitimar esses saberes como componentes 
teóricos dos currículos” (ARROYO, 2012, p. 361). Com esses elementos, a matriz 
curricular da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF está voltada a 
contribuir para a formação de educadores do campo, pautada no reconhecimento da 
diversidade de saberes, de culturas e de ancestralidades que existem entre os povos do 
campo, incluindo os povos indígenas. No discurso apresentando anteriormente, a 
estudante E2 reitera que entre as dificuldades encontradas na educação indígena, o 
problema persiste na educação hegemônica colonizadora. A educação colonizadora 
reconhece apenas um único saber -conhecimento científico- e valoriza apenas a cultura 
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europeia, em detrimento da variedade de culturas e saberes existentes no mundo 
(WALSH, 2013).  

O pensamento decolonial vem sendo construído na América Latina e defende, em 
uma de suas teses, o argumento de que educação colonizadora é fruto de uma construção 
eurocêntrica, pautada na colonialidade/modernidade (LANDER, 2005). Portanto, difere 
da educação que os indígenas vivenciam em suas aldeias; ou seja, uma educação “para 
além da escrita. A educação na aldeia está no dia-a-dia com os mais velhos, 
principalmente através da oralidade” (E5). Porém, na perspectiva do saber colonial e 
imperial, essas “outras formas de conhecimento são transformadas não só em diferentes, 
mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas” (LANDER, 2005, p. 
13). Superar as diferentes formas de descaracterização e deslegitimação impostas pela 
colonialidade, configura como um grande desafio nos cursos e programas de formação 
docente, principalmente para os educadores que trabalham ou trabalharão nas escolas 
indígenas. Tendo esse desafio em conta, a estudante (E5) sinaliza o papel da educação 
hegemônica...  

Haja visto que o sistema de Educação hegemônica tem como objetivo a 
homogeneização dos “conhecimentos válidos”, das ações e dos sujeitos, a 
modo de servir o sistema político econômico atual; durante muitos anos, e 
ainda hoje, pensar a Educação Indígena ainda é um desafio. Considerando o 
sistema de re-produção indígena, um sistema de subsistência que nada tem a 
ver com o sistema predatório e de acumulação que as sociedades capitalistas 
vivem, se organizam e se reproduzem, levar uma educação colonizadora às 
aldeias é continuar reproduzindo a violência dos colonos europeus (E5). 

Ainda sobre esse tema, a estudante (E6) também assinala que “a educação que os 
indígenas têm em sua maioria é a educação dos homens brancos, a cultura urbana, 
totalmente distante de sua realidade, ignorando toda a sua cultura e seus costumes”. Isso 
ocorre, em grande parte, porque “no prospecto da colonização do saber, os dispositivos 
de sistematização e implementação das agendas educativas desconsideram os saberes 
tradicionais, sobretudo das populações indígenas, como legítimos” (ANDRADE, 2019, 
p. 218). Em sentido contrário, o projeto político da Educação do Campo questiona esse 
processo educativo colonizador, o qual, secularmente, tem deslegitimado os saberes do 
campo. Sobretudo, as assimetrias entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos 
que os sujeitos do campo possuem e constroem em seus territórios (MOLINA; FREITAS, 
2011). A educação que os sujeitos do campo historicamente reivindicam, dentre eles os 
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povos indígenas, almeja a representatividade dos seus saberes e suas práticas culturais, 
principalmente nos processos de formação de educadores do campo (ARROYO, 2012).  

Na luta pela representatividade de saberes, a Educação do Campo busca “dialogar 
com os conhecimentos científicos, na perspectiva de, a partir desse encontro, produzirem 
um novo conhecimento que os auxilie na interpretação crítica da realidade e, 
principalmente, na sua intervenção sobre ela” (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 25). Por 
este motivo, as participantes da pesquisa pontuaram outro importante aspecto; isto é, a 
educação indígena bilíngue, garantida no artigo 78 da Lei de no 9.394/96, quando destaca 
que “o Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento 
à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e 
pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas” 
(BRASIL, 1996). Contudo, não basta o Modelo Assimilacionista de Transição, no qual 
“a criança começa sua escolarização monolíngue em língua indígena, passa a um 
bilinguismo transitório nas duas línguas e termina monolíngue na segunda língua, na 
língua portuguesa” (MAHER, 2006, p. 21-22). É preciso “construir escolas indígenas 
culturalmente sensíveis e politicamente relevantes para as comunidades indígenas” 
(MAHER, 2006, p. 23).  

Na construção das escolas indígenas bilíngues, a estudante (E1), em seu discurso 
reforça que “apesar de ter uma língua diferente, assim como os costumes, eles precisam 
adquirir conhecimentos e culturas externos, para que possam ir adiante da cultura 
dominante, estabelecer seus direitos e suas reivindicações ao país”. Sendo assim, para os 
povos indígenas, principalmente para as lideranças indígenas, tem sido necessário 
aprender o português para exporem suas demandas, reivindicarem seus direitos 
constitucionais e dialogarem com outras culturas e lideranças não-indígenas. Porém, 
como enfatiza Baniwa (2019, p. 84) “[...] as dimensões bilíngue/multilíngue e 
intercultural precisam ser levadas a sério nas escolas indígenas, pela importância que elas 
representam para a continuidade histórica dos povos indígenas e dos seus saberes e modos 
de vida”. Ademais, a preservação da diversidade das línguas indígenas apresenta-se como 
um aspecto de resistência frente ao “processo colonial de supervalorização das línguas e 
das culturas dominantes e desvalorização sistemática e institucionalizada das línguas e 
culturas indígenas” (BANIWA, 2019, p. 87).  
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Saúde 
No que se refere as principais dificuldades encontradas pelos povos indígenas no 

âmbito da saúde após 30 anos da Constituinte de 1988, os discursos das estudantes 
destacam diferentes elementos. Entre eles, os problemas relacionados à falta de 
atendimento às comunidades indígenas localizadas em áreas de difícil acesso. Logo, 
enfatizam que “quando é fornecida, no local não há profissionais da área que queiram 
realmente estar ali, exemplo do Programa Mais Médicos14, na ocasião em que os médicos 
cubanos foram dispensados abriu-se vagas, porém poucos se inscreveram” (E2). Nesse 
sentido, a estudante (E3) também ressalta que “ao exporem seus cuidados antes de 
chegarem a uma unidade de saúde são menosprezados, são tratados como ninguém, como 
um povo que não existisse”. Além do atendimento de saúde aos povos originários ser 
precário, devido à dificuldade de acesso às aldeias, em alguns casos, e ao fato de poucos 
profissionais quererem trabalharem em localidades distantes dos grandes centros, os 
discursos das estudantes também apontam a questão da desvalorização desses povos pelos 
profissionais de atendimento à saúde.  
 Com base nos dados da pesquisa, essa desvalorização ocorre, em parte, pelo fato 
dos profissionais da saúde não compreenderem as dinâmicas de cuidado à saúde que os 
povos indígenas possuem, as quais diferem das técnicas praticadas pela medicina 
ocidental, pautada no modelo biomédico. Nesse sentido, a estudante (E4) sublinha que 
para os povos tradicionais “seus alimentos, sustento vem da natureza, é como mantém a 
saúde saudável”. Em outras palavras, evidencia que a manutenção da saúde indígena 
decorre da alimentação baseada naquilo que a natureza ao redor lhes oferece. Ainda nessa 
perspectiva, as falas das estudantes destacam a necessidade da valorização dos 
conhecimentos de cura dos indígenas. Conforme ressalta a estudante (E5) “além de tudo 
é importante a valorização dos conhecimentos de cura tradicionais das aldeias, que se dão 
em sua maioria através de rezadeiras e xamãs, com base nas ervas, nas rezas, e passados 
de geração em geração através da oralidade”. Nesse sentido, Kopenawa (2015, p. 224), 
importante lideranças indígenas da atualidade, afirma que antes dos brancos chegarem às 
aldeias, há muito tempo atrás...  

 
14 De acordo com dados obtidos pela FOLHA DE S. PAULO, em reportagem de 04 de abril de 2019, dos 
7.120 médicos brasileiros inscritos no Programa Mais Médicos, 1.052 desses profissionais abandonaram as 
vagas. O perfil com maior volume de saídas é o de cidades com 20% ou mais da população em extrema 
pobreza – 324 desistências, ou 31% do total.  Disponível em:  
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/em-3-meses-mais-medicos-tem-1052-desistencias-
apos-saida-de-cubanos.shtml. 



 54

Havia muitos xamãs naquela época. Costumavam fazer dançar seus espíritos, 
para curar os doentes. Depois as mulheres mais velhas esfregavam remédio da 
floresta em seus corpos. Quando as pessoas se sentiam mal, também bebiam 
mel selvagem, e isso as curava. Nossos maiores conheciam bem todas essas 
coisas. Hoje já não é mais assim (KOPENAWA, 2015, p. 224). 

Em suas falas sobre a questão da saúde indígena, as estudantes ainda mencionam 
sobre a saúde da mente dos povos indígenas, a qual também tem sido afetada pelas 
dificuldades que enfrentam em seus territórios. Sobre esse tema, a estudante (E4) acentua 
que “o ambiente não sendo mais o mesmo, contando ainda não só com a saúde física, tem 
a saúde mental; com tantas preocupações e a luta em sobreviver em suas aldeias e 
comunidade” (E4). Para além das problemáticas ambientais, existem outros elementos 
que adoecem os indígenas, como por exemplo etnocídio. Na visão do líder indígena -
político e espiritual- Álvaro Tukano, apesar do menosprezo sistematizado das práticas de 
cura realizadas pelos “benzedores, ervateiros e pajés [...] continuam exercendo suas 
funções sacerdotais, [...] inspirados nas forças espirituais, realizam todas as cerimônias 
para curar os enfermos” (TUKANO, 2017, p. 34). Nessa perspectiva, Kopenawa (2015) 
recorre às suas memórias e às memórias dos seus antepassados para explicar que nem 
sempre os indígenas tiveram tantas preocupações como as que os afligem agora:  

Nossos maiores amavam suas próprias palavras. Eram muitos felizes assim. 
Suas mentes não estavam fixadas noutro lugar. Os dizeres do branco não 
tinham se intrometido entre eles. Trabalhavam com retidão e falavam do que 
faziam. Possuíam seus próprios pensamentos, voltados para os seus. Não 
ficavam o tempo todo repetindo: ‘Um avião vai pousar amanhã! Visitantes 
brancos vão chegar! Vou pedir facões e roupas!’ou então ‘Garimpeiros estão 
se aproximando! A malária deles é perigosa, vai nos matar!’ Hoje, todas essas 
falas a respeito dos brancos atrapalham nossos pensamentos. A floresta perdeu 
seu silêncio. Palavras demais nos vêm da cidade. [...] Brancos visitam sempre 
nossas casas. Suas palavras entram em nossa mente e a tornam sombria. Esses 
forasteiros não param de nos preocupar, mesmo quando estão longe de nós 
(KOPENAWA, 2015, p. 226). 

Com os elementos apresentados, podemos pensar que as dificuldades que os povos 
indígenas enfrentam em seus territórios, principalmente pela falta de efetivação dos seus 
direitos básicos, afetam sua saúde física e, consequentemente, a saúde da mente. Por esta 
razão, os resultados deixam evidente que, na concepção das participantes da pesquisa, 
quando se fala em saúde para os povos indígenas, deve-se levar em consideração os 
saberes e as culturas das comunidades; ou seja, a intrínseca relação entre a saúde do 
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ambiente, da mente, e do corpo. Concretamente, o cuidado que eles praticam e procuram 
encontrar nos postos de atendimento localizados em suas aldeias, é um cuidado que tenha 
relação com os seus saberes tradicionais de cura e com a suas ancestralidades. Sobre esse 
tema, Carneiro, Búrigo e Dias (2012, p. 695) enfatizam que o atendimento de saúde aos 
povos indígenas não pode estar distante do reconhecimento e da inclusão “[...] do trabalho 
de raizeiros, parteiras e benzedeiras; dos conhecimentos passados de geração em geração; 
de remédios caseiros preparados com ervas medicinais”. No tocante a esse aspecto, torna-
se importante enfatizar que “não se trata de negar a importância do acesso aos serviços 
públicos de saúde, mas da necessidade de diálogo entre as diferentes racionalidades de 
cuidados em saúde” (CARNEIRO; BÚRIGO; DIAS, 2012, p. 695). 
 
Território 

Os povos indígenas compreendem o seu território como um lugar de 
pertencimento, tradições e ancestralidade, visto que “os territórios indígenas são essa 
mescla de elementos – físicos e simbólicos – nos quais se configura e se inscreve um jeito 
particular de ser povo e comunidade, com base numa identidade cultural específica” 
(BONIN, 2015, p. 02). Assim sendo, os indígenas estabelecem uma relação singular com 
o ambiente onde vivem. A natureza, por exemplo, é apreendida por meio de uma 
percepção coletiva e sagrada, a qual faz com que todos os elementos da natureza tenham 
sua devida importância, pois, para os povos indígenas “[...] o território compreende a 
própria natureza dos seres naturais e sobrenaturais, onde o rio não é simplesmente o rio, 
mas inclui todos os seres, espíritos e deuses que nele habitam” (BANIWA, 2006, p. 101). 
Desse modo, o território indígena é uma combinação de seres, valores, conhecimentos e 
tradições, constituindo-se, portanto, elemento fundamental para a reprodução e 
manutenção dos modos de existência indígenas. Nessa perspectiva, o direito às terras que 
tradicionalmente ocupam é assegurado pela Constituição Federal de 1988 no art. 231 ao 
ressaltar que: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
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estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições (BRASIL, 1988). 

Apesar da garantia do direito à terra, os povos indígenas sofrem constantes ataques 
em relação à retirada de seus territórios. Tais ataques estão relacionados, de acordo com 
a estudante (E2) “à visão distorcida do Capital sobre o uso da terra, pois na lógica 
capitalista o território que está ‘desocupado’ ou ‘parado’ tem que servir para o lucro, 
dessa forma utilizam do argumento que é uma grande parte de terra para poucas pessoas”. 
Esse argumento de que a terra indígena é ‘desocupada’ ou que possui grande extensão 
para o uso de poucas pessoas é comumente utilizado, principalmente pelos grandes 
latifundiários, ligados aos interesses do agronegócio e às atividades de mineração, 
justamente para tencionar e/ou impedir a demarcação das terras indígenas. Porém, 
conforme sublinha Kopenawa (2015, p. 253) a terra indígena “nunca foi vazia no passado 
e não está vazia agora! Muito antes de os brancos chegarem, nossos ancestrais e os de 
todos os habitantes da floresta já viviam aqui”. 
 Outro ponto destacado nos discursos das participantes na pesquisa está 
relacionado à importância que a terra possui para os povos originários, pois “é dela que 
vem o alimento, que se vive, que se planta” (E3). Essa importância que os indígenas 
atribuem aos seus territórios sobremodo difere da forma como o mesmo território é 
visualizado pelo agronegócio. Pois, assim como assinala Fernandes (2006, p. 29), “os 
territórios são espaços geográficos e políticos, onde os sujeitos sociais executam seus 
projetos de vida para o desenvolvimento”. Por um lado, os povos indígenas entendem o 
território em sua multidimensionalidade, dado que é nele que constroem suas existências. 
Por outro, o agronegócio, por exemplo, visualiza somente a dimensão econômica do 
território, uma vez que “a terra é vista de outra forma, como forma de acúmulo de capital” 
(E3). 

Para confrontar a realidade de acúmulo do capital, a formação de educadores do 
campo “combina luta pela educação e com luta pela terra, pela Reforma Agrária, pelo 
direito ao trabalho, a cultura, à soberania alimentar, ao território” (CALDART, 2012, p. 
263). Nesse sentido, os dados da pesquisa indicam que, de acordo com a percepção das 
estudantes, “desde 1500 os indígenas sofrem com a perda de território e o massacre de 
seu povo” (E6); ou seja, os ataques às terras indígenas persistem desde o processo de 
invasão, apropriação e violência, mais conhecido como colonização (ANDRADE, 
2017). No passado e no presente, as violências físicas e simbólicas, tais como a retirada 
de seus territórios, os saques de madeiras e de riquezas minerais, assassinatos das 
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lideranças, estupro das mulheres e a apropriação voraz da natureza tem “sérias 
implicações morais e psicológicas para os povos/etnias/nacionalidades indígenas” 
(ANDRADE, 2017, p. 55).  

Os discursos das estudantes destacam que os povos indígenas “acreditaram que 
com a Constituição de 1988 seu território estaria seguro e que haveria uma 
regulamentação, mas, o que vemos hoje é exatamente o contrário, os latifundiários 
seguem roubando as terras indígenas” (E6). Para Maracci (2012), mesmo com a 
Constituinte garantindo o direito dos povos originários aos seus territórios, o Estado 
continua sendo lento e omisso frente à efetivação plena desse direito. Pois, a atual invasão 
às terras indígenas é, em grande parte, “provocada pela omissão e morosidade na 
regularização de terras e conflitos relativos a direitos territoriais” (MARACCI, 2012, p. 
606). Na perspectiva do direito ao território, a estudante (E4) também pontua que as 
disputas nos territórios indígenas não são provocadas pelos indígenas “e sim pelos outros. 
Desmatamento, a exploração que os outros fazem para o crescimento do capitalismo”.  

Sobre o tema da demarcação de território Cunha (2018, p. 433) ressalta que “as 
terras indígenas e seu usufruto, desde pelo menos a Lei das Terras de 1850, sempre foram 
o tema central do que se convencionou chamar da ‘questão indígena’”. No entanto, para 
a autora permanece a concepção de Darcy Ribeiro; ou seja, quando ele “gostava de 
lembrar que a questão não era propriamente indígena, mas sim uma ‘questão do não 
indígena’ querendo se apropriar das terras dos índios” (CUNHA, 2018, p. 433). Em outras 
palavras, as disputas que ocorrem nas terras indígenas acontecem devido aos interesses 
dos grandes latifundiários, grileiros, fazendeiros, construtoras de grandes projetos 
desenvolvimentistas, todos ligados ao projeto capitalista de apropriação e dominação do 
território. Sendo assim, as lutas dos povos indígenas também consistem na defesa e 
preservação dos seus territórios frente a essas ameaças e ataques constantes à soberania 
de suas terras.  
 
Ambiente 

Em relação as dificuldades encontradas pelos indígenas na questão ambiental, as 
estudantes evidenciam as construções de estradas nos territórios indígenas “como a 
construção da Transamazônica que corta a região Norte/Nordeste do país e 
principalmente o coração da Amazônia” (E2). Nesse sentido, destacamos que “a 
construção da Transamazônica (BR 230) [...] como uma das obras mais polêmicas do 
Regime Militar, em função da intensa derrubada da floresta para sua construção e 
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posteriores impactos”, principalmente para os povos indígenas (ANDRADE, 2018, p. 2). 
Nos dias atuais essa realidade revela-se basicamente a mesma na percepção das 
participantes da pesquisa, uma vez que “a flexibilidade nas leis ambientais que sempre 
favorece os madeireiros e as grandes indústrias TermoElétricas, que são quase sempre 
construídas em território onde há grande população indígena, e também o desmatamento 
para a criação de bovinos” (E2).  

Os problemas elencados, como a instalação de grandes indústrias, flexibilização 
das leis e desmatamento, contribui para que os povos indígenas “se desloquem da terra 
indo para outros lugares” (E3). As problemáticas apresentadas representam as situações 
de injustiça ambiental a qual os povos indígenas são submetidos em seus territórios. Por 
injustiça ambiental podemos entender como o mecanismo por meio do qual, nas 
sociedades desiguais “[...] destinam a maior carga dos danos ambientais do 
desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos 
raciais discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis” (HERCULANO, 
2008, p. 02). A lógica da injustiça ambiental, contra os povos indígenas, é expressa, entre 
outras formas, pela expropriação forçada de suas terras. Nos dias atuais, os territórios 
indígenas estão no centro das disputas de interesse do capital, uma vez que os grandes 
projetos de mercantilização das terras indígenas e da natureza, são fortemente defendidos 
com argumentos desenvolvimentistas (ANDRADE, 2019; PORTO-GONÇALVES, 
2017).  

Os argumentos desenvolvimentistas, amparados em concepções coloniais, 
relevam as contradições, nas quais “[...] des-envolver é tirar o envolvimento (a 
autonomia) que cada cultura e cada povo mantém com seu espaço, com seu território; é 
subverter o modo como cada povo mantém suas próprias relações de homens (e mulheres) 
entre si e destes com a natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 81). Desse modo, nos 
discursos apresentados destacam-se as concepções de que em função da destruição do 
ambiente natural em que vivem, os indígenas se veem obrigados a saírem de suas terras, 
com as quais possuem elos ancestrais, locomovendo-se para outros lugares, geralmente 
para as regiões mais pobres das cidades. Essas mudanças forçadas, que acabam 
provocando um rompimento no elo milenar e ancestral que os conectam à sua terra “abala 
os índios não apenas física, mas também social e intelectualmente; ele provoca um vazio 
identitário e um visível desalento existencial” (LOUREIRO, 2010, p. 511).  

Os significados dos discursos apresentados traduzem diferentes elementos, os 
quais deixam evidenciado que na cultura indígena a natureza não é percebida apenas 
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como um meio de exploração ou lucro. Para as estudantes, “os indígenas defendem a 
natureza e tudo o que há nela como defendem a si mesmo. Aliás, defender a natureza, o 
meio ambiente em que vivem e se reproduzem, é defender a sua própria existência” (E5). 
Pois, conforme explica a estudante (E6) “para nós a terra tem valor monetário, ela está 
presente para nos servir; os indígenas se entendem como parte da terra”. Concretamente, 
enquanto para nós -não indígena- a natureza muitas vezes é vista somente como forma de 
captação de recursos, para os indígenas a “terra é sagrada para eles, e o que há de mais 
valor” (E3). Nesse sentido, Kopenawa (2015) assinala que: 

Não é o ouro, nem as mercadorias, que faz crescer as plantas que nos 
alimentam e que engordam as presas que caçamos! Por isso digo que o valor 
de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as mercadorias dos 
brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, 
animais e peixes. As peles de papel de seu dinheiro nunca bastarão para 
compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo ressequidos e de 
suas águas emporcalhadas. [...] Tudo o que cresce e se desloca na floresta ou 
sob as águas e também todos os xapiri e os humanos tem um valor importante 
demais para todas as mercadorias e o dinheiro dos brancos. Nada é forte o 
bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria 
poderá comprar todos os Yanomami devorados pela fumaça de epidemia. 
Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais mortos! 
(KOPENAWA, 2015, p. 354-355). 

 Os dados da pesquisa destacam que, na percepção das estudantes, quando os povos 
indígenas lutam pelo cuidado das florestas, dos rios, dos animais e de todo o ambiente 
que lhes constituem, estão lutando, também, pela própria existência e pela sobrevivência 
de suas práticas culturais. Desse modo, a estudante (E4) sublinha que “as suas tradições 
culturais, os ensinamentos, o seu modo de viver vem da natureza”. Em outras palavras, 
os saberes, as ancestralidades, as cosmovisões e as tradições culturais que os povos 
originários possuem foram construídos em articulação com a natureza, com o ambiente 
no qual co-existem; por isso a importância de preservá-lo. Pois, a lógica que os guia em 
sua relação com o ambiente é “uma lógica diferente daquela que é hegemônica no mundo 
ocidental -mercadológico e industrializado-, razão porque nem sempre as demandas dos 
índios são compreendidas e acabam por se afigurar como descabidas ou intransigentes” 
(LOUREIRO, 2010, p. 511).  

Por esta razão, as participantes da pesquisa entendem que lutar pela preservação 
do seu ambiente continua sendo um dos desafios para os povos indígenas, uma vez que 
“essas e outras lutas sociais traduzem, também, a r-existência aos processos de 
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apropriação e comercialização da natureza, às estratégias dominantes de 
desenraizamentos de identidades e de territórios” (ANDRADE, 2019, p. 221). 
Concretamente, as lutas contra “as injustiças ambientais perpetradas pelo poder de impor 
o procedimento de decisão -como é o caso da Medida Provisória 870, do atual governo 
federal”, Jair Bolsonaro (ANDRADE, 2019, p. 221). Para confrontar essas medidas e, 
portanto, criar tensões políticas e analíticas, a formação de educadores do campo se 
voltada ao significado de “reverter as visões e os tratos, os processos históricos brutais de 
produção desses coletivos como inferiores, à margem da história intelectual, cultural, 
social e pedagógica” (ARROYO, 2012, p. 363). Entre tais coletivos estão os povos 
indígenas e suas lutas para desestabilizar as marcas da colonização do saber e, assim, da 
colonialidade do poder. 
 
4. ALGUMAS TENSÕES POLÍTICAS E ANALÍTICAS EM CURSO  

Os resultados obtidos por meio dessa pesquisa ressaltam que, entre outros 
aspectos, a Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da UFF tem buscado 
construir uma educação que dialoga com as reivindicações dos povos originários da 
América Latina. Tal diálogo vem sendo construído por intermédio da formação de 
educadores, os quais cursam disciplinas relacionadas às questões indígenas durante seus 
processos formativos. Entre estas encontra-se a disciplina “História e Cultura dos povos 
indígenas”, objeto de análise nessa pesquisa. De acordo com os principais resultados da 
pesquisa, a referida disciplina contribui para: a) desmistificar concepções equivocadas a 
respeito dos povos originários; b) auxiliar o futuro educador do campo na construção de 
uma prática pedagógica sensível às necessidades das escolas e das comunidades 
indígenas, nas quais possivelmente atuarão; c) apresentar um contraponto ao processo 
colonizador e hegemônico de invisibilização e silenciamento da história e das culturas 
indígenas; d) denunciar, desde uma construção epistemológica, as injustiças ambientais, 
os processos de negação e as práticas de violação dos direitos humanos e de 
potencialização do etnocídio, genocídio indígena e ecocídio; entre outros elementos.  

No que diz respeito às percepções das estudantes, voltadas às dificuldades que os 
povos indígenas enfrentam na garantia dos seus direitos fundamentais, os dados apontam 
resultados relevantes. Na área da educação, evidencia-se a precarização das escolas 
indígenas, por meio da falta de materiais didáticos e prédios escolares apropriados; bem 
como a ausência de docentes que possuam uma formação específica para trabalharem 
nessas escolas. Sobre este aspecto, a formação de educadores do campo apresenta-se 
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como uma das alternativas no processo de consolidação de escolas indígenas. Porém, as 
estudantes reconhecem a importância de representatividade de docentes indígenas nas 
comunidades, justamente para contemplar e consolidar a educação bilíngue, aspecto 
fundamental de resistência frente ao projeto de educação pautado na colonialidade do 
saber. Por sua vez, nas questões relacionadas à saúde, as percepções das estudantes se 
voltam à ausência de atendimento nas comunidades. Sobretudo, naquelas localizadas em 
regiões mais distantes dos grandes centros e a desvalorização dos saberes de cura dos 
indígenas por parte dos profissionais de saúde, os quais não compreendem as dinâmicas 
de cuidado praticadas pelas diferentes nações indígenas.  

Em relação às percepções das participantes da pesquisa voltadas às dificuldades 
associadas ao território e ao ambiente, os resultados assinalam que o principal desafio 
continua sendo a invasão de terras indígenas, a qual ocorre por meio da construção de 
estradas, instalações de grandes indústrias, extração ilegal de madeira, mineração e 
desmatamentos. Nessa perspectiva, os resultados são contundentes em referenciar que as 
invasões às terras indígenas têm sido facilitadas pela falta de interesse do Estado em 
privilegiar os processos de demarcação e, mais recentemente, pelo projeto de 
flexibilização das leis ambientais do atual governo federal. No conjunto dos resultados, 
tal flexibilização, do ponto de vista das participantes, tem favorecido diferentes práticas 
de violação dos direitos indígenas e da natureza, convergindo em uma série de episódios 
de destruição das florestas e assassinatos de lideranças indígenas. Todos esses episódios 
estão voltados ao mesmo propósito; ou seja, apropriação do território para fins comerciais 
e potencializar as lógicas do capital. 

Com base nesses elementos, ao analisarmos os resultados apontados nesta 
pesquisa, consideramos que a disciplina “História e Cultura dos povos indígenas” tem 
articulado pautas voltadas à revisão dos processos históricos brutais de produção de 
violência contra os povos indígenas. Principalmente, tem contribuído para ampliar e 
fortalecer, na formação de educadores do campo, posições contrárias ao projeto de 
dominação e de subalternização dos conhecimentos e das práticas culturais produzidas 
pelas diferentes nações. Contudo, destacamos que a carga horária de trinta horas, 
destinada ao seu desenvolvimento na matriz curricular do ano de 2015, dificulta ampliar 
as discussões das temáticas contempladas. Isto é, um aspecto observado, também, pelo 
Núcleo Estruturante do Curso (NED), o qual reivindicou a ampliação da carga horária da 
disciplina para sessenta horas, no novo currículo implementado em 2018. Apesar dessa 
limitação, os resultados traduzem as diferentes posições assumidas na disciplina, 
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especialmente as tensões analíticas contra a lógica da colonialidade, enquanto 
possibilidade de repolitização, voltada às demandas indígenas na formação de educadores 
do campo.  
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