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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir a experiência da Universidade Federal do 

Amapá na formação de professores indígenas, através das questões relatadas pelos próprios 

acadêmicos, confrontando estas informações com o Projeto Político Pedagógico do curso em 

Educação Escolar Indígena. Pretende-se problematizar se no período de 2007 a 2013, foi 

concretizado o princípio de educação intercultural e diferenciada, assegurado na proposta 

curricular. Parte da hipótese de que embora este princípio permeie o curso, não é possível 

alcançá-lo totalmente, visto que há uma diversidade de culturas e línguas, o que impossibilita 

que se abordem as especificidades de todos os povos envolvidos. Foi realizada uma revisão 

bibliográfica que auxiliou na reconstrução da trajetória da educação escolar indígena no 

Oiapoque e na discussão dos conceitos de interculturalidade. As entrevistas com professores 

formadores e acadêmicos indígenas abordaram questões relacionadas aos currículos, línguas 

maternas e conhecimentos tradicionais. Desse modo, foi possível verificar quais as 

dificuldades enfrentadas pelos sujeitos envolvidos, perceber a falta de dialogo entre 

universidade e comunidade indígena, além de destacar a atuação constante dos acadêmicos 

por melhorias. Foi possível verificar que ainda há uma discrepância entre a proposta 

curricular e a realidade do curso.   

Palavras-chave: Educação Intercultural, Ensino Superior Específico, Conhecimentos 

Tradicionais.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe uma problematização acerca da experiência da Universidade 

Federal do Amapá na formação de professores indígenas através do curso em Educação 

Escolar Indígena. Busca-se discutir se no período de 2007 a 2013 a proposta de educação 

intercultural e diferenciada assegurada no Projeto Político Pedagógico foi concretizada e 

propiciou o estudo e valorização de línguas e conhecimentos tradicionais indígenas. 

A hipótese trabalhada aponta para a impossibilidade de alcançar a totalidade do 

princípio da interculturalidade, visto que o curso atende a etnias diversas, o que pode tornar 

inviável que se alcance todas as especificidades culturais e linguísticas dos povos envolvidos, 

esse fato aponta para uma discrepância entre a proposta curricular e a realidade do curso.  

A primeira experiência em formação específica de professores indígenas foi realizada 

pela UNEMAT, em 2001. A partir de então, várias outras foram surgindo, entre elas o Curso 

de Licenciatura Específica para Formação de Professores Indígenas Mura, na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), analisado por Silva e Horta (2010). Piovezana (2012) enfatiza 

a presença constante da comunidade indígena na Licenciatura Intercultural, ofertada pela 

UNOCHAPECÓ, desde 2009. Os trabalhos de Melo (2013) e (2014), discutem a Licenciatura 

Intercultural do Sul da Mata Atlântica, ofertada pela Universidade Federal de Santa Catarina.  

Diante do exposto, percebe-se que a experiência da UNIFAP não se deu de forma 

isolada, e justifica-se a necessidade de discutir o curso em Educação Escolar Indígena, 

também chamado de Licenciatura Intercultural, pelo fato da demanda por formação de 

professores indígenas no Amapá e norte do Pará ser crescente e ainda pouco discutida através 

de trabalhos acadêmicos.  A realização desta pesquisa chama atenção para questões do curso 

passíveis de rediscussão e aprimoramento. 

O interesse pela temática indígena motivou a realização deste trabalho, assim como a 

certeza da relevância de discutir o tema proposto e o desejo de contribuir de alguma forma 

para que a sociedade conheça não apenas o curso em questão, mas também alguns dos 

princípios de educação intercultural e diferenciada.  

A primeira intenção deste trabalho era construir o registro histórico da criação do curso, 

porém com o avanço da pesquisa este objetivo ficou em segundo plano, sendo a principal 

finalidade problematizar a Licenciatura Intercultural através das experiências relatadas pelos 

acadêmicos indígenas, assim como suas principais motivações para ingressar na universidade 

e dificuldades para concluir a formação, para posteriormente confrontar esses dados com as 

informações presentes no Projeto Político Pedagógico do Curso.   
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Para compreender o contexto de criação do referido curso, faz-se necessário realizar um 

breve histórico da educação escolar entre os indígenas do Oiapoque, assim como uma 

discussão a respeito da luta do movimento indígena por uma educação diferenciada. Ressalto 

ainda alguns conceitos de interculturalidade e educação específica, princípios norteadores do 

referido curso.  

Para realização desta pesquisa adotei a seguinte metodologia: revisão bibliográfica, 

fontes orais e análise de fontes primárias. A revisão bibliográfica cujos principais autores 

foram Tassinari (2001), Bastos (2014) Munduruku (2012), Oliveira e Freire (2006), Melo 

(2013), Collet (2003) e Grupioni (2006), auxiliou na reconstrução da trajetória da educação 

escolar indígena no Oiapoque e na discussão dos conceitos de interculturalidade.  

O trabalho com fontes orais se deu por meio de entrevistas com acadêmicos e 

professores da Licenciatura Intercultural Indígena da UNIFAP que explicitaram como os 

currículos abordam os conhecimentos tradicionais, línguas maternas, e também o cotidiano e 

as principais dificuldades enfrentadas por os sujeitos envolvidos no curso. Por motivos de 

logística não foi possível realizar o deslocamento até o Oiapoque para observar as aulas da 

Licenciatura Intercultural, desse modo, todas as entrevistas foram realizadas em Macapá.  

Devido à impossibilidade de chegar ao Campus onde acontecem as aulas do referido 

curso, foram entrevistados apenas três acadêmicos indígenas e quatro professores formadores. 

Esta se constituiu como a maior dificuldade do trabalho, pois o número reduzido de 

depoimentos demandou maior atenção e cuidado com a discussão das informações obtidas.  

Os alunos ouvidos foram Silney Aniká, Kutanan Waiana e Francisca Pisa, com exceção 

do primeiro, todos residem na capital, o que tornou viável a realização das entrevistas. 

Ressalta-se que das professoras ouvidas, apenas Simone Garcia Almeida foi entrevistada. 

Jussara Barreiros, Meire Adriana da Silva e Cecília Bastos, responderam as questões por e-

mail. 

As fontes primárias tratam-se da documentação da fase de implantação do curso, 

arquivada na FUNAI Macapá. A partir de atas de reuniões, ofícios, relatórios e outros 

documentos, foi possível entender o processo que desencadeou na criação da Licenciatura 

Intercultural, explicitando as principais reivindicações das lideranças indígenas, as parcerias 

realizadas e a atuação dos órgãos indigenistas para que o acesso indígena ao ensino superior 

se tornasse realidade.  

Este trabalho está organizado em três capítulos sendo que no primeiro é realizado um 

breve histórico da educação escolar indígena no Brasil, com ênfase nas escolas das aldeias do 

município de Oiapoque, no segundo capítulo destaco conceitos de interculturalidade e 
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educação diferenciada e no terceiro utilizo de fontes orais e documentos oficiais para 

problematizar o curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP e consequentemente a sua 

experiência em formação de professores indígenas. 

O trabalho com fontes secundárias, especificamente a revisão bibliográfica, foi essencial 

para delinear os caminhos percorridos pela educação escolar na Terra Indígena Uaçá, 

município de Oiapoque. Os autores utilizados, Bastos (2014), Brito (2013), Munduruku 

(2012) e Tassinari (2001) ajudaram a compreender que as primeiras escolas indígenas do 

Oiapoque, geridas pelo SPI e FUNAI, tinham caráter assimilacionista e integracionista que 

visavam promover a transformação do indígena em cidadão brasileiro. 

Desse modo, foi adotado nas escolas das aldeias o mesmo modelo utilizado nas escolas 

rurais, com um ensino que priorizava o civismo e negava as línguas e tradições indígenas. A 

partir da década de 1970, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), passou a estimular as 

lideranças indígenas do Oiapoque a participar de assembleias locais e regionais para discutir 

diversas questões, entre elas a educação que queriam para suas comunidades. Após 

questionamentos do movimento indígena brasileiro, a Constituição Federal de 1988, e demais 

legislações, garantiram aos indígenas o direito a uma educação diferenciada, que priorizasse 

seus aspectos culturais, linguísticos e sociais.  

O segundo capítulo explicita as definições de educação intercultural, específica e 

diferenciada que embasam a proposta da licenciatura intercultural. Para Collet (2003) a 

interculturalidade se define como a relação que os diferentes grupos estabelecem entre si, na 

qual recebem influências recíprocas e integram elementos culturais diversos. O professor 

indígena é o sujeito capaz de articular distintas realidades, propiciar uma formação que 

permita a esse profissional conduzir a educação em sua comunidade é um desafio, pois não se 

pode pensar em um único programa curricular, devido à diversidade de culturas e realidades. 

Grupioni (2004) ressalta que durante a formação desses professores é preciso considerar 

diversos fatores como tempo de contato e domínio do português. 

O terceiro capítulo traz primeiramente informações acerca da implantação do curso, em 

que se verifica que o mesmo foi pensado devido à demanda indígena por acesso ao ensino 

superior. A primeira turma ingressou em 2007, sendo formada apenas por indígenas que já 

atuavam como professores. Os módulos iniciais foram realizados através de parcerias de 

diversos órgãos e instituições. 

As entrevistas com acadêmicos indígenas e professores formadores revelaram que o 

curso é essencial para promover o resgate e valorização de línguas e conhecimentos 

indígenas, porém ainda existem muitas dificuldades que acarretam em lacunas na formação 
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destes professores, como a impossibilidade de chegar às aldeias do norte do Pará, o que torna 

inviável a realização do estágio nas escolas destes povos, e também o fato do currículo não 

conseguir abordar as especificidades de todas as etnias.  
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1 CAPÍTULO: OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO 

BRASIL: DAS AÇÕES MISSIONÁRIAS À LUTA POR UM ENSINO 

INTERCULTURAL 

1.1 Primeiras políticas indigenistas: exterminar ou assimilar? 

Sabe-se que os programas educacionais direcionados aos indígenas estão presentes no 

Brasil desde o século XVI.  Por mais de quatrocentos anos a catequese católica e 

posteriormente a educação escolar representaram para os indígenas um elemento de 

subordinação e de escravização, pois o conhecimento que lhes era imposto constituía uma 

maneira de negar sua identidade, suas formas de organização social, línguas de origem, 

religiões, costumes e tradições para que assim pudessem se tornar civilizados. 

Por muito tempo os indígenas foram vistos como impasses aos ideais de progresso e aos 

projetos capitalistas. Por esse motivo, diversas estratégias foram usadas para manipular, 

subordinar e exterminar esses povos. Munduruku (2012) afirma que para concretizar tais 

objetivos, houve a adoção de vários modelos de políticas indigenistas, desenvolvidos desde a 

colônia até a atualidade.  

O primeiro modelo apontado por este autor é chamado de paradigma exterminacionista. 

Os colonizadores europeus acreditavam que os indígenas eram desprovidos de alma, desse 

modo, o objetivo de realizar a matança das populações nativas, seria perdoado por Deus. Este 

período é marcado por uso de extrema violência física em que grupos étnicos inteiros foram 

assassinados. Percebem-se aqui interpretações eurocêntricas e ideologias cristãs que por meio 

de práticas genocidas visavam obter a posse e exploração do território ocupado por esses 

povos. 

Munduruku (2012) chama atenção para outra forma de violência aplicada aos povos 

indígenas: 

A catequese e a educação ministradas aos povos indígenas significaram, na 
verdade, o emprego de outro tipo de violência contra esses povos, 

configurada pela imposição de valores sociais, morais e religiosos, 

acarretando a desintegração e a consequente destruição de incontáveis 

sociedades indígenas, o que caracteriza o etnocídio, um processo diverso do 
genocídio, porém com resultados igualmente nefastos para os povos 

dominados (p. 29). 

Dessa forma, pode-se afirmar que a Igreja Católica, por meio da atuação dos jesuítas 

contribuía para o processo de desintegração das sociedades indígenas. A catequese significava 

uma tentativa de destruir as tradições e culturas dessas populações. A imposição do português 

e da religião católica feriam a identidade e liberdade indígena e marcavam a relação de 

dominação a que foram submetidos. Através dos descimentos, os indígenas que se aliavam 
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aos colonizadores eram retirados de suas aldeias e instalados nos chamados aldeamentos, 

onde deveriam adotar novas formas de organização social, isso constituía uma maneira de 

desarticular os modos de vida dos nativos que passariam a viver de maneira “civilizada” 

abandonando seus costumes e crenças.  

Sobre as práticas de evangelização, Oliveira e Freire (2006) ressaltam que como 

estratégias para converter os “gentios”, os missionários adotavam intérpretes ou até mesmo 

aprendiam os idiomas indígenas para possibilitar o ensino do evangelho às crianças. Havia 

também os “colégios de meninos”, onde eram utilizadas músicas sacras, catecismos, 

vocabulários e gramáticas, tudo produzido com o auxílio dos intérpretes. É interessante 

observar que nesse momento as próprias línguas indígenas eram usadas como elementos de 

submissão e imposição de outros valores culturais.  

A partir de meados do século XVIII iniciou-se um processo de laicização do Estado, 

onde a Igreja perdeu parte de sua influência e as ordens religiosas foram expulsas das colônias 

portuguesas. Porém, as tentativas de subordinar os povos indígenas continuaram existindo, 

ganhando apenas novos direcionamentos. Essas reformas foram comandadas pelo Marquês de 

Pombal. Em 1757 foi instituído o Diretório dos Índios, este órgão daria um novo aspecto à 

educação para os indígenas que passaria a ocorrer desvinculada do catolicismo. Sobre essa 

questão Oliveira e Freire (2006) assinalam:  

A “civilização” dos índios seria realizada em escolas públicas, onde lhes 
seriam ensinados ofícios domésticos e para a subsistência. “Índios 

civilizados” não mais deveriam ser chamados de “negros” (“negros da 

terra”), mas sim ganhar sobrenomes como em Portugal. As famílias 

indígenas viveriam separadas, em casas próprias, os índios vestidos e sem o 
vício do alcoolismo (p.72). 

Nesse contexto, já se pode observar o que Munduruku (2012) descreve como paradigma 

integracionista: a ideia de retirar os indígenas de sua forma própria de organização e inseri-los 

em práticas que o levem a abandonar sua cultura. Vale lembrar que tanto as missões religiosas 

quanto o diretório dos índios, foram responsáveis pela desestruturação de inúmeros povos 

indígenas.  

Durante o Império, diversas ordens religiosas voltaram ao Brasil. Oliveira e Freire 

(2006) explicam que as missões ganharam novos direcionamentos. Os índios deveriam ser 

atraídos de maneira pacífica, por meio de objetos, roupas e medicamentos. Somado a isso, 

continuavam sendo ensinados aos meninos indígenas o português e noções de matemática.  

No final do Império, D. Pedro II manifestava preocupação com as fronteiras 

amazônicas, de modo a trazer missionários franciscanos italianos para atuar junto aos 
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indígenas dessas áreas. O ensino seria novamente pautado em valores religiosos agregados a 

práticas agrícolas, ofícios mecânicos e atividades militares. O que mais chama atenção é que 

era permitido o ensino em língua materna com a presença de professores indígenas. Vale 

lembrar que essas políticas eram inspiradas em ideias positivistas, que acreditavam que o 

indígena passaria por estágios de evolução cultural, em que suas crenças, culturas e 

organização social eram inferiores e por isso desapareceriam progressivamente.  

Para Munduruku (2012), o advento da República trouxe um novo direcionamento às 

políticas indigenistas, pautadas na ideologia de que o indígena era relativamente incapaz e 

necessitava da tutela do estado, esse fato irá desencadear a criação do Serviço de Proteção ao 

Índio, primeira agência indigenista pautada em princípios laicos.A ideia de que os indígenas 

se tornariam aculturados e posteriormente civilizados conduzia ao interesse de transformá-los 

em trabalhadores nacionais.  

1.2 O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e as primeiras escolas laicas. 

O contexto de criação do SPI é originário das expedições do general Cândido Mariano 

Rondon que na década de 1900 foi designado para comandar os trabalhos da Comissão de 

Linhas Telegráficas de Mato Grosso. O relatório redigido pela Comissão relatou que havia 

muitos indígenas exercendo trabalho escravo nas fazendas da região. De acordo com Oliveira 

e Freire (2006), diante do que presenciava, Rondon se convenceu de que os indígenas não 

contatados poderiam servir como mão-de-obra utilizada para defender as fronteiras e para 

contribuir com o desenvolvimento econômico de Mato Grosso.  

Em 1910, por meio do Decreto nº 8.072 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) 1, primeiro órgão oficial laico que tinha 

por objetivo prestar assistência aos indígenas nômades e aldeados. A formação dessa agência 

reuniu integrantes do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), do Apostolado 

Positivista e do Museu Nacional. Rondon foi convidado para dirigir o SPI em razão de sua 

experiência de convívio pacífico com os indígenas e por suas ideias positivistas convergirem 

com os ideais do MAIC.  

O SPI buscava se orientar por diretrizes laicas, desvinculando a catequese católica das 

políticas indigenistas. Os princípios que norteavam a atuação do órgão eram dotados de certa 

ambiguidade, pois ao mesmo tempo em que defendiam o respeito aos povos indígenas, aos 

                                                             
1Posteriormente o referido órgão passou a ser intitulado apenas de SPI. Neste trabalho, utilizarei somente a 

segunda denominação.  
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seus direitos de identidade e diversidade cultural, objetivava-se a possibilidade de acabar com 

a condição de índios, através de técnicas educacionais capazes de promover a nacionalização 

desses povos.  

O Código Civil de 1916 e o Decreto 5.484 de 1928 trouxeram uma definição legal do 

termo índio e o direito a tutela do Estado Brasileiro. Como ressalta Munduruku (2012), os 

indígenas eram classificados como silvícolas e relativamente capazes.  Pode-se perceber a 

ideia de que os povos indígenas necessitavam da proteção do SPI para direcionar seus 

interesses.  

As técnicas de contato difundidas por Rondon foram empregadas nas primeiras 

iniciativas do SPI. Como ressaltam Oliveira e Freire (2006), as principais articulações do SPI 

destinavam-se à pacificação de grupos indígenas em áreas de colonização. Com esse objetivo, 

vários postos e equipes de atração foram instalados em diversas regiões do Brasil. Após 

estabelecer amizades com os índios e consolidar a pacificação dos mesmos, era solicitado aos 

governos estaduais, porcentagens de terras para garantir sua sobrevivência física.  

Oliveira e Freire (2006) demonstram ainda que Rondon adotou diversas técnicas de 

atração e pacificação dos povos indígenas que contariam com o apoio de pessoas experientes 

no trato com os nativos, auxílio de índios do mesmo tronco linguístico, instalação da equipe 

dentro do território indígena e até mesmo mecanismos de como lidar no contato com índios 

hostis, agindo de forma a não prejudicá-los. Porém o SPI transformou tais orientações em 

regras que desconsideravam as especificidades de cada caso, contribuindo para a ineficiência 

das mesmas.  

As ações tutelares do SPI versavam não apenas sobre atração e pacificação dos 

indígenas, mas também sobre reserva de terras, saúde indígena e outras questões, porém este 

trabalho irá enfatizar a atuação do órgão no que se relaciona a educação e escolarização das 

populações indígenas, discutindo de maneira mais densa as prerrogativas destinadas ao 

município de Oiapoque, no Amapá.  

É notório que o SPI se norteava por perspectivas civilizatórias e evolucionistas, em que 

a condição de indígena era vista como transitória, e o mesmo poderia ser transformado em 

trabalhador nacional. Oliveira e Freire (2006) apontam a alfabetização de crianças e adultos 

como forma de sedentarização de indígenas. Vale lembrar que esta era uma prática presente 

nos aldeamentos missionários, nos trabalhos com os índios contatados pela missão Rondon, e 

nos postos indígenas do SPI, porém apenas com este último são instituídas escolas nos 

parâmetros de educação nacional.  
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O processo educacional compreendia a alfabetização; a realização de cultos cívicos, 

como hasteamento da bandeira nacional e cantos de hinos oficiais; aprendizado de trabalhos 

manuais; pecuária; práticas agrícolas e novos costumes como uso de vestimentas. As escolas 

instituídas nas aldeias do Oiapoque são exemplos dessas prerrogativas executadas pelo SPI.  

Seguia-se uma política de nacionalização, em que os indígenas eram treinados nos 

postos do SPI para diversos ofícios e algumas crianças eram enviadas para escolas de artífices 

nas capitais. Isso mais uma vez demonstra o objetivo de se apropriar da mão-de-obra indígena 

e transformá-lo em trabalhador nacional. As escolas dos postos eram muito semelhantes às 

escolas rurais, era comum que as professoras fossem as esposas dos encarregados da unidade, 

geralmente com pouca formação. Esse fato pode ser observado nas escolas indígenas do Uaçá, 

onde a Sra. Verônica Leal que lecionou durante anos para os indígenas Karipuna, havia 

cursado apenas até a 4º série.  

As escolas instituídas pelo SPI objetivavam formar as crianças indígenas para o 

mercado regional, onde o aproveitamento educacional dos alunos era baixo. Outras questões 

que contribuíram para o insucesso dessas instituições foram as dificuldades de comunicação 

entre professores e alunos, e conteúdos desvinculados das práticas culturais dos indígenas, o 

que muitas vezes ocasionava o desinteresse e abandono da escola.   

Durante o Estado Novo, uma nova agência indigenista surgiu, tratava-se do Conselho 

Nacional de Proteção os Índios (CNPI), criado em 1939, por meio do Decreto-lei nº 1.794. As 

atribuições do Conselho também se direcionavam para proteção e assistência aos indígenas, 

seus costumes e línguas.  Diante de problemas difíceis de resolver sob sua esfera de atuação, o 

SPI solicitava o auxílio do CNPI. O órgão recebia ainda solicitações de instituições culturais e 

educacionais, de instituições cientificas e de um público leigo.  

Durante o governo militar, o SPI enfrentou uma série de problemas e denúncias, o que 

aliado a reformas que já estavam sendo proposta pelos militares, resultou na extinção do 

órgão e posterior criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

1.3 A Fundação Nacional do Índio 

Após muitas denúncias de corrupção por parte de seus funcionários, genocídio de 

indígenas e problemas administrativos, o SPI foi extinto e em 1967 foi criada a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). Munduruku (2012) cita três problemas externos que 

contribuíram para extinção deste órgão:  
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As campanhas empreendidas pela imprensa, a insatisfação do Governo, 

mormente de um grupo de militares, em relação à atuação do SPI; e a 

repercussão dos debates e do posicionamento de intelectuais, 
ideologicamente sensibilizados com o processo de exploração e 

pauperização a que foram submetidos os povos indígenas do Brasil. 

(MUNDURUKU, 2012, p.34) 

Oliveira e Freire (2006) destacam que a crise pela qual passava o SPI coincidiu com a 

reformulação do aparato estatal realizada pelos militares que incluía, entre outros fatores, a 

criação de um novo órgão indigenista.  

Para Munduruku (2012) o surgimento da FUNAI se deu como reflexo da política 

integracionista, reafirmando o papel do Estado brasileiro como tutor dos povos indígenas, que 

deveria representá-los e defender seus interesses e direitos. Dessa forma, o órgão adotou uma 

política paternalista e assistencialista, porém a questão indígena foi por vezes deixada de lado 

pelo Governo e os recursos financeiros se tornaram insuficientes para continuidade dos 

serviços prestados.  

A FUNAI objetivava por meio de suas ações tutelares realizar a assimilação ou 

integração dos povos indígenas à comunhão nacional, transformando-os em cidadãos 

brasileiros. Havia a ideologia que as culturas indígenas estavam fadadas à extinção, o que 

aconteceria de forma progressiva e harmoniosa.  Nesse sentido, Oliveira e Freire (2006) 

afirmam que as ações da FUNAI seguem os mesmos princípios do SPI ao propor o respeito 

aos indígenas e suas instituições e promover uma educação que promova a integração a 

sociedade nacional e aculturação espontânea. A ideologia que os indígenas seriam aos poucos 

integrados à nação brasileira é percebida, como destaca Luciano (2006), através da adoção 

dos critérios de indianidade, em que os indígenas são classificados em graus de integração ou 

aculturação.  

Em dezembro de 1973 foi criado o Estatuto do Índio. Esta lei se refere a direitos civis e 

políticos, terras, bens e educação, o que reforçava a ideologia integracionista e tutelar presente 

desde o SPI. Para Bastos (2014), o Estatuto se propunha a respeitar a cultura indígena, o que 

não acontecia na prática, pois as estratégias de desenvolvimento do país negavam a 

possibilidade de sobrevivência dos grupos nativos.  

Munduruku (2012) afirma que o Estado brasileiro era conhecedor da capacidade de 

resistência que os indígenas poderiam direcionar a essas ações, e por isso adotou medidas 

capazes de desarticular a estrutura social dessas populações. Exemplo disso foram os projetos 

econômicos que interferiram diretamente na vida dos povos indígenas. 

Bastos (2014) destaca que o governo militar integrou vários órgãos à FUNAI, um deles 

foi o Ministério do Interior, criado em 1969 com o objetivo de promover o desenvolvimento e 
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integração da Amazônia, atentando para a proteção das fronteiras. Sobre esse assunto vários 

esforços já tinham sido empregados na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, um 

exemplo disso foi a criação da Colônia Agrícola de Clevelândia que tinha por objetivo fixar 

uma população na região do Oiapoque e afastar as ameaças francesas, porém o projeto 

fracassou e a população indígena ganhou especial atenção no que se refere à ocupação das 

fronteiras.  

1.4 As escolas indígenas no Oiapoque 

As escolas instituídas primeiramente pelo SPI e depois pela FUNAI seguiam um padrão 

de educação nacional, em que o civismo e o patriotismo estavam presentes como forma de 

acelerar o processo de integração dos indígenas à comunhão nacional. O ensino 

desconsiderava as especificidades culturais desses povos. O modelo integracionista relatado 

por Munduruku (2012) é facilmente observado nas práticas educacionais desenvolvidas pelos 

órgãos indigenistas.  

Para aprofundar a discussão sobre os padrões de ensino estabelecidos pelo SPI e 

FUNAI, este trabalho irá enfatizar os processos de introdução de escolas nas aldeias do Uaçá, 

município de Oiapoque, localizado no atual estado do Amapá.  

As primeiras escolas do Uaçá ligam-se a questão da segurança da fronteira e à 

preocupação em afirmar a presença do Estado Nacional naquela área. O quase vazio 

demográfico na fronteira norte do Amapá preocupava as autoridades. As populações 

indígenas da região ganharam atenção logo após a assinatura do Tratado de Berna, pois eram 

muito intensas as relações comerciais e de parentesco entre os franceses que anteriormente 

habitavam a área em litígio e os indígenas que residiam no lado brasileiro. Desse modo, o 

Governo, buscou meios para incorporar os indígenas da bacia do Uaçá à sociedade brasileira e 

fixá-los no Oiapoque.  

A fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa era uma região que preocupava o 

Governo brasileiro devido ao baixo índice populacional e ao intenso relacionamento entre 

indígenas e estrangeiros, estes exerciam bastante influência entre os primeiros. Para resolver 

tal questão, inúmeros esforços foram realizados visando a ocupação e proteção do referido 

território, como exemplo a criação da colônia agrícola de Clevelândia.  

Em 1927, a Comissão de Inspeção de Fronteiras do Ministério de Guerra, comandada 

por Rondon, percorreu o rio Oiapoque. Nos relatórios, a Comissão declarou ser urgente a 

criação de um Posto Indígena e de uma escola na região.  
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Nesse contexto, o SPI começou a atuar no Oiapoque ainda na década de 1930. Segundo 

Bastos (2014) a presença do órgão na região justificou-se pela necessidade de solucionar dois 

problemas: incluir os indígenas na nação brasileira, transformando-os em cidadãos e fixá-los 

na fronteira. As escolas seriam uma forma de exercer a tutela sobre os indígenas e alcançar a 

solução para esses problemas. Ainda em 1930, foi criado o primeiro posto do SPI, entre os 

rios Curipi e Uaçá que daria assistência educacional àquela região. 

A primeira escola indígena foi inaugurada em 1934 por intermédio do interventor do 

Pará, Magalhães Barata.  Duas professoras foram enviadas para a região e duas escolas foram 

criadas, uma para aldeia Espírito Santo no rio Curipi, entre os Karipuna, e outra na aldeia 

Santa Maria no rio Uaçá, para atender a etnia Galibi Marworno.  

Tassinari (2001) ressalta o insucesso na tentativa de implantar a escola entre os Palikur, 

em 1935, pois estes indígenas se negaram a aceitar a instituição, chegando a ser considerados 

atrasados. Na verdade, essa etnia tinha um entendimento diferente da escola, considerando-a 

como prática de submissão e dominação, além disso, tiveram uma relação conflituosa com o 

chefe do SPI, Sr. Eurico Fernandes.  

As escolas recém-criadas nas aldeias refletem os interesses do Governo em relação aos 

indígenas do Uaçá. Bastos (2014) destaca que essas escolas tinham como objetivo promover a 

formação profissional de trabalhadores nacionais e seriam controladas por um Posto Indígena. 

Desse modo, o ensino iria introduzir entre os povos, técnicas agrícolas e de pecuária capazes 

de sedentarizar e modificar a organização de suas atividades.  

Devido à falta de recursos financeiros e humanos, as escolas foram fechadas em 1937 e 

apenas em 1945foramreativadaspelo SPI. A professora Verônica Leal retornou para lecionar 

para os Karipuna, desta vez na Vila Santa Isabel, aos arredores da casa comercial do Sr. Coco. 

Silva (2011) chama atenção para o fato de a comunidade ter admitido Sr. Coco como parte 

dela, mesmo sem ser indígena, o que demonstra que Karipuna e Galibi Marworno estavam 

dispostos a estabelecer condições favoráveis às relações interétnicas.  

Entre os Galibi Marworno a escola voltou a funcionar na aldeia Santa Maria, atualmente 

denominada Kumarumã. Chega nesse período, uma nova professora, D. Doquinha. Tassinari 

(2001) destaca que “passaram por essas escolas toda a atual geração dos ‘ghãmun’ (em 

patois), traduzida localmente para o português por velhos” (Tassinari, 2001, p. 167), ou seja, 

todas aquelas pessoas que se tornaram líderes dentro de suas comunidades.  

Ainda em 1945, houve uma nova tentativa de instalar a escola entre os Palikur, porém 

isso só foi possível após um indígena dessa etnia ser enviado para realizar seus estudos no Rio 

de Janeiro, onde se formou professor e pôde posteriormente atuar na escola implantada pelo 
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SPI no Uruakauá. Esse fato demonstra que os Palikur resistiram à escola quando a entendiam 

como uma instituição alheia a seu povo, mas que a aceitaram diante da presença de um de 

seus membros como professor.  

Outro fator que fez os Palikur aceitarem a escola foi, na década de 1950,a chegada do 

casal Green, missionários do Summer Institute of Linguistics (SIL). A partir de então, novas 

iniciativas escolares começaram a ser elaboradas, entre elas a produção de material didático 

na língua Palikur. (Tassinari, 2001). 

Silva (2011) ressalta as maneiras pelas quais as populações indígenas reagiram à 

educação escolar. Os Karipuna continuaram dispersos pelo rio Curipi, longe da escola, porém 

a relação com a professora Verônica foi muito intensa, a mesma foi agregada às relações de 

parentesco. Os Galibi Marworno passaram a organizar suas casas próximas à escola, fazendo 

com que a aldeia Kumarumã se tornasse a mais populosa Oiapoque. Já os Palikur, como já 

mencionado, resistiram por muito tempo, pois viam a escolarização como prática de 

escravização.  

Sobre esse aspecto, Tassinari (2001) demonstra que os contornos particulares de cada 

cultura, exigiram ações diferenciadas do SPI e da escola.  Entender que as políticas 

implantadas pelo Estado levaram em consideração as características de cada povo é uma 

maneira de evidenciar que as populações indígenas não recebiam de forma passiva as 

instituições oriundas de outras sociedades.  

Na década de 1950, outro grupo chegou ao Oiapoque. Trata-se das famílias Galibi, 

atualmente denominadas Galibi do Oiapoque.  De acordo com Tassinari (2001), essas famílias 

migraram da região de Mana2e se estabeleceram na margem direita do Oiapoque. O líder do 

grupo, o Sr. Gérard Lod, trabalhava como enfermeiro na Guiana Francesa, e ao chegar ao 

Brasil, os seus filhos passaram a estudar em Oiapoque, Belém e outras cidades, o que mostra 

que esses indígenas não dependeram da instalação de escolas dentro das aldeias para 

prosseguir seus estudos.  

Bastos (2014) destaca que as relações entre indígenas do Oiapoque e demais povos que 

habitavam o lado francês ainda continuaram intensas e ocorriam a partir de diversos fatores: 

melhores preços para compra e venda de mercadorias, maior proximidade de Saint Georges 

do que Macapá e Belém, aquisição de materiais inexistentes no lado brasileiro, etc. Isso 

demonstra que as redes de contato não foram perdidas, mesmo com o caráter nacionalista e 

assimilacionista das escolas do SPI.  

                                                             
2Pequeno território no litoral da Guiana Francesa. 
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As professoras Verônica e Doquinha são lembradas no Uaçá com grande estima e 

respeito por parte de seus alunos. A primeira permaneceu entre os Karipuna até 1967, 

enquanto que a segunda se retirou da região em 1951, quando a escola da aldeia Kumarumã 

foi novamente fechada, ficando a comunidade sem professora por alguns anos. As duas 

professoras são oriundas do Pará e tem formação apenas até a 4ª série, o que era comum até a 

década de 1970 quando se passou a ser exigir certificado de 2º grau para os professores que 

iriam lecionar para turmas de 1º a 4º série.  

Chama atenção a relação que a Sra.Verônica estabeleceu com os Karipuna, onde sua 

autoridade era respaldada pelos próprios líderes da comunidade. Em sua entrevista a Tassinari 

(2001), a professora relata que nunca contrariou as crenças dos indígenas, mas que continuava 

a professar sua fé católica, dando aulas de catecismo que aconteciam nas casas, o que era 

muito bem aceito por todos. Além disso, a professora ressalta que sempre foi muito bem 

tratada pelos índios, mesmo tendo uma postura rígida, colocando as crianças de castigo 

(TASSINARI, 2001, p.177-178).  

Sobre a metodologia adotada nas escolas, Brito (2013) aponta para a intenção de 

“abrasileirar” os povos indígenas através do ensino. Para isso, o uso da língua portuguesa 

tornou-se obrigatório e em consequência foi proibido o uso do patois. O civismo, patriotismo 

e atividades manuais passaram a ser impostos aos alunos, o que revela que a escola indígena 

estava em sintonia com o projeto escolar nacional, pautado em um forte apelo nacionalista.  

A tentativa de civilizar os povos indígenas era reiterada pelo forte apelo cívico das 

escolas das aldeias. O patriotismo era incentivado por meio de desfiles em datas 

comemorativas, tais como: 7 de Setembro, 15 de Novembro, além de cantos de hinos 

nacionais, hasteamento da bandeira. Para Silva (2011), o objetivo dessas práticas era fazer 

com que aqueles indígenas que se identificavam apenas como Karipuna ou Galibi Marworno 

se reconhecessem como brasileiros.  

Em entrevista concedida a Tassinari (2001) em 1991, a professora Verônica Leal 

descreve como ocorriam os desfiles cívicos:  

A gente fazia tudo como nos colégios de fora, como fazem no interior: uma 

espécie de passeata no Dia da Pátria. Jason fazia o cenário, cortava as ramas, 
fazia uma mata. Tinha hasteamento da bandeira. Tinha desfile das crianças 

marchando (...). 

A gente procurava antigos hinos para as crianças cantarem. O Eurico 
Fernandes escolheu um uniforme para o desfile: as meninas de saia azul e 

blusa amarela, e os meninos de short azul e blusa amarela (...) (p. 180). 
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Silva (2011) destaca que a professora Verônica proibia que os Karipuna falassem patois 

não apenas durante as aulas, mas também em casa, chegando a orientar os pais para não se 

comunicarem em patois com os filhos. A comunicação entre alunos e professores era muito 

difícil, pois estes geralmente falavam apenas o português que não era compreendido pelos 

alunos. Desse modo, a escola se caracteriza como uma obrigação enfadonha para todos e não 

produzia resultados positivos.  

As relações cotidianas nas escolas das aldeias do Oiapoque deixam evidente a tentativa 

de civilizar os povos indígenas. Conforme já mencionado, as professoras proibiam que os 

alunos falassem patois. A obrigatoriedade do português e a imposição de festas cívicas podem 

ser vistas como maneiras de eliminar parte dos costumes indígenas, visto que com o tempo 

muitas línguas e saberes se perderiam, sendo substituídos por práticas “civilizadas” que 

negavam as tradições indígenas.  

Como seguiam o padrão de ensino para áreas rurais, estavam presentes nas escolas das 

aldeias, as folhas de frequência, livros e avaliações escritas. O currículo escolar era um 

problema por ser totalmente desvinculando da realidade dos alunos e o calendário escolar não 

considerava o período em que as crianças precisavam se envolver nas atividades da 

comunidade, como plantio e colheita, o que ocasiona muitas reprovações por falta. Todos 

esses fatores levaram ao desinteresse dos alunos pela escola. 

A partir dos depoimentos da professora Verônica, Tassinari (2001) assinala a 

importância de rever algumas críticas sobre as primeiras escolas das aldeias. A respeito da 

ideia de internato, sabe-se que nas escolas do Curipi e Uaçá as crianças não eram retiradas da 

aldeia para estudar, o que ocorria era que muitos alunos moravam em áreas afastadas da 

escola e por isso seus pais os deixavam aos cuidados de parentes. Desse modo, o regime de 

internato refere-se ao fato das crianças passarem o dia todo na escola, o que impossibilitava a 

participação nas tarefas familiares, o que era mais comum entre os Galibi Marworno.  

Outro fator questionado por Tassinari (2001) é o caráter impositivo das escolas. É certo 

que a instituição modificou aspectos importantes da organização social desses grupos, mas 

isso não seria possível sem a participação e aceitação dos indígenas nesse processo, pois os 

mesmos tinham a intenção de “progredir”. Exemplo disso é a incorporação da professora às 

relações de parentesco dos Karipuna, fator que reflete o interesse em obter conhecimentos 

novos. Diante do exposto, a autora defende que a escola não era motivo para evasão das 

aldeias e não impedia a participação em atividades cotidianas. A incorporação à sociedade 

nacional, que para o Governo era um meio de transformá-los em trabalhadores nacionais, para 

os Karipuna significava a extensão de suas redes de trocas e participação na vida política 
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extra-aldeias. Tudo isso nos mostra como os povos indígenas se apropriam das políticas 

públicas e conseguem atribuir novos significados de acordo com seus interesses.  

Com a extinção do SPI e criação da FUNAI, as escolas das aldeias do Uaçá passaram a 

ser de responsabilidade da Secretária de Educação do Território Federal do Amapá (SEC-AP). 

Esse fato inseriu algumas modificações no programa de ensino, que a partir de 1978 passou a 

seguir a matriz curricular para a zona rural, incluindo português, matemática, ciências e 

estudos sociais.  Dessa forma, os agentes do Estado passaram a ter maior poder de decisão 

que os funcionários da FUNAI (TASSINARI, 2001). 

É importante lembrar que a atuação da FUNAI no Uaçá teve início durante o regime 

militar. Conforme assinala Bastos (2014), nesse período, as etnias do Oiapoque estavam mais 

receptivas às ideias de escolarização. Um novo modelo de escola foi adotado com o objetivo 

de acelerar a integração desses indígenas a sociedade nacional.   

Bastos (2014) destaca ainda que esse projeto de educação escolar para indígenas estava 

em consonância com a política indigenista e educacional do país e passava a orientar-se por 

dispositivos legais. Alguns princípios da LDB de 1961 estavam presentes nos modelos de 

escola implantados nas aldeias do Oiapoque. A educação básica era obrigatória a partir dos 

sete anos e deveria ocorrer em português. Além disso, disciplinas de aspectos religiosos eram 

incluídas na matriz curricular e materiais didáticos que combinavam temas patrióticos e regras 

de civilidade eram usados para fortalecer as ideologias do regime militar.  

Tassinari (2001) aponta a ocorrência de outros importantes fatos nesse período: a 

criação de novas escolas na região, instituídas nas aldeias Kumenê e Manga em 1976, para 

atender aos Palikur e Karipuna, respectivamente; o funcionamento do MOBRAL, que tinha 

por objetivo alfabetizar indígenas de 16 a 40 anos; a realização de acordos entre SEC e 

lideranças indígenas para o traçado da BR 156 dentro do Uaçá; e a chegada do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) no Oiapoque. 

O CIMI chegou ao Oiapoque na década de 1970. Assessorados por linguistas, os três 

missionários mais atuantes na região, Pe. Nello Ruffaldi e as irmãs Rebecca Spires e 

Francisca Picanço, iniciaram um projeto de educação diferenciada e bilíngüe, em que o patois 

era considerado língua materna dos Karipuna e Galibi Marworno. É importante lembrar que a 

partir das relações estabelecidas com outros grupos, esses indígenas perderam seus idiomas de 

origem e adotaram o patois como primeira língua. Somado a isso, Silva (2011) aponta que as 

duas etnias tinham um maior envolvimento com o catolicismo, por isso foi mais fácil a 

aproximação com o CIMI. 
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De acordo com Tassinari (2001), os missionários do CIMI produziram um dicionário 

(patois-português/ português-patois) e uma série de material didático, além disso, antes de 

ingressarem nas escolas oficiais, as crianças passaram a frequentar a Lekol Kheuol, que 

funcionava como pré-escola, onde monitores formados e remunerados pelo CIMI 

alfabetizavam os indígenas em língua materna. Essa iniciativa representa uma tentativa de 

resgatar e valorizar as línguas, culturas e tradições indígenas por meio de um ensino que 

privilegiasse as particularidades de cada etnia.  

Para Silva (2011) a parceria formada entre CIMI e FUNAI representou um marco entre 

as relações dos indígenas do Oiapoque com a sociedade nacional. É nesse período, entre os 

anos 1974-75 que os povos indígenas do Amapá começam a participar de eventos nacionais, 

onde são discutidas questões ligadas a terra e posteriormente levantadas reivindicações sobre 

uma educação intercultural, bilíngue e diferenciada. O CIMI incentivou e auxiliou a 

realização de diversos encontros, denominados assembleias indígenas.   

Bastos (2014) destaca que essa experiência levou os indígenas do Oiapoque a iniciativas 

internas, que com o incentivo do CIMI a partir de 1976, começaram a se organizar em 

Cooperativas e Assembleias, onde discutiam questões referentes à saúde, educação, 

demarcação de terras e valorização de línguas, identidade e cultura indígena. Nesse período, 

os povos indígenas do Uaçá passaram a questionar o sentido da educação formal oficial.  

Com relação ao ensino oficial, o CIMI tentou implantar uma escola diferenciada, em 

que os indígenas participassem ativamente da elaboração do conteúdo e da metodologia e que 

os professores fossem oriundos das respectivas aldeias. Ressalta-se que essas mudanças em 

âmbito local, acompanhavam as agitações que ocorriam no cenário nacional, pois o 

Movimento Indígena já vinha se articulando em defesa de suas terras e de uma educação 

diferenciada, além disso, os debates sobre a constituinte já incluíam as demandas desses 

grupos.  

Outro fator de grande relevância para o CIMI era investir na capacitação de professores 

indígenas. Sobre esse aspecto, Silva (2011) destaca duas experiências: em 1986 foi formada a 

primeira turma de supletivo para formação de professores Karipuna e Galibi Marworno, 

habilitada para ministrar de 1ª a 4ª série; e em 1990 o primeiro curso de Magistério Indígena 

em regime modular foi organizado pelo CIMI e cinco anos mais tarde, 14 professores colaram 

grau.  

São claros os objetivos do CIMI de estruturar uma escola diferenciada que levassem em 

consideração as particularidades dos povos indígenas, assim como suas línguas e tradições. 

Essas iniciativas estavam em consonância com muitas outras realizadas em âmbito nacional, 
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os povos indígenas do Amapá motivados pelo CIMI, se organizaram para participar de 

encontros em que podiam discutir questões do seu interesse e cobrar junto a FUNAI e ao 

Governo melhorias para suas comunidades.  

Tassinari (2011) chama atenção para o fato de que nem todos os indígenas do Uaçá 

entendiam a escola diferenciada como algo positivo. Há uma geração de jovens lideranças e 

de professores que vêem a escola bilíngue como mecanismo de resgate de identidade étnica e 

cultural. Porém, desde sua implantação, a proposta foi criticada por pessoas mais idosas, pois 

para muitos, o patois não era uma língua indígena, mas sim crioula. Considerando que os 

conhecimentos oriundos da escola eram apropriados pelos Karipuna como ampliação de suas 

redes de trocas, o ensino diferenciado é entendido por algumas lideranças como restrição do 

conhecimento e até como inferior à educação dos não indígenas, isso poderia limitar as redes 

de relações ao convívio das aldeias. 

As questões discutidas pela autora mostram mais uma vez que os indígenas se 

apropriam de maneira diferente das políticas a eles destinadas. Assim como houve etnias que 

resistiram às escolas implantadas pelo SPI, o mesmo ocorreu diante do ensino diferenciado 

proposto pelo CIMI. Os Karipuna que já se reconheciam enquanto povos mais “avançados” 

em relação aos demais, poderiam não ver sentido em uma escola diferenciada. 

O fato é que a partir da década de 1970, as escolas indígenas do Oiapoque começaram a 

tomar novos direcionamentos. Esse fato está ligado à atuação do CIMI na região e a 

movimentos que surgiam em âmbito nacional. Para entender a importância desses fatores, é 

necessário discuti-los de maneira mais aprofundada. 

1.5 O movimento indígena brasileiro 

Sabe-se que muitas foram as tentativas de exterminar os povos indígenas, assim como 

de acabar com suas tradições, línguas e processos próprios de aprendizagem. Durante o 

regime militar, buscou-se acelerar o projeto de integração dos indígenas à nação, porém, 

como afirma Munduruku (2012), o Movimento Indígena surgiu como uma resposta às 

iniciativas do regime, uma forma de resistência com vistas a alcançar a autonomia, o 

autogoverno e auto sustentabilidade.  

O movimento indígena teve seus primeiros passos ainda na década de 1970. 

Incentivados por missionários do CIMI lideranças indígenas começaram a organizar 

assembleias, locais para discutir problemas de suas comunidades, posteriormente passaram a 
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ocorrer encontros em âmbito regional e nacional com vistas a buscar soluções para demandas 

comuns. 

 Em 1980 foi criada a União das Nações Indígenas (UNI). O apoio do CIMI era de 

fundamental importância, pois a FUNAI na condição de órgão tutor, impedia a mobilização 

desses povos em face do Estado, além disso, o Conselho foi essencial para formação das 

primeiras lideranças (OLIVEIRA E FREIRE, 2006). Nesse contexto, os indígenas se 

configuraram como atores em defesa de seus próprios direitos, não ficando somente à espera 

apenas das ações de entidades governamentais.  

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) destaca que 

dentro do panorama de luta por direitos, a escola indígena começou a ser problematizada e a 

educação de base integracionista passou a ser questionada. A partir da atuação da UNI, 

estruturaram-se organizações e associações de professores, promovendo “Encontros de 

professores indígenas” ou “Encontros de Educação Indígena”. Nesses eventos, inúmeros 

documentos foram produzidos especificando as reivindicações e demandas dos indígenas em 

relação à escola diferenciada.  

Luciano (2006) destaca que muitas conquistas em relação à saúde, educação e 

demarcação de terras não teriam sido obtidas sem a mobilização do movimento indígena, este 

constitui uma aprendizagem nova para os indígenas que se apropriam de formas de 

organização, instrumentos e tecnologias para melhorarem suas condições de vida e 

defenderem seus direitos.  

A primeira Assembleia Nacional de líderes indígenas ocorreu em 1974 no Mato Grosso, 

e reuniu apenas dezessete representantes de nove povos. Como ressalta Munduruku (2012), 

esses encontros foram essenciais para tomada de consciência dos indígenas em defesa de seus 

direitos e para que as lideranças começassem a atuar em âmbito macrorregional.  

De acordo com Oliveira e Freire (2006) no final da década de 1970 o movimento 

indígena ganhou apoio de setores da sociedade civil, isso ocorreu devido à campanha nacional 

contra um decreto que previa a retirada da tutela dos indígenas. O chamado “projeto de 

emancipação dos índios”, teria como principal consequência a perda sobre seus territórios. 

Aliado a outras entidades indigenistas, o CIMI realizou diversos atos que fizeram o Governo 

arquivar esse projeto.  

As primeiras reivindicações do movimento indígena estavam ligadas a demarcação de 

terras e a autodeterminação, ou seja, autonomia para decidir sobre suas atividades cotidianas, 

aspectos importantes para manutenção e valorização da cultura tradicional. As ações do 

Movimento questionavam as políticas oficias principalmente a atuação da FUNAI.  
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Oliveira e Freire (2006) ressaltam que em meio às discussões sobre a Constituinte de 

1987, a UNI se mobilizou com o apoio de associações e sindicatos e elaborou uma proposta 

de artigos sobre os direitos indígenas. Uma campanha foi organizada na impressa para 

questionar o projeto de emenda constitucional que versava sobre as demandas indígenas, 

porém o capítulo “Dos índios” na Constituição Federal de 1988 atendeu a uma série de 

reivindicações apresentadas pelas lideranças.  

Após a promulgação da Constituição Federal, as relações entre Estado e povos 

indígenas foram ampliadas. A FUNAI perdeu sua hegemonia como único órgão responsável 

pelas políticas indigenistas. Várias atribuições foram transferidas para outros ministérios 

como é o caso da educação que deixou de ser de responsabilidade da FUNAI para integrar a 

competência do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

A Constituição Federal do Brasil inaugurou uma nova concepção na política 

indigenista. Para Munduruku (2012), reconheceu-se que a necessidade de proteção jurídica 

especial aos povos indígenas, não reside na incapacidade civil dos mesmos, e sim na 

diversidade cultural. Desse modo, nos anos posteriores, uma legislação infraconstitucional 

indigenista foi elaborada, assegurando o direito à diversidade étnica, linguística e cultural, 

sem que as prerrogativas como cidadãos brasileiros fossem prejudicadas.  

Na Constituição Federal no capítulo dedicado aos povos indígenas é possível identificar 

elementos que asseguram uma escola intercultural, bilíngue e diferenciada, onde o currículo 

promova a valorização das culturas, tradições e línguas indígenas. Os artigos 210, 215 e 231 

garantiram a eles o direito aos seus processos próprios de aprendizagem que ocorrem por 

meio de calendários específicos, materiais bilíngues e presença de um professor indígena, 

conhecedor das especificidades da comunidade onde leciona. Somado a isso, uma vasta 

legislação educacional irá subsidiar o que já estava previsto na Carta Magna.  

Após a Constituinte, muitas organizações indígenas locais e regionais surgiram, 

descentralizando a atuação da UNI. Conforme afirma Munduruku (2012), é nesse período que 

a representatividade dos líderes nacionais começou a ser questionada. Isso demonstra um 

conflito de interesses que se refletiu na criação de organizações regionais que atendiam de 

forma mais rápida às demandas das comunidades. É importante ressaltar que os anos 1980 

foram marcados pelo surgimento de organizações informais e politicamente ativas. A 

principal pauta de reivindicação eram os direitos territoriais e assistenciais. 

Já na década seguinte, multiplicou-se o número de organizações indígenas formais, 

institucionalizadas e legalizadas. Tais organizações começam a assumir funções que antes 

eram desempenhadas apenas pelo Estado. Em um primeiro momento ocorreram problemas, 
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pois muitas associações tiveram dificuldades para administrar os recursos que lhes eram 

destinados. Diante de comentários sobre a incapacidade gerencial dos povos indígenas, surge 

a demanda de capacitar as lideranças para gerir recursos públicos.  

Nesse contexto, surgem novas discussões ligadas ao desenvolvimento sustentável, 

autogestão territorial, formação de professores bilíngues e cursos de formação profissional 

destinados à capacitação e treinamento de indígenas para assumir funções em suas aldeias. 

Luciano (2006) destaca que apesar dos avanços, o Governo muitas vezes utiliza o 

argumento de que os indígenas não se entendem quanto às suas reivindicações e isso dificulta 

a implementação de políticas públicas. Da mesma forma, a FUNAI não reconhece a 

representatividade dos movimentos indígenas, pois defende que a diversidade de povos e 

realidades impossibilita a existência de um movimento organizado que represente todas as 

demandas desses povos e que os mesmos não aceitariam ser representados por uma única 

organização. 

Munduruku (2012) ressalta o caráter educativo do movimento no sentido que a partir 

das primeiras reuniões houve uma tomada de consciência por parte dos indígenas, que 

abandonaram a lógica paternalista a que estavam acostumados e se perceberam como sujeitos 

capazes de discutir e lutar por seus direitos seja em âmbito local ou nacional. Também a 

sociedade passou a enxergar os povos indígenas não mais como pessoas incapazes, que 

necessitavam da tutela do estado, mas sim como conhecedores de suas realidades e 

problemas, que se apropriaram de conceitos teóricos para colocá-los em prática em 

negociações com o Estado.  

O surgimento do Movimento Indígena representou um importante passo para a 

autonomia das populações indígenas e para a conquista de diversos direitos, dentre eles a 

educação diferenciada. A partir do texto constitucional, uma extensa legislação surgiu 

tratando especificamente da educação escolar indígena. Leis e decretos foram criados com o 

objetivo de garantir uma escola pautada na interculturalidade e na valorização dos saberes 

ancestrais.  

1.6 O contexto atual: demanda por ensino superior e as primeiras licenciaturas 

interculturais. 

Com a Constituição Federal de 1988 o Estado abandona o papel de tutor das populações 

indígenas e assume o compromisso de não apenas zelar pela sobrevivência desses povos, mas 
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também de promover a valorização de suas tradições culturais. Nesse sentido, uma vasta 

legislação irá discorrer sobre os aspectos da educação intercultural. 

A FUNAI perdeu hegemonia como órgão responsável por todas as questões indígenas. 

Em 1991, por meio do Decreto Presidencial nº 26, a educação escolar indígena passou a ser 

competência do MEC, e a integrar o sistema regular de ensino. Este fato coincidiu com a 

promulgação da Constituição do Estado do Amapá. No artigo 330, foi reconhecido aos povos 

indígenas o direito a uma educação específica, conforme previsto na Constituição Federal.  

De acordo com o Decreto 26, as Secretarias de Educação estaduais e municipais ficaram 

responsáveis por executar as ações referentes à escola indígena, o que deve ocorrer conforme 

os direcionamentos propostos pelo MEC. A Portaria Interministerial nº 559/91 definiu quais 

os caminhos deveriam ser trilhados para atender a essas novas determinações. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB de 1996, conta com dois artigos, 78 e 

79, que tratam especificamente da educação indígena. No artigo 78:  

Art. 78. 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, com os seguintes objetivos (...). 

Os objetivos desse artigo dizem respeito à possibilidade de recuperação de memórias 

históricas, reafirmação de identidades étnicas e valorização de línguas e ciências; além de 

garantir aos indígenas o acesso a informações e conhecimentos técnicos e científicos da 

sociedade nacional e demais sociedade indígenas ou não. A educação não deve mais ser uma 

prática de negação e destruição dos saberes tradicionais e sim, como prevê a lei, reafirmação e 

valorização. Ao mesmo tempo, o acesso aos conhecimentos universais também é assegurado, 

pois os mesmos são necessários para que os indígenas possam interagir com as outras 

sociedades e participar de discussões referentes à realidade em que estão inseridos.  

O artigo 79 estabelece que a União deve apoiar técnica e financeiramente os sistemas de 

ensino de educação intercultural e desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa. 

Somado a isso, o artigo evidencia um aspecto muito importante: a participação da 

comunidade indígena na definição desses programas. Dessa maneira, os indígenas podem 

expor suas demandas educacionais, assim como os conflitos enfrentados no cotidiano escolar. 

Os objetivos desse artigo expressam a preocupação em fortalecer o uso das línguas 

indígenas, desenvolver programas e currículos que estejam de acordo com a realidade de cada 

comunidade, elaborar material didático específico e formar professores que possam atuar nas 
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escolas das aldeias. Nesse ponto encontram-se os aspectos mais importantes para que a 

educação escolar indígena seja concretizada. 

O Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas (RCNEI) enfatiza o 

disposto no artigo 26 da LDB. De acordo com este dispositivo, o currículo escolar deve ser 

construído considerando todas as características regionais e locais em que a escola está 

inserida. O RCNEI destaca que para que o ensino seja de fato diferenciado é necessário 

incluir conteúdos curriculares propriamente indígenas, assim como acolher formas 

tradicionais de transmissão do conhecimento. 

Todas essas legislações refletem as conquistas obtidas pelo Movimento Indígena em 

prol de seus direitos, mas especificamente no que se relaciona a uma educação diferenciada. 

A década de 1990 foi expressiva no que se refere à construção da perspectiva de educação 

intercultural, delineando os caminhos a seguir para que a mesma pudesse ser concretizada. 

Atualmente as escolas estão presentes em diversas aldeias e fazem parte do cotidiano de 

muitos indígenas, porém não mais representam um mecanismo de submissão e degradação de 

valores culturais. As muitas organizações de professores indígenas lutam constantemente para 

que a proposta de educação intercultural, e bilíngue prevista em lei seja realidade nas escolas 

indígenas. No Amapá há duas associações que desde a década de 1990 vem acompanhando as 

discussões sobre educação escolar indígena diferenciada, são elas Associação dos Povos 

Indígena do Oiapoque (APIO) e Organização dos Professores Indígenas do Município de 

Oiapoque (OPIMO). 

Luciano (2006) utiliza os dados do Censo Escolar Indígenas de 2005, para demonstrar 

que nesse período o Brasil contava com 2.324 escolas indígenas de ensino fundamental e 

médio, que atendiam a 164 mil alunos. No entanto, desse quantitativo apenas 72 instituições 

ofereciam o ensino médio, muitas nem sequer adotavam as perspectivas de interculturalidade 

e bilinguismo. Do total de estudantes, cerca de 70% cursava o fundamental I, o que demonstra 

que nem todos os indígenas conseguiam ter acesso às ultimas séries do ensino fundamental e 

ao ensino médio.  

Diversos são os fatores que resultam em um sistema educacional ineficiente para os 

povos indígenas. Não há escolas suficientes para atender a todos os alunos, em todas as séries. 

Somado a isso, antigos problemas ainda existem, como falta de professores indígenas; em 

geral, o bilinguismo é praticado apenas nas séries iniciais; persistem metodologias de ensino, 

sistema avaliativo, conteúdos curriculares e calendários escolares, que não respeitam as 

formas de aprendizagem tradicional, os saberes e o cotidiano das comunidades; os materiais 
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didáticos que mesmo quando produzidos em língua materna, não abordam conhecimentos 

específicos. Tudo isso acarreta em desistências e grande número de reprovações.  

O RCNEI (1998) discorre sobre a faixa etária dos alunos indígenas. É interessante que 

muitas escolas atendem a pessoas de idades muito diferentes, onde crianças e adultos 

frequentam uma mesma série. Além do mais, as mulheres costumam abandonar o ensino 

formal após o casamento, pois passam a exercer funções ligadas a maternidade.  

Apesar do número de escolas de ensino médio não ser tão expressivo e não alcançar 

todas as terras indígenas deve-se reconhecer que as mesmas passaram por um processo de 

ampliação nos anos 2000, o que resultou em uma demanda crescente também por ensino 

superior. Luciano (2006) destaca que muitas vezes as escolas de ensino médio são instaladas 

nas aldeias sem nenhuma reflexão sobre seu papel social na vida das comunidades, o que 

acarreta em um ensino que prioriza o conhecimento não indígena. Dessa forma, a perspectiva 

de educação intercultural presente nas escolas de ensino fundamental acaba sendo 

abandonada, e muitos jovens indígenas tendem a considerar os conhecimentos ocidentais mais 

importantes que os tradicionais.  

Aliado ao crescimento das escolas de ensino médio, o acesso a universidades também se 

tornou uma reivindicação dos alunos indígenas. O ingresso desses estudantes no ensino 

superior se deu primeiramente em virtude das políticas de “ações afirmativas” instituídas pelo 

governo, por instituições de ensino públicas e por iniciativas privadas.  

Um exemplo de ações afirmativas é o sistema de cotas. Para Luciano (2006) as cotas 

têm como objetivo amenizar as desigualdades das práticas de seleção adotadas pelas 

universidades brasileiras, dando possibilidades de indígenas ingressarem no ensino superior, 

porém, para o autor, apesar de necessárias, as cotas não devem ser permanentes, pois a 

desigualdade só poderá ser superada diante de um sistema de ensino de qualidade, pautado na 

interculturalidade.  

É interessante refletir se as políticas de ações afirmativas são eficientes para garantir aos 

acadêmicos indígenas não apenas o ingresso na universidade, mas também a permanência. 

Muitos estudantes indígenas começam a frequentar cursos regulares, totalmente 

desvinculados da educação que receberam nas escolas das aldeias, por esse motivo podem não 

se adaptar e ter diversas dificuldades que não os permitem concluir a graduação. Nesse 

sentido, outra questão pode ser discutida: a interculturalidade também no ensino superior.  

É no contexto de luta por acesso ao ensino superior e de garantia de uma escola 

indígena pautada na interculturalidade e no bilinguismo, que se começou a pensar em um 

curso de formação específica para professores indígenas como uma maneira de atender às 
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particularidades dessas populações. Melo (2014) define as licenciaturas interculturais como 

mecanismos de acesso e possibilidade de trânsito entre realidades distintas, valorizando os 

saberes indígenas. Desse modo, a universidade deve se constituir como um espaço de 

formação qualificada, que possibilite e esses povos terem autonomia para compreender e 

participar efetivamente de projetos relacionados a suas comunidades.  

Ressalta-se que a implantação desses cursos atende a uma exigência da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, que exige que todos os professores devam ter formação em magistério 

superior. Desse modo, iniciativas em âmbitos federal, estadual e municipal, surgiram para 

promover a formação de professores indígenas em magistério secundário e superior 

(LUCIANO, 2006). 

Silva e Horta (2010) destacam que as discussões a respeito da primeira licenciatura 

intercultural já ocorriam desde 1997 entre diversos grupos da sociedade civil, lideranças 

indígenas, órgãos governamentais e não governamentais. Depois de vários debates a primeira 

turma ingressou na Universidade do Mato Grosso (UNEMAT) no ano de 2001. Após essa 

experiência diversas universidades brasileiras se mobilizaram a respeito da formação de 

professores indígenas.  

De acordo com dados da FUNAI, em 2006 já passava de 2000 o número de estudantes 

indígenas matriculados em universidades públicas, desse total cerca de 1.068 estavam 

frequentando as licenciaturas interculturais. Nesse mesmo ano, a primeira turma de 

professores indígenas foi formada pela UNEMAT. Percebe-se um interesse por parte dos 

acadêmicos indígenas em ingressar em cursos que priorizem uma formação intercultural, que 

valorize seus saberes e que possa capacitá-los para contribuir para a melhoria da educação 

escolar em suas comunidades. 

Os programas de formação de professores indígenas, mas especificamente as 

licenciaturas interculturais, devem ser pensadas junto com as comunidades, onde pais e 

lideranças apresentem as reais necessidades e dificuldades enfrentadas nas escolas. O 

currículo deve ser construído de modo a absorver os principais elementos culturais e 

linguísticos de seus determinados povos, e os professores indígenas devem ser aptos para 

produzir material didático específico.  

Seguindo esses critérios, foi elaborada a proposta do Curso em Educação Escolar 

Indígena da UNIFAP, privilegiando um currículo que atentasse para as particularidades locais 

e promovesse a valorização étnica dos indígenas da região. De acordo com o Projeto Político 

Pedagógico do Curso (2005), em 2002 a primeira turma de estudantes indígenas a concluir o 

ensino médio nas aldeias, por meio do sistema modular, tentou ingressar na UNIFAP através 
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do vestibular tradicional, porém nenhum candidato obteve êxito. Após esse fato, lideranças 

indígenas procuraram a UNIFAP e expressaram a necessidade de pensar mecanismos para 

atender a demanda dos povos indígenas do Amapá e norte do Pará por uma formação de 

professores que priorizasse a realidade desses povos, as relações de interculturalidade e 

pudesse atender às escolas das aldeias, com um ensino bilíngue e diferenciado.  

Em abril do mesmo ano ocorreu na UNIFAP a primeira reunião para tratar do assunto. 

A Portaria 859/2003, de 26 de novembro de 2003, expedida pelo reitor da universidade 

instituiu um Grupo de Trabalho (GT), composto por representantes da UNIFAP, Núcleo de 

Educação Indígena (NEI/SEED), FUNAI (Brasília, Oiapoque e Macapá), Associação Galibi 

Marworno (AGM), Associação dos Povos Indígenas de Oiapoque (APIO), Conselho das 

Aldeias Waiãpi (APINA), Associação dos Povos Indígena Waiãpi Triângulo do Amapari 

(APIWATA), Associação dos Povos Indígenas do Parque do Tumucumaque (APITU), Centro 

de Cultura Wayana-Apalai e outros órgãos indigenistas, onde se passou a discutir a situação 

escolar dos povos indígenas do Oiapoque e a implantação da Licenciatura Intercultural.  

Desse modo, a Licenciatura intercultural Indígena da UNIFAP tem como objetivo 

habilitar professores para atuar nas escolas das aldeias, elaborar metodologias e material 

didático em língua materna, torná-los construtores do Projeto Político Pedagógico de suas 

escolas, além de desenvolver nos professores a capacidade de atuar na defesa dos direitos de 

suas comunidades.  

Ressalta-se que o Curso oferece três habilitações distintas. No primeiro momento, são 

estudados conteúdos comuns a todas as áreas, assim como Temas Contextuais Pedagógicos e 

atividades de prática de ensino, e posteriormente são enfatizadas as temáticas referentes 

àquela habilitação: Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Ciências da Natureza e 

Matemática (PPP, 2005). O curso dispõe de 30 vagas, divididas entre as etnias do Amapá e 

norte do Pará. 

O processo de seleção para ingresso no curso ocorre em três fases: produção de texto, 

entrevista e entrega de documento de comprovação de pertencimento à Comunidade Indígena. 

Ressalta-se que as duas primeiras etapas são embasadas na realidade dos povos indígenas do 

Amapá e norte do Pará, pois o conteúdo da redação e da entrevista são fundamentos nos 

conhecimentos, valores étnicos, linguagens e impressões dos candidatos sobre a escola 

indígena. 

A Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena, exigida no edital, deve ser 

assinada por quatro lideranças da comunidade a qual pertence o candidato, especificando sua 
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aldeia, Terra Indígena e ascendência.  Isso demonstra que desde o processo de seleção do 

Curso há uma participação da comunidade indígena.  

Assim como em outras universidades, a Licenciatura Intercultural Indígena da UNIFAP 

enfrenta algumas dificuldades. Não é possível atender a todos os professores que já lecionam 

nas aldeias, além disso, há uma carência de profissionais que possam promover a capacitação 

de professores indígenas e os recursos públicos muitas vezes são insuficientes.  

Apesar dos problemas ainda enfrentados, as Licenciaturas Interculturais representam 

uma conquista das diversas organizações indígenas.  O professor indígena representa 

elemento essencial para que a educação diferenciada de fato aconteça, esse indivíduo torna-se 

responsável por trazer para sala de aula a relação entre conhecimentos tradicionais e 

ocidentais. Quando a escola conta com um professor oriundo de sua comunidade, o ensino 

pode ser conduzido por uma perspectiva intercultural, pois o mesmo será conhecedor do 

cotidiano, das tradições e idiomas daquele povo e saberá compreender as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos.  
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2 CAPÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS POR UMA 

PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

2.1 Problematizando conceitos de interculturalidade e educação diferenciada. 

Como já discutido no capítulo anterior, a partir da década de 1970 foram realizadas as 

primeiras assembleias indígenas com o apoio de diversas entidades indigenistas. Nessas 

ocasiões, as lideranças discutiam sobre questões ligadas a demarcação de terras, saúde e 

educação. O movimento dos professores indígenas passou a aspirar por uma educação 

diferenciada que representasse mecanismos de resgate étnico, cultural e histórico e valorizasse 

e línguas e conhecimentos tradicionais indígenas.   

Nesse contexto, fica evidente que para concretizar tais demandas deve-se pensar em 

meios que possibilitem a formação do professor indígena, como indivíduo capaz de articular 

conhecimentos de distintas sociedades. Porém, para que este profissional esteja habilitado 

para conduzir os processos educacionais dentro de sua escola, produzir material didático 

bilíngue e organizar currículos pautados na interculturalidade, deve haver programas de 

formação que o auxiliem a desenvolver todas essas capacidades. Vale ressaltar que este é um 

desafio que enfrenta inúmeras dificuldades para ser concretizado e que não é possível definir 

uma só metodologia, um mesmo programa curricular, visto que há uma infinidade de culturas 

e de realidades que requerem direcionamentos diferentes.  

Somado a isso, Grupioni (2004) ressalta que é preciso levar em consideração fatores 

como o tempo de contato, grau de domínio do português, experiências escolares anteriores e 

prática docente, somente assim será possível traçar um caminho para formar cada professor 

dentro de sua especificidade e definir quais competências o mesmo irá desenvolver no 

decorrer dos cursos. Ou seja, durante o período de formação, é necessário criar metodologias 

que possibilitem articular os traços gerais da cultura indígena, porém sem deixar de evidenciar 

os contornos particulares de cada etnia presente.  

Os princípios de interculturalidade, educação diferenciada e bilinguismo que norteiam a 

educação escolar indígena, devem servir de base também para os cursos de magistério 

indígena ou licenciaturas interculturais. Para compreender como de fato devem ser esses 

processos de formação, é preciso refletir sobre todos os princípios propostos, problematizando 

seus conceitos.  

Antes de iniciar a discussão sobre interculturalidade, é preciso fazer algumas reflexões 

sobre o termo cultura. Tassinari (2004) afirma que a cultura não está relacionada somente a 

costumes, técnicas e artefatos, mas também aos significados que todos esses dispositivos 
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podem representar para um determinado grupo social. A cultura seria definida como um 

conjunto de símbolos compartilhados por indivíduos pertencentes a uma mesma sociedade, 

esta simbologia daria sentido às ações desse grupo.  

Vale ressaltar que grande parcela da sociedade ainda tende a acreditar que a cultura 

indígena é homogênea, desconsiderando a grande pluralidade existente. Também é comum 

que muitas pessoas a imaginem como algo imóvel e julguem que as diversas modificações 

oriundas de situações de contato acarretaram em aculturação. Sobre essa questão, Sampaio 

(2006) destaca que ainda persistem visões romantizadas que tendem a considerar que as 

verdadeiras culturas indígenas são aquelas definidas pelo seu isolamento do restante da 

sociedade para que a sua “pureza” e “encantamento” sejam preservados. Ou seja, tais 

interpretações não dão conta que essas culturas resultam de processos históricos diversos. Há 

uma tendência a observar sempre o que se perdeu e não o que ganhou por meio de interações 

com outros povos. 

Sobre o próprio conceito de interculturalidade, deve-se lembrar que como destaca Collet 

(2003), não se pode confundir o referido termo com multiculturalidade. Este diz respeito à 

coexistência de diversas culturas que mesmo estando próximas umas às outras não 

estabelecem trocas culturais. Ao contrário, a interculturalidade se define como a relação que 

os diferentes grupos estabelecem entre si, na qual recebem influências recíprocas e integram 

elementos culturais diversos. Observa-se aqui a principal diretriz da escola intercultural: um 

local onde diversos conhecimentos, oriundos de sociedades diferentes irão se articular, 

provendo não a sobreposição de uma cultura sobre a outra, mas o diálogo e a valorização dos 

diferentes saberes.  

Ainda sobre essas definições, Candau (2012) afirma que a relação entre os dois termos 

remete a vários significados. Multiculturalidade é definida de diversas maneiras, podendo 

representar oposição ou sinônimo de interculturalidade. A proposição que corresponde às 

prerrogativas da educação diferenciada é denominada de multiculturalismo interativo. Essa 

perspectiva reafirma os princípios de interculturalidade, e visa à construção de uma sociedade 

mais democrática, onde se possa articular as políticas de igualdade e identidade e o 

reconhecimento dos diversos grupos sociais.  

Para Fleuri (2003) a intercultura se refere a um campo capaz de integrar “múltiplos 

sujeitos sociais, diferentes perspectivas epistemológicas e políticas, diversas práticas e 

variados contextos sociais” (p.31). Diante disso, entende-se que os cursos de formação de 

professores indígenas constituem um espaço onde interagem indígenas de diversas etnias e 

professores formadores, ambos representando distintas realidades culturais e sociais, ao 
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mesmo tempo em que dialogam diferentes conhecimentos, sejam eles oriundos do sistema 

educacional formal ou das múltiplas sociedades indígenas. Nesses ambientes, os processos 

educacionais não devem ser conduzidos por uma perspectiva unilateral, mas devem 

considerar as relações entre os diferentes saberes. 

Uma questão muito bem discutida por Sampaio (2006) é sobre qual abordagem 

intercultural esses cursos e o ensino básico estão sendo conduzidos. O autor destaca que 

muitas vezes as noções de diferença e especificidade não são definidas pelos próprios 

indígenas, mas por indivíduos da sociedade dominante que inserem suas ideologias sobre 

esses conceitos, o que acarreta no risco de que antigos preconceitos sejam reafirmados pelas 

próprias políticas interculturais.  

Nesse sentido, as definições de cultura e diversidade cultural indígena quando 

construídas por não indígenas, tendem a não condizer com o significado que os próprios 

indígenas atribuem a elas. Isso decorre de visões ainda estereotipadas ou romantizadas sobre 

esses povos e que podem ser levadas para dentro dos programas de formação de professores, 

pois muitas vezes são formuladas e transmitidas por pessoas ligadas ao campo educacional. 

Diante do exposto, pode-se pensar se os cursos de formação de professores indígenas 

são de fato pautados nas aspirações dessas populações e se poderão formar profissionais que 

atuem de acordo com o esperado nas escolas das aldeias ou se apenas estão representando 

mais uma vertente do pensamento da sociedade dominante. 

Essa questão pode também ser analisada ao considerar que a interculturalidade é um dos 

princípios presentes em vários dispositivos que tratam da educação escolar indígena, entre 

eles o RCNEI e os Referenciais para Formação de Professores Indígenas de 2002. Nesse 

último documento é explicitado que o mesmo foi construído com a participação de um grupo 

de professores indígenas, o que remete que as diretrizes presentes trazem aspirações e 

concepções dos próprios indígenas sobre educação intercultural, privilegiando aspectos 

culturais e linguísticos de suas comunidades de origem. 

Teixeira e Lana (2012) destacam como a interculturalidade é tratada nos textos oficiais 

brasileiros. O termo aparece ligado a “uma convivência harmoniosa entre as culturas indígena 

e nacional em um espaço público e democrático” (p. 127). Convivência que deve ser 

incentivada aos alunos indígenas e não indígenas por meio das políticas educacionais. Essa 

interpretação explicita a importância de não apenas integrar diferentes conhecimentos na 

escola indígena, mas também se pensar mecanismos para trabalhar com a temática indígena 

nos meios urbanos, desse modo, a escola se configura como espaço onde se promove o 

conhecimento e o respeito à cultura do outro. 
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Collet (2003) afirma que a ideia de relativismo cultural está presente nas atuais 

propostas de interculturalidade, tendo como principal característica o respeito à diferença. 

Nesse sentido, as licenciaturas interculturais teriam como principal diretriz a formação de 

professores capazes de promover não apenas o respeito à diversidade, mas também produzir 

materiais didáticos que contemplem toda a pluralidade cultural de seus povos. Esses materiais 

não deveriam ficar somente no âmbito de suas comunidades, mas serem levados ao alcance de 

toda a sociedade, contribuindo para o amplo conhecimento da cultura indígena e fazendo com 

que a população aprenda a lidar melhor com as diferenças.  

A divulgação destes materiais deve ser incentivada pelas universidades, secretárias de 

educação e demais órgãos ligados à educação para que as propostas interculturais não fiquem 

restritas ao âmbito acadêmico ou das escolas indígenas, mas se estenda à sociedade como um 

todo, almejando o maior reconhecimento da diversidade étnica, cultural e linguística dos 

povos indígenas e contribuindo para que antigas visões preconceituosas sejam abandonadas. 

Nesse sentido, pode-se pensar que a interculturalidade deve estar presente não apenas 

no contexto das escolas das aldeias ou nas licenciaturas interculturais. É interessante refletir 

que da mesma forma que os povos indígenas buscam o acesso aos conhecimentos ocidentais, 

através da escolarização, assim também alguns aspectos da história e cultura indígena 

deveriam ser inseridos nos currículos das escolas não indígenas. Tassinari (2004) chama 

atenção para existência de um contraste entre as informações contidas em materiais didáticos 

e outras divulgadas pela mídia nacional. A temática indígena deve ser discutida dentro das 

escolas não por uma perspectiva idealizada e preconceituosa, mas com vistas a ressaltar a 

atuação política dos indígenas frente a diversas questões específicas de seu povo e comuns a 

toda sociedade. 

Tassinari (2004) destaca ainda que a discussão desses temas dentro da escola, permite 

não apenas levar aos alunos o conhecimento sobre a pluralidade cultural indígena, mas 

também fazer com que os mesmos desenvolvam a aceitação e o respeito aos mais diversos 

grupos étnicos e sociais. É nesse sentido que se torna importante a divulgação de materiais 

produzidos por professores indígenas, para que toda a sociedade possa ter acesso a 

informações reais sobre essas populações. 

Diante das inúmeras propostas curriculares interculturais que visam a valorização da 

diversidade, Collet (2003) chama a atenção para algo que não estaria sendo contemplado nos 

projetos de escolas diferenciadas:  

Esses projetos, ao se preocuparem com a dimensão da diferença, acabam 

deixando de lado o fundamental, que seria a desigualdade e, portanto, 
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estariam contribuindo para reprodução de uma estrutura social 

discriminatória. (p. 183) 

Afirmar que além da diferença existe desigualdade, leva a reflexão sobre questões 

referentes não apenas a processos de aprendizagem e conhecimentos distintos, mas também às 

condições para que este aprendizado se concretize. Considerando a realidade de muitos 

professores alunos3, deve-se considerar as inúmeras barreiras para que os mesmos concluam 

sua formação, visto que em geral os módulos presenciais não ocorrem nas aldeias, o que 

resulta em dificuldades de locomoção, estadia e diversas outras que mesmo diante de uma 

formação diferenciada, os coloca em condições de desigualdades quando comparados a 

acadêmicos não indígenas. 

As propostas de educação intercultural e diferenciada visam considerar os processos 

próprios de aprendizagem indígenas. Dessa forma, durante a formação dos professores, são 

valorizados os conhecimentos que os mesmos têm sobre a mitologia, cosmologia e outros 

aspectos de seus povos, assim como são incentivados durante os cursos, a pesquisa, junto aos 

mais velhos da comunidade, sobre elementos da história e da cultura. Considerando tais 

questões, é importante atentar para o que os próprios professores indígenas compreendem 

como educação. 

A educação indígena não ocorre apenas dentro da escola, perpassa pelo ensinamento de 

tradições, rituais, com forte embasamento na oralidade e observação. A educação da criança 

ocorre no cotidiano, no aprendizado da caça, pesca e de outras atividades. Percebe-se aqui 

uma forma de educar não sistematizada como a que ocorre em sala de aula e nos cursos 

regulares de licenciatura. Além disso, a responsabilidade com esta educação não está restrita 

ao professor. Como assinala Mandulão 4  (2003) os mais velhos têm um papel muito 

importante no ensino dos conhecimentos aos mais jovens. São os transmissores de histórias 

antigas, concepções de mundo e restrições de comportamento. O autor destaca:  

A criança é socializada pela família e nas relações cotidianas da aldeia. Ela 

aprende fazendo, experimentando, imitando os adultos. As crianças 
acompanham os pais e os seus brinquedos são miniaturas dos instrumentos 

que posteriormente irão utilizar em sua vida de adulto. Nesse sentindo, 

podemos inferir que a forma de ensinar nas comunidades indígenas tem 

                                                             
3  Muitos acadêmicos de licenciaturas interculturais já atuam como professores nas escolas de suas aldeias. 

Alguns têm apenas formação em nível fundamental ou médio, outros são oriundos de magistério indígena. Esse 

trabalho irá adotar a nomenclatura “professores alunos”, utilizada no PPP da Licenciatura Intercultural da 

UNIFAP.   
4Fausto da Silva Mandulão é professor indígena. Cursou a Licenciatura Intercultural- Ciências Sociais 

pela Universidade Federal de Roraima (2005-2009).  
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como princípios inseparáveis a construção do ser, pela observação, pelo 

fazer, testado dentro de um contexto social. (MANDULÃO, 2003, p. 218) 

Fica evidente que os processos descritos por Mandulão podem ser melhor 

compreendidos por um professor indígena. Este indivíduo saberá perceber a importância e a 

riqueza da aprendizagem por meio da oralidade e da observação, assim como poderá 

transmitir aos alunos todo o conhecimento acumulado na sua própria vivência com a 

comunidade e na sua experiência como aluno de licenciatura.  

É preciso reforçar o argumento que os cursos de magistério indígena ou licenciaturas 

interculturais devem ser espaços em que as múltiplas identidades, saberes e tradições 

indígenas sejam reafirmados. Um curso de graduação formal com disciplinas e calendários 

regulares não será eficiente para atender às particularidades desses acadêmicos. É necessário 

que assim como o ensino básico, a universidade seja um espaço de aprendizagem 

diferenciada, pautada no bilinguismo e nas discussões sobre as particularidades de cada povo.  

Diante das propostas de educação intercultural, torna-se interessante ressaltar que a 

interculturalidade aponta para co-relação entre as diferentes culturas, sem sobreposição de 

uma sobre a outra, nesse sentido, é preciso ter atenção para que as licenciaturas indígenas e 

consequentemente as escolas das aldeias, não assumam outra vertente monocultural: a 

predominância de aspectos culturais e conhecimentos oriundos apenas das sociedades 

indígenas. Pelo contrário, deve-se sempre promover o diálogo entre os vários conhecimentos 

e culturas, somente assim poderá haver uma educação de fato intercultural e capaz de tornar 

seus alunos autônomos para discutir suas demandas.  

2.2 O papel do professor indígena em suas comunidades. 

Como já mencionado o professor indígena tem um papel essencial em sua comunidade, 

representa o interlocutor entre sua aldeia e a sociedade em geral, assim como deve 

desenvolver capacidades que o permitam atuar na defesa de questões que interessem a seu 

povo. Somado a isso, tem autonomia para conduzir o processo de ensino-aprendizagem de 

maneira menos sistematizada, privilegiando a transmissão dos conhecimentos por meio da 

oralidade e em consequência, fortalecendo o uso das línguas maternas. Esses aspectos 

contribuem para a reafirmação de identidades étnicas, no sentindo em que se pode, por meio 

da educação, resgatar os principais traços de determinada cultura.  

Grupioni (2003) afirma que se espera com a formação de professores indígenas, que os 

mesmos atuem de forma crítica nos contextos sociolinguísticos e interculturais das escolas das 



42 
 

aldeias e que possam promover a interação entre os múltiplos conhecimentos: os universais e 

os tradicionais. Vale lembrar que são muitas as realidades das escolas indígenas no Brasil, e 

que já existe um grande número de professores indígenas atuando nessas localidades, porém 

muitos têm pouca formação, alguns tendo concluindo somente o nível fundamental.  

Grupioni (2003) relembra que há uma vasta legislação que prevê a formação específica 

destes professores e destaca que é possível que esta aconteça concomitante a atuação em sala 

de aula. Desse modo, o professor aluno estará vivenciando importantes experiências. Como 

acadêmico, poderá se relacionar com indígenas de outras etnias e com os formadores, o que 

acarreta em trocas de experiências e de elementos culturais. Além disso, estará aprimorando 

seu saber sobre os conhecimentos universais ao mesmo tempo em que discute e os relaciona 

com os saberes de seu povo, possibilitando o estudo e a valorização de sua língua e cultura. 

Tudo que o que absorve dentro da universidade, pode ser adaptado para a escola onde leciona, 

de modo a aprimorar também sua prática pedagógica e ampliar o aprendizado de seus alunos. 

O professor tem uma relação muito forte com a comunidade em que vive, mais do que 

um simples transmissor do conhecimento formal tem uma responsabilidade muito grande no 

que refere à divulgação e valorização da cultura e tradição, por isso deve ser escolhido pela 

comunidade. O curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP, assim como outros, adota 

como critério para participação em seu processo seletivo, a autorização de quatro lideranças 

na comunidade, o que indica que se caso aprovado e futuramente atuando nas escolas de sua 

aldeia, assume um compromisso com todos daquele lugar, não apenas com o ambiente 

escolar. 

Um fator muito discutido é o papel do professor indígena como pesquisador. Na 

condição de acadêmico, tem a possibilidade de desenvolver pesquisas sobre as mais diversas 

temáticas, sempre com o objetivo de contribuir para enriquecer o aprendizado de seus alunos. 

Suas pesquisas também podem abordar aspectos linguísticos e culturais de seu povo, o que 

posteriormente pode ser discutido e confrontado com informações de outros colegas e até dos 

professores formadores, provocando o debate intercultural. Dentro de sua escola, deve 

incentivar seus alunos a conversar com os mais velhos, resgatando assim traços importantes 

da história de sua comunidade. 

O curso em Educação Escolar Indígena UNIFAP tem na pesquisa, o principal recurso 

metodológico de aprendizagem.  Os projetos de pesquisa servem para entender a situação 

vivenciada e registrar conhecimentos que poderão ser utilizados nas escolas indígenas e 

auxiliar a implantação de projetos nas Terras Indígenas (PPP/EEI, 2005). Gomes (2013) 

aponta a formação do professor também para a pesquisa como uma necessidade básica que 
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deve ser suprida pelas universidades. Além do mais, a pesquisa possibilita respostas aos mais 

diversos questionamentos que surgem ao longo da atuação como docente nas escolas das 

aldeias.  

O PPP/EEI (2005) ressalta que vários pesquisadores já realizaram trabalhos referentes à 

educação indígena, mesmo assim, ainda há muitos pontos que necessitam ser estudados. Na 

presença de um pesquisador indígena, não será mais preciso esperar por um pesquisador 

oriundo de outra cultura e que muitas vezes não se interessa por pesquisar aquilo que as 

comunidades entendem como mais relevante. 

Outra questão que merece destaque é problematizar quem são os professores 

formadores que atuam nas licenciaturas interculturais. Esses indivíduos são oriundos de 

contextos totalmente diferentes daqueles dos frequentam os cursos na condição de alunos. 

Pode-se pensar que os mesmos carregam uma carga ideológica oriunda do meio em que 

vivem. Nesse sentido, podem surgir alguns conflitos ao longo dos cursos e certas dificuldades 

para desempenhar a sua função de professor formador. 

Secchi (2012) descreve o auto perfil docente traçado pelos próprios professores 

indígenas. Segundo os critérios estabelecidos, o professor indígena deveria desenvolver uma 

série de competências que podem ser agrupadas em três eixos: primeiramente há 

características ligadas aos saberes individuais, tais como: inteligente, competente, crítico; em 

seguida, percebe-se adjetivos que definem a postura ética: respeitador, responsável, exemplar; 

e por último as habilidades metodológicas: habilidoso, claro e que sabe ensinar.  

Secchi (2012, p. 144) resume essas características:  

Em uma frase, o professor indígena auto idealizado é um profissional que 

conhece a língua, cultura e realidade do seu povo, domina conteúdos 

específicos de outras culturas, sabe compartilhar desses saberes com os seus 

alunos, adota uma postura ética adequada e se relaciona bem com a sua 
comunidade. 

Diante disso, percebe-se que os professores indígenas não desejam ser meros 

reprodutores dos conhecimentos universais. Espera-se que cada profissional se empenhe em 

aprender cada vez mais para levar maior aprendizado aos seus alunos. Além do mais, há um 

forte comprometimento com o seu povo, por isso é esperado uma postura sempre digna do 

respeito e confiança de seus parentes, um bom relacionamento com todos e envolvimento 

contínuo com todas as questões da comunidade.  
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O professor indígena de fato é um profissional capaz de interligar diferentes realidades e 

saberes. Deve-se cada vez mais discutir o que se entende por educação intercultural e 

diferenciada e buscar meios de concretizar tais conceitos.  

2.3Algumas experiências na formação de professores indígenas. 

Após analisar alguns dos conceitos de interculturalidade e educação diferenciada é 

oportuno problematizar como estes princípios estão sendo trabalhados dentro dos cursos de 

formação de professores indígenas. Isso será possível ao discutir as etapas dos cursos, 

propostas curriculares, atividades pedagógicas e bibliografia produzida pelos acadêmicos 

indígenas. Somado a isso, é preciso refletir também se há recursos financeiros suficientes, 

infraestrutura adequada e professores formadores qualificados para atuar nas licenciaturas 

interculturais.  

Para tanto, é interessante analisar o que o Ministério da Educação estabelece como 

diretriz a partir dos Referenciais para Formação de Professores Indígenas (2002) e como isso 

está sendo posto em prática por meio de algumas iniciativas já existentes em universidades 

brasileiras.  

O capítulo anterior ressaltou que após a década de 1990 houve uma ampliação no 

sistema de educação escolar indígena, nos níveis fundamental e médio, consequentemente 

uma nova demanda surgiu: o acesso à universidade. Além do mais, as reivindicações por uma 

escola intercultural, diferenciada e bilíngue, trouxeram como exigência a formação de 

professores indígenas em nível superior. Paralelo a isso, outro fator merece destaque: muitos 

professores haviam se formado nos cursos de magistério indígena, porém com habilitação 

para lecionar apenas para as séries iniciais, o que ocasionou muitos problemas, pois nas 

aldeias em que não havia a possibilidade de prosseguir os estudos, diversas famílias se 

dirigiram a cidades para que os filhos continuassem estudando (MEC, 2007).  

Por esse motivo, nos anos 2000 se começou a pensar mecanismos para promover a 

formação em nível superior de professores indígenas, a partir de então surgem as primeiras 

experiências em licenciaturas interculturais. Esses cursos têm como principal objetivo 

promover a afirmação de identidades étnicas, valorização de línguas e conhecimentos e 

resgate histórico na formação intercultural de professores indígenas, tudo isso para garantir a 

oferta de um ensino básico intercultural (MEC, 2007). Ressalta-se que essas iniciativas se 

deram, em grande parte, pelas reivindicações do Movimento Indígena e por grupos 

indigenistas.  
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Os principais indivíduos empenhados na busca pelo acesso de indígenas ao ensino 

superior se reuniram para discutir a questão e definir os caminhos a ser seguidos no 

“Seminário Desafios para uma Educação Superior para os Povos Indígenas no Brasil”, 

promovido pelo Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento 

(LACED).  

Uma importante ferramenta de apoio do MEC aos cursos que já estavam em andamento 

e a outros em fase de implantação, fôramos editais do Programa de Apoio à Formação 

Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind), financiados com recursos da Secretária de 

Educação Superior (Sesu) e da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad), publicados pela primeira vez em junho de 2005. 

De acordo com Melo (2014), os editais tinham como objetivo incentivar a 

implementação de cursos que integrassem ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em 

que promovessem a valorização de temas importantes para seus povos. O curso em Educação 

Escolar Indígena da UNIFAP foi contemplado no edital de 2008, no eixo II 

“Desenvolvimento de Cursos de Licenciaturas Interculturais”.  

Como já mencionado, antes mesmo da publicação dos editais Prolind já havia projetos 

de licenciaturas interculturais em execução. Estes cursos representam a possibilidade de 

reafirmar as identidades indígenas, pois suas propostas curriculares e metodológicas são 

construídas com o apoio e participação dos povos envolvidos. A primeira experiência surgiu 

no Mato Grosso, em 2001, a partir de então muitas outras foram organizadas.  

Ao analisar, de maneira breve, alguns dos programas de formação superior e específica 

de professores indígenas é possível perceber particularidades de cada curso, o que ocorre 

devido à própria diversidade dos muitos sujeitos envolvidos. Somado a isso, pode-se observar 

que a UNIFAP estava em conexão com o que ocorria no cenário nacional, no momento da 

implantação de sua Licenciatura Intercultural. 

Silva e Horta (2010) apontam que as discussões a respeito da primeira licenciatura 

intercultural já ocorriam desde 1997 entre diversos grupos da sociedade civil, lideranças 

indígenas, órgãos governamentais e não governamentais. Depois de vários debates a primeira 

turma ingressou na UNEMAT no ano de 2001. Considerando que por muito tempo a 

escolarização representou mecanismo de subordinação, os autores destacam que a busca pelo 

ensino superior é vista, pelos povos indígenas, como uma forma de resistência e diálogo 

intercultural com a sociedade.  

De acordo com Piovezana (2012) a Licenciatura Intercultural da UNOCHAPECÓ, 

ofertada na terra indígena Xapecó, desde 2009 representa uma inovação em relação às 
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propostas na área de formação de professores indígenas, ao mesmo tempo em que configura 

um fato inédito: a realização de todas as atividades no interior das aldeias, o que possibilita a 

total participação da comunidade.  

Para Piovezana (2012), a universidade se constitui como um espaço de diálogo com a 

diversidade cultural, e, é nesse sentido que o curso torna-se relevante, pois proporciona aos 

indígenas, tornarem-se protagonistas desse processo, ao mesmo tempo em que são agentes de 

produção e reprodução cultural. Ressalta-se que o curso forma professores para lecionar desde 

a educação infantil ao ensino médio e oferece habilitação em quatro áreas diferentes.  

A Universidade Federal de Santa Catarina vem ofertando desde 2010 a Licenciatura 

Intercultural do Sul da Mata Atlântica. Clarissa Rocha de Melo (2013) destaca que o processo 

de desenvolvimento do curso foi bastante rico, no que se refere a trocas de experiências entre 

comunidade acadêmica, indígenas e integrantes de outras licenciaturas interculturais.  

Melo (2013) ressalta que os indígenas enfrentam uma série de obstáculos em busca do 

conhecimento oriundo da universidade. Somado a isso, se esforçam para transitar entre dois 

mundos: de um lado todas as especificidades culturais que compõem a sua realidade, e do 

outro, os saberes dos não indígenas, os quais são obtidos através da educação escolar.  

Silva e Horta (2010) abordam o princípio da participação para analisar a Licenciatura 

Específica para Formação de Professores Indígenas Mura, realizada pela Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM). Os autores chamam a atenção para a importância da 

participação no processo educativo intercultural, por oferecer uma oportunidade de vivência 

em relação às tomadas de decisões.  

O processo participativo da comunidade na elaboração da proposta curricular representa 

um exemplo desse princípio da participação, podendo o mesmo ser dividido em três etapas: a 

realização do diagnóstico da realidade escolar Mura, a definição discussão de uma política 

linguística e a definição de critérios para ingresso no curso. (SILVA e HORTA, 2010).  

Uma experiência um tanto tardia, mas não menos relevante, é o caso da Licenciatura 

Intercultural da Universidade Estadual do Pará, iniciada em 2012. Segundo David, Melo e 

Malheiro (2013), esse curso atende aos povos Gavião, Tembé e Suruíe. A demora em instituir 

a referida graduação se deu em virtude de certa falta de incentivo da Secretaria de Educação, e 

dos movimentos indígenas locais se preocuparem primeiramente com outras questões, tais 

como demarcação de terras e saúde. Ressalta-se que algumas etnias do Pará, mais 

especificamente aquelas que habitam o norte do estado, são atendidas pela Licenciatura 

Intercultural da UNIFAP. 
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Entre os casos apresentados, há fatores em comum: em geral, o primeiro passo foi dado 

pelos povos indígenas, que procuraram as universidades e demais órgãos competentes para 

iniciar a discussão sobre a criação de licenciaturas interculturais; a constante participação dos 

povos indígenas nas discussões que envolvem desde a implantação dos cursos até a definição 

das propostas curriculares; a presença de eixos temáticos que busquem a valorização dos 

conhecimentos e línguas indígenas; a existência de vestibulares diferenciados; a obediência a 

critérios de participação nos cursos, incluindo bom relacionamento e autorização da 

comunidade a qual pertencem. Tudo isso reflete a autonomia desses povos para definir os 

contornos da educação que desejam. 

Algumas especificidades também podem ser apontadas durante a formação intercultural 

de professores indígenas, por esse motivo não é possível adotar um único modelo em todas as 

licenciaturas interculturais. Exemplo disso são os currículos definidos segundo as 

particularidades de cada povo. É esse mecanismo que vai dar direcionamento aos cursos, 

definir quais temáticas serão abordadas, quais metodologias serão utilizadas e é por meio dos 

currículos que a comunidade indígena poderá expressar quais pontos de sua cultura e história 

deverão ser discutidos dentro das universidades e se fazer presentes na formação de seus 

professores. Enfim, os currículos expressam a autonomia dos indígenas para discernir sobre a 

universidade, e consequentemente a escola que querem, além disso, buscam meios para 

fortalecer as identidades étnicas de cada grupo. 

Candau (2012) discorre sobre a possibilidade de construir identidades dinâmicas e 

plurais através da interculturalidade, assim como de empoderar os sujeitos muitas vezes 

subalternizados. Desse modo, os currículos pautados na interculturalidade, definidos com o 

auxilio de seu público alvo, atuam positivamente como ferramentas de reafirmação de 

identidades étnicas, pois resgatam elementos essenciais da vivência indígena.  

Ressalta-se que os currículos não agregam apenas elementos oriundos dos 

conhecimentos formais. No caso de licenciaturas específicas devem articular saberes 

tradicionais das etnias participantes, privilegiando a pluralidade cultural e linguística, e 

agregando elementos que possam auxiliar para a formação moral dos professores indígenas, 

além de contribuir para reafirmação de sua condição de cidadão. A diversidade de culturas e 

saberes mais do que tolerada nos currículos deve ser problematizada (DAVID, MELO E 

MALHEIROS 2013). Não deve haver apenas uma mera discussão ou abordagem superficial, 

mas reflexões que possam de fato contribuir para uma postura crítica e autônoma do professor 

indígena diante de sua realidade cultural. 
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Monte (2000) ressalta o aspecto pedagógico do currículo como “parte indispensável da 

formação profissional e do fortalecimento político dos professores indígenas” (p.16). Nos 

cursos e nas demais atividades realizadas nas aldeias, os professores alunos se dedicam a 

pensar e rediscutir o currículo, fortalecendo sua prática reflexiva e de pesquisa. Vale destacar 

que os conteúdos podem ser reformulados de acordo com as novas demandas da comunidade, 

ou seja, não constituem documentos imutáveis, mas representam uma maneira de refletir e 

registrar as práticas educacionais que já estão em curso.  

Um interessante ponto é destacado por Monte (2000) ao analisar a percepção de alguns 

professores indígenas sobre o currículo. Muitos conteúdos formais podem ser aprendidos e 

relacionados diretamente com o conhecimento indígena, como exemplo a geografia utilizada 

para entender sobre trovão, arco-íris; a história estudada para resgatar mitos e o passado de 

um determinado povo; e mais marcantes são os estudos sobre as línguas que além de 

difundidas oralmente podem ganhar registros escritos. Tudo isso reflete como a 

interculturalidade pode ocorrer dentro dos cursos de formação de professores.  

O Projeto Político Pedagógico do curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP 

(PPP/ EEI, 2005) aponta que a proposta do Curso tem como ponto de partida a reflexão crítica 

a respeito do papel da educação escolar indígena no Amapá, em decorrência da possibilidade 

da mesma atuar como mecanismo de dominação cultural ou instrumento de libertação e 

autonomia. Somado a isso, a proposta foi construída com a participação dos indígenas que 

integraram as discussões de implantação do Curso, com o objetivo de evidenciar aspectos 

étnicos e culturais dos diversos povos envolvidos. 

Essa participação indígena deve se estender a toda comunidade não apenas aos 

professores aluno se às lideranças. Além disso, podem discutir também as ações e atividades 

desenvolvidas no decorrer do curso. A metodologia adotada no PPP/ EEI (2005) direciona 

para uma formação de professores capaz de privilegiar a realidade social dos povos indígenas 

do Amapá e norte do Pará. Os conteúdos curriculares integram diversos saberes que refletem 

a história e o cotidiano dos alunos, fazendo com os mesmos possam problematizar sua própria 

realidade. 

Para que isso ocorra o currículo não está organizado pelo tradicional sistema de 

disciplinas, mas por uma perspectiva transdisciplinar, capaz de dar visibilidade para as 

questões locais. Desse modo, é possível promover não somente a valorização de 

conhecimentos ancestrais, mas também incentivar a pesquisa de novos conhecimentos e 

auxiliar na compreensão da realidade regional e nacional em que os povos estão inseridos. 

(PPP/ EEI, 2005).   
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Os Referenciais para Formação de Professores Indígenas (2002) classificam os 

conhecimentos compreendidos no currículo por diferentes parâmetros. Referem-se a 

conhecimentos psicossociais e culturais sobre os alunos, sejam eles crianças, jovens ou 

adultos de ambos os sexos; conhecimentos sobre a dimensão cultural, social e política da 

educação escolar indígena e da educação em geral nas diversas sociedades humanas, 

conhecimentos culturais relativos aos saberes sobre a natureza e a sociedade. Nesse sentido, 

se busca abordar nos currículos todos os aspectos históricos, culturais e linguísticos referentes 

às sociedades indígenas. 

Todos os aspectos contemplados nos currículos devem ser elaborados vinculados às 

atividades das práticas pedagógicas daqueles alunos que já atuam como professores. Não se 

pode permitir uma abordagem puramente teórica e simplificada da interculturalidade, da vida 

do professor e da escola e mais que isso, que não priorize sua realidade social.  

Seguindo estes princípios, os cursos de formação de professores contam com diversas 

etapas e atividades que possibilitam concretizar aquilo que é proposto nos currículos. 

Atividades de pesquisa, produção de materiais didáticos, visitas a outros professores, 

assessoramento pedagógico, tudo isso constitui ferramentas pedagógicas importantes dentro 

das licenciaturas interculturais. 

Grande parte dos alunos de licenciaturas interculturais já atua como professores dentro 

de suas aldeias. Devido à especificidade da formação desses profissionais e das condições, 

muitas vezes dificultosas, para que a mesma aconteça, o processo deve seguir diferentes 

etapas. Há o momento de formação presencial, que ocorre uma ou duas vezes por ano, onde 

são estudados aspectos teóricos do currículo, geralmente as aulas são ministradas nas capitais 

ou nos municípios mais próximos às aldeias. 

Há poucos exemplos de cursos que acontecem integralmente nas aldeias, como é o caso 

da Licenciatura Intercultural da UNOCHAPECÓ, em Santa Catarina. Independente do 

ambiente, essa fase se caracteriza pela troca de experiências e saberes entre professores alunos 

de diversas etnias, professores formadores e monitores. No Amapá, as aulas presenciais do 

curso em Educação Escolar Indígena acontecem nos meses de janeiro, fevereiro e julho, nas 

dependências do Campus Binacional da Universidade Federal do Amapá, no município de 

Oiapoque. 

Os Referencias para Formação de Professores Indígenas (2002) apontam para outra 

situação de formação presencial, chamadas de assessoria pedagógica ou estágio 

supervisionado. São momentos em que os professores formadores acompanham os 

professores alunos em atividades nas aldeias, em períodos de 3 a 10 dias. O objetivo é 
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promover a melhoria da prática docente desses professores, ao passo em que podem testar 

diferentes metodologias, impulsionar a criatividade e propiciar a articulação entre os saberes 

tradicionais e o conhecimento teórico obtido na universidade.  

Nessa etapa, além de observar e avaliar a prática pedagógica do professor, os 

formadores podem refletir sobre sua própria formação, fazer com que as situações 

presenciadas venham a integrar as bases do currículo e reconhecer os reais problemas das 

escolas indígenas, para posteriormente propor soluções.  

O PPP/EEI (2005) caracteriza a assessoria pedagógica como parte das atividades de 

ensino e extensão. Esta se consolida por meio de oficinas e encontros pedagógicos realizados 

nas aldeias, ou acompanhamento das atividades de ensino. Esses trabalhos devem ocorrer 

desde o primeiro ano de curso, de modo que possam articular a formação de professores e a 

realidade das escolas. Isso possibilita discutir e propor soluções para os problemas 

educacionais enfrentados pelas comunidades indígenas.  

O curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP conta com um estágio curricular 

supervisionado de 400 horas que deve ter início na segunda metade do curso. Os 

direcionamentos dessa disciplina são novamente discutidos junto com a comunidade e podem 

ter abordagens diferentes, considerando as especificidades de cada etnia participante. 

Gomes (2013) realiza uma análise do estágio curricular do referido curso da UNIFAP a 

partir de sua experiência como acadêmico. Afirma que o estágio está baseado em um tripé: no 

primeiro momento ocorre a observação dos processos de ensino-aprendizagem, com o 

objetivo de propiciar a compreensão do sistema educacional, para posteriormente realizar a 

intervenção em sala. Isso possibilita ao professor aluno pensar ações críticas que o auxiliem a 

melhorar a prática docente, assim como leva a problematização do real objetivo da escola 

indígena, de como adequar os materiais didáticos àquela realidade e como a instituição 

escolar irá abordar os conhecimentos ancestrais. 

Por fim, há a etapa não-presencial, onde na ausência de professores formadores, os 

professores indígenas interagem entre si e atuam junto a suas comunidades, registrando suas 

atividades em documentos, como exemplo os memoriais e os relatórios de atividades. Esta 

fase constitui a maior possibilidade de autonomia dos professores para lidar com situações 

cotidianas e decidir como realizar sua prática em sala de aula.  

Ao longo dessas etapas, há o desenvolvimento de uma atividade que contribui de 

maneira significativa para formação intercultural de professores indígenas. A produção de 

material didático é uma ferramenta pedagógica muito importante não apenas como parte do 

currículo das licenciaturas interculturais, mas também para a condução da escola diferenciada. 
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Ao elaborar material, o professor tem a possibilidade de externar todo o seu 

conhecimento, sejam aqueles obtidos durante o curso, os próprios de sua formação cultural ou 

aqueles oriundos de sua prática como professor. Além do mais, esses materiais constituem 

importantes ferramentas pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula, livrando o professor 

indígena do uso restrito dos materiais didáticos disponibilizados pelo governo (MEC, 2002). 

Grupionni (2006) aponta a produção de materiais didático no contexto dos cursos de 

formação de professores como uma experiência extremamente positiva. É possível elaborar 

diversos formatos: livros, cartilhas, coletâneas de mitos e histórias, mapas, atlas, jogos e 

muitos outros resultantes de muitas pesquisas e que refletem diferentes concepções 

pedagógicas.  

A produção de materiais didáticos requer um processo de pesquisa; leitura e 

interpretação; exercício de escrita; uso e aperfeiçoamento de línguas maternas. Dessa forma, o 

professor aluno pode aprimorar todas essas capacidades, ao mesmo tempo em que contribui 

para que seus alunos tenham um ensino pautado em sua realidade, possibilitando a ênfase em 

aspectos culturais e até mesmo desvinculado de ideologias oriundas de outras sociedades. 

Os Referenciais para Formação de Professores Indígenas (2002) destacam que os 

materiais didáticos são produzidos em oficinas e geralmente contam com a interação entre 

professores formadores, contadores de história, líderes e de outras pessoas da comunidade. 

Esse processo resulta em importantes orientações metodológicas e curriculares e estabelecem 

uma articulação entre os conteúdos e os procedimentos didáticos. Dessa maneira, em sala de 

aula, os professores irão trabalhar com recursos, metodologias e temas que dominam o que 

acarreta em maior dinamicidade e autonomia para conduzir o processo ensino-aprendizagem. 

Os materiais didáticos produzidos pelos professores indígenas também representam uma 

maneira de aprofundar a pesquisa e o registro das línguas indígenas. As licenciaturas 

interculturais atendem acadêmicos de diversas etnias, o que possibilita o intercâmbio cultural. 

Nesses espaços, há a possibilidade de que todos os acadêmicos produzam materiais em 

conjunto, abordando de maneira geral a diversidade dos vários povos, porém estes muitas 

vezes são preparados em português. Por outro lado, quando elaborados apenas por indígenas 

da mesma etnia, há a possibilidade de enfatizar aspectos culturais, étnicos, temas específicos e 

fazer uso da língua materna. 

Além de constituir elemento curricular na formação dos professores indígenas e 

ferramenta pedagógica nas escolas, os materiais didáticos também desempenham a função de 

divulgação da cultura, da arte e de outros aspectos das sociedades indígenas. Somado a isso, 
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os currículos diferenciados e o estudo das línguas maternas formam a base das licenciaturas 

interculturais.  

Os conceitos aqui discutidos e as metodologias apresentadas constituem o que se define 

como formação intercultural de professores indígenas. Representam conquistas do 

Movimento Indígena, porém estas licenciaturas ainda enfrentam uma série de dificuldades 

que muitas vezes ocasionam a impossibilidade de se colocar em prática tudo o que está 

garantido na legislação e proposto nos currículos. 

Tais dificuldades e conflitos, assim como os objetivos atingidos, só poderão ser 

compreendidos ao dialogar com os principais atores desse processo: os acadêmicos indígenas 

do curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP. Será com base em questionários e 

entrevistas que iremos evidenciar como de fato estão sendo preparados os professores 

indígenas do Amapá e norte do Pará.  
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3 CAPÍTULO: DISCUTINDO O CURSO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

DA UNIFAP 

3.1 Informações gerais das etnias entrevistadas 

A Licenciatura Intercultural Indígena da UNIFAP atende os povos das quatro Terras 

Indígenas do Amapá: Uaçá, Juminã, Galibi e Wajãpi, e também algumas etnias que habitam 

as Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru d´Este, no norte do Pará. 

Contribuíram para a produção deste trabalho três acadêmicos indígenas, das etnias Wayana e 

Karipuna. Antes de discutir a experiência de cada um deles, é oportuno refletir sobre algumas 

características culturais dos referidos povos. 

Wayana 

Os Wayana estão distribuídos em cerca de vinte aldeias localizadas nas Terras Indígenas 

Parque do Tumucumaque e Rio Paru d’Este, ambas homologadas em 1997. Devido a intensas 

relações sociais, casamentos e coexistência nos mesmos territórios, se aproximaram muito dos 

Aparai, por esse motivo, é comum se fazer referência às duas etnias como formando um só 

povo (GALOIS; GRUPIONI, 2003).  

Velthem e Linke (2010) assinalam que em consequência dessa convivência pacífica, 

muitos indígenas se identificam como se tivessem dupla origem e se autodenominam Wayana 

Aparai. Tais relações também proporcionaram a troca de muitos elementos culturais e quase 

que uma homogeneidade cultural, porém sem perder a especificidade de cada povo.  

Esse povo ocupa desde o século XVII a região que abrange os rios Paru do Leste até os 

afluentes do Rio Maroni, localizados na Guiana Francesa e Suriname. Os Wayana são falantes 

de línguas do tronco Caribe, dentre sua população ainda é muito restrito o uso do português. 

Porém, como estão presentes também em áreas fronteiriças, podem adotar, por meio de suas 

relações de contato, o uso das línguas de outros grupos (GALOIS; GRUPIONI, 2003). 

Diferentes atividades são desenvolvidas pelos Wayana, como caça e pesca, sendo a 

agricultura a mais importante. Diversos alimentos são cultivados nas roças que ficam na 

entrada das aldeias, entre eles: milho, banana, pimenta, fava, batata, entretanto a mandioca 

constitui o produto de maior utilidade, devido a sua relevância para a produção de diversos 

alimentos e bebidas. 

A arte também é bastante expressiva entre os Wayana, homens e mulheres se dedicam a 

produzir diversos artefatos. Merece destaque os grafismos que são transmitidos aos mais 
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jovens por meio da oralidade e explicados através de narrativas místicas5. Esses grafismos são 

retratados nas pessoas, nos artefatos de usos cotidianos, nos objetos usados em rituais e 

principalmente nas cestarias. Os desenhos são produzidos como uma fotografia daquilo que se 

deseja representar, geralmente cada grafismo tem um nome próprio e forma diferenciada 

(VELTHEM; LINKE, 2010). 

Vale ressaltar que apesar da relativa dificuldade de acesso às aldeias6, estes povos estão 

em constante trânsito nas cidades de Belém e Macapá, onde buscam assistência médica e 

educacional. Como destacam Velthem e Linke (2010), na década de 1990, o governo do 

Amapá auxiliou na criação da Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque (APITU), 

atualmente existe também a Associação dos Povos Indígenas Waiana Apalai (APIWA), 

ambas estiveram presentes no GT que discutiu a criação da Licenciatura Intercultural da 

UNIFAP.  

Karipuna 

Os Karipuna habitam as Terras Indígenas Uaçá, Juminã e Gabili do Oiapoque, sendo as 

principais aldeias Manga, Santa Izabel, Espírito Santo e Açaízal. A origem deste povo é 

bastante heterogênea, pois se formaram a partir da união de indígenas e não-indígenas, entre 

eles, refugiados da cabanagem, que se instalaram nas proximidades do Rio Curipi. Desde o 

século XIX esta população já se autodenominava como Karipuna. Apesar de privilegiar os 

casamentos entre pessoas da mesma etnia, também permitem uniões com indígenas de outras 

etnias e até não-indígenas, o que demonstra flexibilidade nas relações com outros povos.  

Devido à diversidade de sua formação, os Karipuna não conservaram um idioma de 

origem, seus antepassados eram falantes de português, nheengatu e francês. Desse modo, 

adotaram como língua materna o Kheuol ou patois, uma variante crioula do francês. Vale 

lembrar que apesar do patois ter sido oficializado como língua materna, este ocupa uma 

posição secundária, pois grande parte da população utiliza o português em suas relações 

cotidianas, ficando o idioma indígena mais restrito ao âmbito do ensino escolar e das 

cerimônias tradicionais. 

Em relação às atividades praticadas por esses povos, Gallois e Grupioni (2003) 

destacam que “em toda região do Baixo Oiapoque as atividades produtivas estão ligadas aos 

rios” (GALLOIS e GRUPIONI, 2003, p. 64). Através deles se pode chegar às roças, às áreas 

                                                             
5 Para saber mais sobre esse assunto, ver Veltehem e Linke (2010) 
6Não há acesso terrestre ou marítimo às aldeias do Parque do Tumucumaque e Rio Paru d´Este, desse 

modo, só é possível chegar a essas localidades em pequenas aeronaves, o que torna o custo das 

viagens muito elevado.  
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de caça e pesca e às demais aldeias. Na região há normas que proíbem a venda de caça e 

pescado fora das terras indígenas, porém outros produtos podem ser comercializados na 

cidade de Oiapoque e na Guiana Francesa.  

Assim como outros povos do Uaçá, os Karipuna realizam o Turé, geralmente no mês de 

outubro. Trata-se de uma festa onde se agradece aos seres sobrenaturais pelas curas obtidas 

através dos rituais xamânicos dos pajés. Nessas ocasiões, são entoados cantos, realizadas 

danças e preparado caxiri, que posteriormente é consumido pela comunidade junto com os 

espíritos denominados de Karuanã. Estes espíritos se materializam em plantas e animais e 

“são vistas como gente apenas pelo pajé” (VIDAL, 2007, p. 27). O principal símbolo do Turé 

é o mastro, junto a ele estão os bancos, destinados aos convidados. 

Os Karipuna realizam também cerimônias católicas, como exemplo a Festa do Espírito 

Santo, que ocorre no mês de maio, e também as festas de santo padroeiro de cada aldeia. Isso 

demonstra que essa etnia resguarda traços específicos de sua cosmologia ao mesmo tempo em 

que agrega elementos culturais de outras sociedades.  

A arte é utilizada também e é muito expressiva entre os Karipuna. Os grafismos 

corporais e pinturas feitas em utensílios representam escamas de peixes, peles e cascos de 

animais, assim como os caminhos por onde os mesmos passam, estrelas e nuvens. Durante o 

Turé, é comum utilizar o suco da fruta de jenipapo misturado com carvão para produzir 

pinturas vermelhas no rosto e nos braços (VIDAL, 2007).  

Como já mencionado, os Karipuna aceitaram muito bem a escolarização e a partir da 

década de 1970, com o apoio do CIMI, começaram a se organizar em busca de seus direitos e 

de soluções para suas reivindicações. Suas lideranças também estiveram presentes no 

momento em que se pensavam os direcionamentos para a criação da Licenciatura Intercultural 

Indígena. Desde a década de 1990, integram a Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque 

(APIO), discutindo junto com as outras etnias, questões referentes às demandas indígenas de 

sua região.  

3.2 Primeiras discussões a respeito da Licenciatura Plena em Educação Escolar Indígena 

da UNIFAP. 

Com base na análise das atas de reuniões e demais documentos referentes à Licenciatura 

Intercultural arquivados na FUNAI Macapá, foi possível entender o caminho traçado para que 

a mesma se efetivasse. O curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP foi aprovado por 

meio da resolução nº 021 do CONSU de 11 de setembro de 2006, tendo sua primeira turma 
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ingressado no ano seguinte. As discussões a respeito da criação do referido curso iniciaram 

em 2002, após um grupo de indígenas prestar o vestibular regular para UNIFAP.  Antes de se 

chegar à conclusão da necessidade de instituir uma licenciatura intercultural se pensou em 

outras formas de acesso ao ensino superior, como exemplo o sistema de vagas especiais. 

Desse modo, um Grupo de Trabalho denominado “Acesso Superior Indígena”, foi 

criado por meio da Portaria nº 859/ UNIFAP de 26 de novembro de 2003, para discutir os 

meios de instituir o curso em Educação Escolar Indígena. O GT era composto por Sandra do 

Socorro Almeida Monteiro (UNIFAP), Luiz Otávio Pinheiro da Cunha (FUNAI Brasília), 

Maria Sely Pereira Rodrigues (FUNAI Macapá), Coaraci Maciel Gabriel (FUNAI Oiapoque), 

Eclemilda Maciel Silva (NEI/SEED), Carlos Nilson da Coata (Conselho Estadual de 

Educação), Estácio dos Santos (Câmara de Vereadores de Oiapoque), Calbi Amazonas de 

Souza (APIWATA), Kaitona Wajãpi (APINA), Paulo Afonso Cardoso Favacho (IEPÉ), 

Elizabete dos Santos Pisa (Comissão de Professores Indígenas), João Neves Silva (AGM), 

Ariné Wayana Aparai (APITU), Monica Cristina da Silva Dias (FUNASA).  

Ainda em 2002, os professores indígenas de Oiapoque enviaram um ofício ao reitor da 

UNIFAP informando sobre a reunião com Marlinda Patrício, diretora do Departamento de 

Educação da FUNAI Brasília, que tratou da instalação de nível superior voltado para os povos 

indígenas, informaram também que havia uma demanda de 46 alunos esperando para 

ingressar em cursos na área de saúde e educação. Foi apontada a necessidade de haver um 

processo seletivo exclusivo para indígenas, devido a desvantagens enfrentadas pelos mesmos 

em relação aos alunos da cidade. Vale lembrar que um dos muitos problemas existentes nas 

escolas das aldeias era o ensino modular que acarretava em prejuízos para o aprendizado.  

Em um total de treze reuniões, o Grupo de Trabalho “Acesso Superior Indígena”, 

discutiu diversas questões, entre elas quais os cursos mais procurados pelos indígenas7, a 

demanda por profissionais nas aldeias, etc. Dessa maneira, foi possível pensar mecanismos 

para que os estudantes indígenas ingressassem na universidade.  

O primeiro encontro do GT ocorreu em junho de 2003, na ocasião alguns participantes 

enfatizaram a importância de criar cotas e bolsas em faculdades privadas para estudantes 

indígenas, porém a discussão levou a conclusão que essas opções eram mais aplicáveis 

àqueles que não pretendiam cursar licenciaturas. Outro ponto salientado na reunião foi a 

necessidade de ouvir as comunidades indígenas, realizar um diagnóstico para saber o que os 

                                                             
7 A procura por ensino superior concentrava-se nos cursos de Pedagogia, Geografia, História, Ciências 

Biológicas, Direito e Enfermagem.  
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próprios indígenas queriam cursar e o que eles achavam interessante salientar ao longo de sua 

graduação.  

Após a reunião os componentes do GT enviaram ofício a UNIFAP solicitando espaço 

físico para a realização dos encontros do mesmo e informando as suas competências, dentre as 

principais: levantar demandas de cursos e vagas, elaborar uma proposta de curso específico, 

propor a Pró-Reitoria de Graduação a criação do Núcleo de Acesso Superior Indígena. Na 

segunda reunião ocorrida em 2003, novamente se discutiu o sistema de vagas especiais, 

porém um membro do GT afirmou que ao invés de instituir vagas especiais, o mais adequado 

seria pensar em um curso específico para os indígenas. 

Ainda em 2003 ocorreu a terceira reunião do GT, momento em que o representante da 

Associação Galibi Marworno (AGM) entregou ao Reitor da UNIFAP uma carta das 

lideranças indígenas solicitando a criação do Núcleo de Formação Superior Indígena. Foi 

apresentado um levantamento sobre a situação e demanda pelo terceiro grau no Amapá e 

Norte do Pará. Também se discutiu sugestões de projetos de inclusão dos indígenas na 

universidade e preparação para vestibulares regulares, essas ideias consideravam a situação de 

indígenas que viviam em aldeias e os que residiam na cidade, assim seria possível garantir 

oportunidade àqueles que não pretendiam cursar licenciatura. 

A quinta reunião ocorrida em maio de 2004 trouxe novamente a discussão sobre a 

criação de um curso específico e do Núcleo Acesso Superior Indígena. Na presente data, a 

demanda pelo curso já estava em consonância com as orientações do MEC. Desse modo, é 

salientada a necessidade de trabalhar na proposta de um curso intercultural e multilíngue, para 

formar professores por uma pedagogia voltada para sua realidade.  O sistema de vagas 

especiais é novamente lembrado, pois se reconhece a relevância de pensar também na saúde 

indígena. 

A sexta reunião iniciou-se com a discussão das finalidades do Núcleo Acesso Superior 

Indígena, as quais seriam: garantir os direitos indígenas, formar professores e outros 

profissionais. Os indígenas formados seriam os pesquisadores das línguas e da cultura. 

Somado a isso, também foi ressaltada a necessidade dos cursos de Biologia, Direito e outros, 

para tanto, mais uma vez se mencionou as vagas especiais. Outra questão interessante seria a 

criação de cursinho preparatório para vestibular, para que isso ocorresse era interessante 

dialogar com a UNEMAT e demais universidades que já desenvolviam os projetos de 

formação específica para professores.  

Ainda em 2004 o GT se reuniu mais três vezes. Nestas oportunidades foi enviado ao 

MEC projetos visando a formação superior de professores indígenas, estes cursos específicos 
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atenderiam alunos de 5º a 8º série. O reitor da UNIFAP se mostrou favorável a criação do 

Núcleo de Acesso Superior Indígena e do curso específico. Outro ponto discutido foi a 

proposta do Termo de Cooperação entre FUNAI e UNIFAP com o objetivo de dar apoio e 

assegurar a permanência dos estudantes indígenas no referido curso.  

Com a finalidade de dialogar com as experiências de outras universidades, o GT contou 

com a presença, em sua nona reunião, da professora Irani Macuxi do Núcleo INSIKIRAN 

(RR). A mesma fez uma explanação sobre o curso específico em Roraima e discutiu a respeito 

da organização do currículo por temas e não por disciplinas. Esta ideia foi adotada no 

momento de elaboração da proposta curricular do curso de Educação Escolar Indígena da 

UNIFAP. A participação de Irani foi extremamente importante para que pudesse tomar como 

exemplo cursos que já estavam em andamento.  

Conforme demonstram as atas dos encontros X e XI, os anos de 2005 e 2006 foram 

decisivos na implantação do curso de Educação Escolar Indígena. Na décima reunião, em 

novembro de 2005, já havia uma sugestão de proposta curricular, a qual foi analisada e 

aprovada pelos membros do GT. Ressalta-se que foi estabelecida a possibilidade de 

reorganizar a proposta no decorrer do curso. Posteriormente foi redigido um documento em 

que todos os membros do GT e demais participantes da reunião assinaram assegurando a 

aprovação do texto do Projeto Político Pedagógico. 

De acordo com as indicações do Pró-Reitor de Graduação da UNIFAP, após a 

aprovação do projeto, ficou estabelecido que o vestibular ocorreria em junho de 2006, tendo 

início as aulas no mês seguinte, para tanto, os indígenas precisariam definir com clareza como 

deveria ser o edital para o vestibular. Em relação ao corpo docente, foi decidido que se 

contaria com professores da própria universidade que receberiam apoio de Mato Grosso e 

Roraima, até a realização de concurso. Outra questão salientada foi a necessidade de organizar 

uma comissão para o vestibular que envolveria caciques, organizações indígenas, NEI/SEED 

e FUNAI. 

Na XI reunião em abril de 2006 os membros do GT discutiram os critérios do primeiro 

vestibular, já que não foi possível realizar o mesmo na data prevista. Ficou estabelecido que 

uma das fases do processo seletivo seria uma redação que deveria ser escrita em língua 

portuguesa, podendo ter citações em línguas indígenas. Nesse sentido, foi salientado que a 

correção não iria priorizar os aspectos gramaticais e ortográficos, mas sim a lógica de 

pensamento e interpretação de texto. A respeito de quem poderia participar do processo 

seletivo, os caciques presentes decidiram que poderia ser qualquer indígena com ensino 

médio, independente de ser ou não professor, desde que residisse na aldeia.  
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No ano seguinte foi realizado o primeiro vestibular, mais duas reuniões o antecederam 

para esclarecer algumas questões e fechar o edital. Em março, ficou decidido que a primeira 

turma ofereceria 30 vagas, no entanto ao contrário do estabelecido anteriormente, só poderiam 

participar indígenas que já atuassem como professores. As vagas seriam divididas por etnias, 

porém, os Wajãpi se sentiram prejudicados, pois seu povo ficaria com um número reduzido de 

vagas. Isso seria resultado da ausência dos Wajãpi em alguns momentos das discussões. Foi 

apresentada a sugestão para que os candidatos indígenas produzissem a redação em suas 

línguas maternas, o que não foi possível devido à ausência de pessoas habilitadas para avaliar. 

Outra questão tratada na reunião foi o edital enviado ao PROLIND que solicitava bolsa 

de estudo aos acadêmicos indígenas, houve objeções a essa proposta, pois os professores 

indígenas do estado são todos remunerados. Em maio do mesmo ano, após a divulgação do 

edital, foram discutidas questões relativas ao processo de matrícula e início do curso. Também 

foi esclarecido que para realização do Curso haveria uma parceria entre UNIFAP e SEED.  

Em abril de 2007 foi lançado o primeiro edital para provimento de vagas do curso de 

Educação Escolar Indígena da UNIFAP. Alguns pontos merecem destaque, pois foram 

modificados em outros editais. A questão das 30 vagas serem restritas a professores indígenas 

excluiu grande número de possíveis candidatos. Ficou estabelecido que as inscrições seriam 

presenciais em Macapá e Oiapoque, somado a isso, o processo seletivo se deu em duas fases. 

Na primeira etapa os candidatos deveriam escrever uma redação em língua portuguesa 

ou em uma variante linguística do português resultante do contato entre as línguas indígenas 

do Amapá e norte do Pará. A referida prova teria valor total de 10 pontos, onde 60% da 

pontuação seria referente ao conteúdo e o restante dividido entre coesão e coerência, sintaxe, 

ortografia e pontuação, e estruturado texto. Dessa forma, a prioridade seria a capacidade de 

articulação de ideias e o conhecimento do indígena a respeito da temática proposta. Na 

segunda fase, constituída de entrevista, foram avaliados três eixos relativos à proposta 

curricular do curso, totalizando 10 pontos. 

Um documento muito importante para compreender o primeiro vestibular do curso de 

Educação Escolar Indígena, é o “Relatório de atividades desenvolvidas no processo seletivo 

aos professores indígenas”. Neste documento foi esclarecido sobre a comissão especial criada 

para cuidar do processo seletivo que atuou em parceria com a Comissão Organizadora de 

processos seletivos da UNIFAP (COPS). Em relação ao conteúdo da prova, a coletânea de 

textos utilizada estava nas línguas maternas com tradução em português, o que possibilitou 

aos candidatos produzir uma espécie de mescla linguística, de acordo com os conhecimentos 

que tinham de cada língua. 
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A segunda fase do processo seletivo, a entrevista, foi conduzida por seis professores que 

representavam as três áreas do curso, os candidatos podiam responder em sua língua materna 

ou em português. De acordo com o Relatório, as entrevistas serviram não somente como 

instrumento avaliativo, mas também constituíram um diagnóstico para os professores que 

atuariam na Licenciatura Intercultural. Essa informação decorre das muitas questões culturais, 

sociais e linguísticas que puderam ser observadas durante as entrevistas.  

No referido relatório também foi salientado o financiamento do processo seletivo. O 

evento em questão foi realizado através de parcerias, onde cada órgão se encarregou de uma 

parcela. O Governo do estado do Amapá arcou com as despesas relativas ao vestibular, a 

prefeitura de Oiapoque disponibilizou hospedagem e uma parte da alimentação destinada aos 

integrantes da comissão, a FUNAI Macapá contribuiu deslocando um servidor para dar apoio 

à realização do processo seletivo e a OPIMO auxiliou de todas as formas possíveis.  

Ficou acordado que o transporte e alimentação dos indígenas seriam de 

responsabilidade da FUNAI Macapá e Oiapoque, o que não foi cumprido, desse modo, a 

universidade arcou com o transporte, e os próprios indígenas, com a ajuda da OPIMO, 

custearam a alimentação. Como já havia sido decidido em reunião, foi reafirmado que o 

primeiro módulo do curso aconteceria na aldeia Manga.  

O relatório produzido para FUNAI sobre os dois primeiros módulos enfatiza questões 

importantes. O primeiro módulo ocorreu no período de 23 de junho a 25 de julho de 2007, 

atendendo a 30 indígenas das etnias Wajãpi, Karipuna, Galibi Marworno, Galibi Kalinã, 

Palikur, Aparai e Katxuyana. Seguindo a proposta curricular, dois temas contextuais foram 

trabalhados: Fundamentos Pedagógicos da Educação Escolar Indígena e Saúde e Educação 

Indígena. O documento destacou alguns problemas enfrentados ao longo do módulo, como o 

descumprimento da FUNAI em arcar com as despesas de alimentação e deslocamento dos 

acadêmicos indígenas, assim como quantidade insuficiente de alojamentos para atender aos 

mesmos. 

O segundo módulo realizou-se em 2008, porém alguns imprevistos atrasaram o início 

das aulas que aconteceriam no período de 07 de janeiro a 28 de fevereiro. Conforme informa 

o ofício 002 da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFAP, as atividades foram adiadas devido à 

falta de recursos financeiros. Diante da tentativa de não prejudicar o período letivo, as chefes 

do Setor de Educação da FUNAI Oiapoque e Macapá, se reuniram com os acadêmicos 

indígenas e decidiram iniciar as aulas no dia 28 de janeiro a 28 de fevereiro, para tanto, 

sugeriram parcerias para arcar com as despesas, onde as passagens foram de responsabilidade 

da FUNAI Macapá e Oiapoque, o combustível foi disponibilizado pelo SEPI e OPIMO, 
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suprimento de fundo custeado pelo SEMAI/ Prefeitura de Oiapoque e as diárias dos 

professores pagas pela UNIFAP. 

O relatório sobre os módulos I e II informa que para recuperar parte das atividades 

previstas para o segundo módulo foram trabalhadas duas horas a mais todos os dias. Os 

acadêmicos indígenas não foram avisados sobre o adiamento do início das aulas, os mesmos 

se deslocaram até Oiapoque, o que gerou gastos desnecessários. Neste módulo, foram 

trabalhados três temas contextuais: Política de Revitalização Cultural e Linguística, Povos 

indígenas e a Legislação Indigenista, Povos Indígenas no Amapá.  

Ainda no segundo módulo foram realizadas atividades de extensão, como a Oficina de 

Artesanato na aldeia Kumarumã e a Participação na XV Assembleia de Avaliação e 

Planejamento dos Povos Indígenas do Oiapoque. Somado a isso, dois trabalhos de discentes 

foram aceitos em eventos científicos. Isso demonstra o envolvimento dos acadêmicos no 

curso, assim como o interesse dos indígenas por suas especificidades, visto que os referidos 

trabalhos enfatizavam aspectos linguísticos dos povos indígenas, enquanto que as atividades 

de extensão se concentravam em questões culturais e sociais.  

Ainda em 2008 foi realizado o terceiro módulo do curso de Educação Escolar Indígena, 

as atividades do mesmo foram sistematizadas em um relatório de acompanhamento. Na 

ocasião, um servidor da Coordenadoria Geral de Educação (CGE) foi deslocado para 

acompanhar esta fase do curso, e posteriormente ouvir as demandas, questionamentos e 

expectativas dos acadêmicos indígenas e professores formadores.  

O relatório aponta que após dois processos seletivos, o curso contava com 60 alunos das 

etnias Karipuna, Palikur, Galibi Marworno, Galibi Kalinã, Wajãpi, Apalai e Katxuyana, o que 

não indica casos de desistência, visto que em cada turma ingressam 30 pessoas. O segundo 

edital, diferente do primeiro, não foi restrito a professores, mas a todos os indígenas que já 

haviam concluído o ensino médio. O relatório de acompanhamento relata a dificuldade de 

alguns acadêmicos da segunda turma, visto que os mesmos não tinham renda salarial, ficando 

mais dependentes de auxilio financeiro. 

Em reunião, os acadêmicos da Licenciatura Intercultural questionaram ao servidor da 

CGE/FUNAI o descumprimento por parte da instituição em arcar com as despesas referentes 

à alimentação e transporte dos cursistas. O servidor afirmou que não foi assinado nenhum 

documento estabelecendo esse compromisso.  Além do mais, a demanda orçamentária do 

curso cresce a cada ano, enquanto o orçamento da CGE decrescia. Também se discutiu a 

possibilidade da FUNAI assumir apenas o transporte, já que a alimentação não é 

disponibilizada a nenhum curso específico de outras universidades.  
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As informações descritas acima nos ajudam a entender o caminho traçado para que a 

Licenciatura Plena em Educação Escolar Indígena fosse instituída, assim como os primeiros 

momentos da mesma. Algumas questões mais específicas como currículos, atividades de 

extensão e dificuldades enfrentadas, poderão ser percebidas a partir da discussão das 

entrevistas de acadêmicos indígenas e professores formadores.   

3.3Reflexões sobre as experiências dos acadêmicos indígenas. 

Após discutir sobre conceitos de interculturalidade e educação diferenciada, alguns 

pontos podem ser problematizados a partir do Projeto Político Pedagógico e das situações 

relatadas pelos acadêmicos indígenas. Considerando que foram ouvidos três acadêmicos de 

turmas diferentes, foi possível perceber um distanciamento entre o que está assegurado na 

proposta curricular e o cotidiano do Curso, no que se refere à realização dos estágios, 

produção de material didático e principalmente no estudo e valorização de conhecimentos 

tradicionais e línguas maternas de cada etnia.  

As entrevistas com os ex-alunos foram realizadas em Macapá. Colaboraram com este 

trabalho Francisca Pisa, Kutanan Waiana e Silney Aniká. Esta foi uma oportunidade de 

perceber inúmeros conflitos, inclusive no próprio atendimento e assistência aos diferentes 

povos. Com base nos relatos dos acadêmicos, pode-se identificar não apenas as dificuldades 

enfrentadas, mas também o contexto que levou as lideranças indígenas a lutar pela criação do 

Curso, as principais motivações dos alunos para ingressar na universidade, entre outras 

questões.  

A primeira acadêmica ouvida foi Francisca Pisa8, oriunda da turma de 2013. Em sua 

fala ressaltou que viveu muito tempo entre os Galibi Marworno, atuando por 22 anos como 

diretora da Escola Indígena Estadual João Batista Macial, localizada na aldeia Tukay, Km 90, 

BR 156. Francisca participou do GT que discutiu a criação da Licenciatura Intercultural e 

destacou a parceria entre lideranças indígenas, integrantes da FUNAI Macapá e FUNAI 

Oiapoque.  

A acadêmica relatou algumas situações que antecederam a implantação do curso. 

Segundo ela, havia muitos indígenas que saíam de suas aldeias para estudar na cidade. 

Somado a isso, a presença de professores não-indígenas nas escolas das aldeias ainda se 

constituía como problema, pois Francisca afirmou haver desinteresse desses profissionais 

                                                             
8 Conversamos com Francisca no dia 27 de junho de 2016 na Biblioteca Pública Elcy Lacerda. Apesar de 

concordar em contribuir para o trabalho, não permitiu que eu gravasse a entrevista, por esse motivo não foi 

possível transcrever as falas, apenas comentá-las.  
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pelas questões da comunidade, onde os mesmos se deslocavam para lecionar nessas 

localidades apenas por motivos financeiros.  

Assim como Francisca, Silney Aniká 9  relatou alguns fatores que motivaram as 

lideranças a lutar pela criação do Curso e que posteriormente o levaram a ingressar na 

Licenciatura Intercultural:  

Então, a principal motivação para ingressar foi a necessidade! Havia e ainda 

há uma necessidade muito grande do ensino específico indígena, 

principalmente porque a população dos jovens sente dificuldade, porque é o 
sistema modular que funciona nas aldeias, então esse sistema modular não 

leva os jovens a ter um aprendizado bem aprofundado. Digamos assim, então 

eles acabam tendo necessidade de sair da aldeia e ir pra cidade e provocando 
vários problemas, essa mudança assim de repente acaba gerando um 

problema social, porque é uma questão cultural e os pais sempre estiveram 

por perto (...) (Silney). 

Kutanan Waiana10ingressou na Licenciatura Intercultural em 2011. Em sua entrevista 

destacou a motivação pessoal que o fez participar do Curso:  

(...) Então, nesse sentido, a gente conseguiu absorver esse conhecimento, e 

com essa ajuda, hoje eu estou chegando ao ponto como representante dos 

Wayana desde 2010. Em 2010 eu não conhecia nada e não tinha a mínima 

ideia de como poderia me articular e representar meu povo, mas desde 2012 
comecei a entender como é que funcionava, com essa ajuda da universidade, 

sabia que tinha muitos parentes, principalmente Huni Kuin, e outros povos 

que já tem essa licenciatura há muito tempo, tinha essa experiência, porque 
tem alguém que joga mensagem para os outros parentes terem esse 

conhecimento, e com essa ajuda eu consegui me organizar mais, representar 

meu povo, saber de onde eu poderia começar, fazendo alguns projetos, 
porque na época, a minha ideia, o projeto era um só, mas na verdade, tem os 

eixos, aí fiquei nesse sentido, comecei a trabalhar um pouco, no modo geral 

defendendo direitos indígenas, mas lá dentro eu discutia educação, saúde e 

outras políticas indigenistas. E hoje, com essa experiência que tem livro dos 
parentes que é incentivo, que incentiva os parentes a conquistar seus 

conhecimentos (...) (Kutanan). 

Com base nos depoimentos é possível verificar que a iniciativa das lideranças indígenas 

em buscar a criação de um curso que promovesse uma formação específica de professores 

indígenas era decorrente da demanda por profissionais que pudessem atuar em todas as séries, 

atentando para as especificidades dos alunos, isso poderia amenizar um grave problema 

relacionado à evasão dos jovens de suas aldeias. O ensino modular aliado à presença de 

                                                             
9 Entrevista concedida no dia 01 de julho de 2016 na Universidade Federal do Amapá. Silney pertence ao povo 

Karipuna e ingressou na Licenciatura Intercultural em 2008.  
10 A entrevista com Kutanan foi realizada no dia 07 de julho de 2016 no Núcleo de Educação Indígena da 

Secretária Estadual de Educação (NEI-SEED).  
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professores não-indígenas, contribuía para que a escola não desempenhasse o papel esperado 

pelos alunos.  

Somado a isso, o depoimento de Kutanan demonstra que ele ingressou na licenciatura 

com o objetivo de ajudar de alguma maneira o seu povo. Com o aprendizado que obteve, pôde 

se posicionar politicamente e atuar diretamente com órgãos indigenistas em defesa dos 

direitos de seus “parentes”. Esta se constitui como uma das possibilidades da licenciatura: 

fazer com que os acadêmicos se tornem capazes de decidir e gerir os assuntos referentes ao 

seu povo e sua comunidade.  

Desse modo, era necessária uma iniciativa que pudesse sanar a carência de professores 

nas escolas indígenas, ao mesmo tempo em que fosse capaz de atender aos jovens que 

concluíam o ensino médio e aspiravam por acesso à universidade. Nesse contexto, as 

discussões sobre o curso em Educação Escolar Indígena mobilizaram diversos setores da 

sociedade: 

Então esse foi o motivo para que fosse criado o grupo, desde a época, 
tempos atrás, foi criado o Plano de Vida, e nesse Plano de Vida, constava 

que tinha que ter ensino superior específico para indígenas. Foi uma luta das 

lideranças, do corpo técnico da educação indígena em geral. E solicitavam 
aos governantes e com muita luta acabou acontecendo, a conquista de ter um 

curso especifico para indígenas, um curso superior e principalmente a 

licenciatura, mas não só licenciatura, ainda continua a luta para que tenha 
outros cursos próprios para indígenas (...) (Silney). 

Um ponto bastante salientado pelos acadêmicos é que apesar de ter ocorrido a parceira 

com órgãos indigenistas, a iniciativa partiu de lideranças indígenas, desse modo, o curso 

representa uma conquista desses povos, algo que foi concretizado através da luta daqueles que 

desejavam ter acesso a um ensino superior diferenciado.  

Quando indaguei a respeito dos currículos, elemento que constitui a base da proposta 

intercultural e do estudo das línguas maternas, as respostas foram diferenciadas, porém 

convergiram para o mesmo ponto: os currículos ainda não conseguem abordar totalmente as 

especificidades e conhecimentos tradicionais de todas as etnias, assim como não ocorre o 

estudo aprofundado de todas as línguas maternas. 

Francisca destacou que gostaria de saber mais sobre seu povo, acredita que o bom 

estudante deva conhecer sua origem. Lamentou o fato de muitos pesquisadores conhecerem 

mais sobre a história e a cultura de seu povo, mais do que até mesmo os próprios indígenas. 

Nesse momento, a acadêmica se referia a pesquisas arqueológicas e antropológicas realizadas 

sobre sua etnia, que possibilitaram sistematizar informações que muitas vezes não chegam ao 

acesso da comunidade indígena. 
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Francisca afirma que o estudo dos conhecimentos tradicionais, línguas maternas e 

demais questões relacionadas aos Wayana, não estão ocorrendo como ela esperava. A 

realidade do curso muitas vezes não condiz com aquilo que lutaram para que ocorresse. De 

acordo com Francisca, há um número muito grande de professores formadores oriundos de 

outros estados, esses profissionais desconhecessem a realidade dos acadêmicos da 

Licenciatura Intercultural, por esse motivo acabam baseando suas aulas em exemplos que 

contemplam etnias oriundas de outras regiões, geralmente com culturas e línguas muito 

diversas dos povos do Amapá e norte do Pará. 

Todo o exposto já foi questionado pela acadêmica, ela salienta que os professores 

justificam a falta de informações sobre os Wayana e demais povos da Terra Indígena Parque 

do Tumucumaque pela dificuldade de chegar a suas aldeias.  Essas questões comprometem o 

estudo de línguas e demais aspectos culturais desses povos, e contribuem para abordagens 

superficiais e alheias a realidade dos acadêmicos.  

Essa questão também pode ser observada no depoimento de Kutanan. Assim como 

Francisca, ele aponta que no início houve dificuldade em dialogar com os professores 

formadores. Porém, apesar de não destacar se sentiu falta do estudo mais aprofundado das 

especificidades de sua etnia, este ex-acadêmico fala de maneira bastante positiva dos 

conteúdos abordados ao longo do curso:  

Ficamos dois meses e as aulas começaram. Era bem complexo pra gente, 

porque não tinha o diálogo com os professores que são de fora, 

principalmente de São Paulo, do Sul e aí fica difícil. Mas assim, a gente foi 

se adaptando com eles, já tinha um diálogo, eles já tinham trabalhado nas 
outras licenciaturas interculturais dos povos indígenas do Brasil. E assim 

eles conseguiram dialogar facilmente com esses povos (...). Lá eu consegui 

aprender muitas coisas, absorvi muitos conhecimentos, principalmente de 
fora que eu nem conhecia.  Quando eu concluí o ensino médio era bem mais 

diferente, quando eu ingressei na universidade, eu conheci mais de cultura de 

fora, Mato Grosso que já tinha muito tempo a licenciatura intercultural, e 
tinha muitos estudos diferentes, mas com essa orientação já tinha muitas 

coisas e assim conseguimos entender como é que funcionaria com o nosso 

povo. E lá também a gente conseguiu entender tanto de legislações da 

educação, quanto da Constituição Federal em modo geral, e lá conseguimos 
chegar a esse ponto e hoje, muitos acadêmicos já tem esse conhecimento. 

São pessoas que pensam profundamente, como é que o pessoal vivia e ele 

quer colocar em prática na sua aldeia, assim que funcionava. Então, é uma 
grande experiência, como muitas pessoas falaram, hoje tem acadêmicos que 

ficam em outras faculdades, que não buscam esse conhecimento, eles têm 

outros conhecimentos diferentes. Mas na Licenciatura Intercultural, tu pegas 
mais aqueles conhecimentos mais profundos (...) (Kutanan) 

Como se pode observar, Kutanan fala com ânimo dos conhecimentos que conseguiu 

obter de outras etnias, apontando a experiência da UNEMAT como modelo a ser seguido na 
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UNIFAP. O estudo de algumas legislações também se constituiu como primordial para o ex-

acadêmico, visto que posteriormente isto foi utilizado para que o mesmo pudesse atuar 

politicamente em benefício de seu povo. Outra questão enfatizada por ele é que muitos 

indígenas buscam conhecimentos diversos em cursos regulares, porém o conhecimento 

tradicional, aquele mais próximo a realidade dos povos, é obtido nas licenciaturas 

interculturais.  

Silney demonstrou que em relação aos conhecimentos tradicionais de sua etnia, os 

currículos conseguiram alcançar as expectativas, porém isso foi possível devido à presença de 

acadêmicos mais velhos que contribuíram significativamente para o direcionamento dos 

estudos. Observa-se que entre os Karipuna houve um diálogo entre a proposta curricular e os 

saberes dos mais antigos:  

Quanto à questão dos conhecimentos tradicionais no currículo, na época que 
a gente esteve no curso, foi mais gratificante para nós porque existiam 

colegas do curso que eram antigos, eram senhores, e isso facilitou, porque 

eles ajudaram muito nessa questão de conhecimento tradicional, porque 

apesar da gente, eu, por exemplo, apesar de morar na cidade desde os dez 
anos de idade, mas eu sempre tive participação ativa na comunidade 

indígena, já tinha um conhecimento básico do conhecimento tradicional, já 

tinha uma noção de como aconteciam as coisas, mas ao longo do curso foi 
bem aprofundado porque tinham colegas que eram senhores já, trabalhavam 

e sabiam fazer coisas do conhecimento tradicional que a gente não tinha 

ideia, então foi facilitado para nós, de uma certa forma. Já a partir da 
terceira, quarta turma já eram mais jovens, não sei como que eles 

conseguiram trabalhar, talvez eles fizessem pesquisas, tiveram essas 

dinâmicas, diretamente com os mais antigos, mas na época que a gente fez 

foi assim, a gente teve muita facilidade. E não era só da nossa etnia, no caso 
só da minha etnia Karipuna, mas tinha da etnia Palikur, tinha senhor também 

que era acadêmico e conhecia muito a tradição antiga e também dos Wajãpi 

eles eram senhores já e ajudaram muito, e também Galibi Marwrono, mas 
acho que das outras turmas seguintes também tiveram alguns, mas acho que 

depois que já foram mais jovens que estavam concluindo o ensino médio que 

entraram no curso, mas eu acho que eles conseguiram sim (...) (Silney). 

Alguns pontos podem ser discutidos a partir da fala de Silney: o mesmo afirma já ter 

uma noção dos conhecimentos tradicionais antes mesmo de ingressar na Licenciatura 

Intercultural e que ao conviver com os mais antigos no ambiente acadêmico, este 

conhecimento pôde ser aprofundado. Essa afirmação reitera a importância do Curso como 

mecanismo de resgate de culturas e conhecimentos e aponta para a relevância do diálogo entre 

universidade e comunidade indígena. 

Outra questão também é destacada no que concerne aos conhecimentos tradicionais:  

O conhecimento tradicional, ele não... O nome já diz conhecimento 
tradicional, ele não se consegue ensinar em sala de aula, é um conhecimento 
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que se passa de pai para filho, de avós para netos, então, eu, por exemplo, eu 

me considero aprendiz desse conhecimento tradicional, não na sala de aula 

porque eu já vim de uma experiência antiga com meu avô, com minha avó, 
com meu pai que já era bem senhor, meu pai de criação, então ele já me 

passava um conhecimento melhor que eu já tinha, quando chegava em sala 

de aula, tratar aquilo eu já tinha uma noção muito grande daquilo. Então, foi 

assim, eu acho, é um conhecimento que se traz de aprendizado de casa, é 
igual na cidade, tem muita coisa que a criança aprende dentro de casa e que 

quando chega na sala de aula só faz aprofundar aquilo ali (Silney). 

A fala de Silney revela um ponto muito importante, por mais que haja diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, é válido considerar que a sala de aula não pode sistematizar todos 

os aspectos da cultura e saberes indígenas, o que pode ocorrer é um estudo mais elaborado, 

por uma perspectiva esquematizada e que possibilite registrar todos esses saberes para que 

não somente a comunidade indígena possa ter acesso, mas a sociedade em geral. Para tanto, é 

essencial que se procure ouvir os mais velhos, os pajés e todos aqueles que são conhecedores 

das tradições, línguas e conhecimentos indígenas.  

Em relação às línguas maternas, Silney foi o único acadêmico que afirmou haver um 

estudo mais aprofundado e destacou que esses processos de aprendizagem eram conduzidos 

pelos próprios alunos:  

Quem trabalha as línguas na verdade são os próprios acadêmicos que são 

dominantes das línguas. Nós temos dificuldade, por exemplo, principalmente 

na etnia Karipuna, tem algumas comunidades que já não tem uma língua 

materna indígena, mas sim a língua portuguesa já se tornou a língua materna 
e a língua indígena já ficou como segunda língua. Alguns acadêmicos 

sentem dificuldade porque já nasceram falando português, e só entendem a 

língua indígena porque os pais falam. Mas é diversificado porque em outras 
comunidades só se fala a língua indígena e o português é a segunda língua. 

Na região todos entendem a língua portuguesa. Desde pequenino já começa 

a entender, já começa a falar, ele já vai entendendo porque os pais 

conversam, tem professores, agentes de saúde que não são da aldeia, acaba 
falando e ele acaba entendendo e vai crescendo com isso e depois de um 

longo tempo ele acaba falando também. Então, dentro do curso quem 

trabalha mais essa questão de língua indígena são os acadêmicos. Quando se 
faz essa mudança para área específica do curso, os professores da 

universidade começam a trabalhar de uma forma mais técnica. (...) Como eu 

falei, nós iniciamos de uma forma diferente, nós começamos de uma forma 
geral e naquela época, nós fizemos logo no início, então não precisou ter a 

divisão para se trabalhar a língua materna. Eu acho que esse é um grande 

diferencial daquela época para época atual. Porque nós começamos a 

trabalhar em sala de aula com toda turma essa questão de língua materna, 
então o professor aplicava a língua inglesa, a língua francesa e a língua 

materna que nós mesmos desenvolvíamos em conjunto, eu não sei como 

funciona hoje, mas se eu não me engano é a partir do momento que eles 
separam, aí começa a trabalhar especificamente a língua indígena, antes são 

só os conteúdos da grade nova. A gente desenvolvia assim na sala de aula, os 

falantes, porque, dentro são várias etnias, e é muito difícil assim a 
comunicação entre línguas indígenas, porque como tem etnias do Oiapoque, 
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do Wajãpi e norte do Pará que são falantes de línguas diferentes. Na época a 

gente fazia uma mistura, misturava os alunos e vinha um de cada etnia e 

começava a fazer um trabalho mais aprofundado daquilo, o professor dava 
um conteúdo para gente elaborar e a gente desenvolvia entre nós mesmos. E 

era até bem lucrativo porque a gente conseguia aprender alguma coisa da 

outra língua e acabava sendo bem que diversificado (Silney). 

Silney enfatiza a todo momento que os processos de ensino e aprendizagem das turmas 

atuais não são os mesmos seguidos por sua turma. Isso pode explicar o fato de não haver o 

estudo contínuo das línguas maternas no decorrer de todo o curso, mas sim apenas quando as 

turmas se dividem entre as áreas de conhecimento, o que sugere que as línguas maternas estão 

sendo estudadas apenas por aqueles acadêmicos que optam por Linguagens e Códigos. Outra 

questão importante é que os próprios acadêmicos expunham seus conhecimentos: havia 

atividades em que os alunos interagiam cada um expondo o que sabia sobre suas línguas, isto 

possibilitava a troca de conhecimento, porém, essa metodologia não permitia que todos 

estudassem de maneira mais aprofundada as línguas maternas, pois apenas após a separação 

das turmas é que os professores partiam para um ensino mais sistematizado.  

Considerando que muitos povos indígenas já adotaram o português como primeiro 

idioma, o estudo das línguas maternas dentro da universidade deve possibilitar que aqueles 

que obtiveram o aprendizado dessas línguas por meio de suas relações sociais possam 

aprender também a realizar seu registro escrito. Somado a isso, mais tarde quando esses 

acadêmicos estiverem atuando como professores poderão garantir o ensino bilíngue dentro 

das escolas indígenas. Dessa maneira, é possível que os indígenas aprofundem o 

conhecimento sobre suas próprias línguas, garantindo que as mesmas não se percam devido 

ao constante uso do português.  

Uma atividade que merece destaque dentro das licenciaturas interculturais é a produção 

de material didático. Isso possibilita que os acadêmicos indígenas sistematizem o que 

aprenderam ao longo do curso, organizando textos ou cartilhas que poderão ser usados nas 

escolas das aldeias. Porém, com base nas entrevistas, pode-se concluir que esta atividade não 

acontece na UNIFAP.  

Os acadêmicos ouvidos afirmaram que não participaram de nenhuma oficina de 

produção de material didático bilíngue destinado a atender as escolas indígenas. Entretanto, 

comentaram sobre os materiais usados durante as aulas do curso em Educação Escolar 

Indígena. De acordo com Francisca, as primeiras turmas estudaram com materiais elaborados 

pelos próprios indígenas. Com certeza esse foi um ponto que contribuiu para um maior 

aprendizado e melhor abordagem das questões relativas aos povos indígenas.  
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Ainda hoje são utilizados muitos livros e cartilhas produzidas pelo CIMI, além disso, o 

Iepé tem realizado diversas pesquisas e elaborado inúmeros materiais que abordam várias 

temáticas, os mesmos são explorados dentro do curso.  

Quanto ao material didático, nós temos já um dicionário na língua Kheuol 
que é a nossa língua dominante das etnias Karipuna e Galibi Marworno, nós 

temos esse dicionário, nós temos Bíblia escrita em Kheuol na época do 

CIMI. Nós temos outros livros que são produzidos pelos professores das 

línguas maternas, mas são utilizados somente na área, não tem uma 
distribuição em geral, mas tem muito material que é elaborado pelos 

professores, mas que é trabalhado somente na região. E o material ele muda 

de acordo com a etnia, por exemplo, apesar de sermos falantes da mesma 
língua, Galibi Marworno e Karipuna, tem uma certa diferenciação na 

tonificação das palavras, até na escrita (Silney). 

Francisca e Silney enfatizam a atuação do CIMI na região, onde até hoje os materiais 

produzidos pelo órgão são utilizados dentro da universidade, o que nos leva a perceber quão 

marcante foi e continua sendo a sua presença na região. Silney também se refere a materiais 

elaborados por professores indígenas, o que não é enfatizado pelos outros acadêmicos. Isso 

possibilita pensar se esta atividade está sendo incentivada de maneira igualitária entre as 

etnias.  

Kutanan também comentou sobre alguns livros e cartilhas produzidas com auxílio do 

Iepé e Museu do Índio, porém evidenciou que esses materiais foram elaborados a partir do 

trabalho de pesquisa dos próprios acadêmicos:  

Sim, já percebi. Inclusive a gente já trabalhou nisso, fiz um trabalho de 

pesquisa com a cultura Wayana e outros parentes que estão lá fazendo sua 

própria cultura, como é que se organiza, então fizemos uma pesquisa, nós 
elaboramos uma pequena cartilha que foi lançada, não sei se foi lançado no 

site, o professor disse que ia lançar, até agora não sei como é que está essa 

situação, e essa pesquisa vai pra lá, não sei como vai ficar. Mas por outro 

lado, o que eu já tinha percebido lá, os trabalhos das organizações indígenas 
com lideranças das aldeias chegando lá na universidade, por exemplo, dos 

Wayana conseguimos fechar livro de arte gráfica Wayana e Aparai que foi 

feito através do Iepé, com o Museu do Índio. E por outro lado, lançamos 
outro livro, parece que lançamos quatro livros ano passado, então, essas 

coisas estão chegando para lá e isso é muito importante, a gente está vendo, 

e não são só os Wayana que estão fazendo isso, os Wajãpi também estão 
chegando até a universidade e é muito bom chegar os livros da universidade, 

não é só dos alunos que estão chegando(...) (Kutanan). 

Pode-se perceber a interação entre lideranças e organizações indígenas que auxiliadas 

por instituições indigenistas, se empenham em realizar pesquisas junto aos seus povos de 

origem, o que posteriormente serve como base para produção de diferentes tipos de materiais 

que poderão ser utilizados na universidade e até publicados na internet levando informações 
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da cultura e da história indígena a diversos setores da sociedade. Como ressaltado 

anteriormente, os indígenas podem não conhecer todos os aspectos de sua cultura, por esse 

motivo a pesquisa realizada pelos acadêmicos representa uma possibilidade de resgatar pontos 

que podem estar se perdendo.  

Assim como Francisca, Kutanan menciona os materiais usados pela primeira turma do 

curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP e destaca que os professores os instruíram 

de como deveria ser a elaboração desses materiais. Somado a isso, afirma que outros sujeitos 

devem se envolver nessas pesquisas e consequentemente na produção dos materiais:  

Como a gente viu nas turmas de 2007, o bom trabalho que eles fizeram, eles 

já se formaram. A gente viu o trabalho, a gente não sabia como é que era, 
mas o professor mostrou: esse trabalho é do seu povo, de tal ano e de tal 

pessoa. Era muito bem feito, e com essa orientação nós conseguimos fechar 

todo esse trabalho. E por outro lado, com esses materiais didáticos, a gente 

está trabalhando agora também, mais uma vez com a parceria do Museu do 
Índio e NEI e a gente quer envolver a UNIFAP também para puder ter essa 

parceria para ter esse material didático, já que a gente está criando o pólo 

aqui em Macapá, com a parceria do NEI a gente pode fazer essa cartilha. E 
por outro lado, a gente queria utilizar para fazer esse trabalho os acadêmicos 

e professores não-indígenas que estão trabalhando diretamente com os povos 

indígenas, essa questão ficou assim, pouco alinhada. A gente já teve uma 
conversa com uma pessoa que trabalha no Museu do Índio, já consegui falar 

com eles, é possível ter essa parceria, mas tem que envolver sempre 

organização indígena (...) (Kutanan). 

Um ponto que pode ser observado nas falas de Kutanan e Francisca é que esses 

materiais produzidos pelos indígenas existem, assim como ocorrem também pesquisas nas 

aldeias, porém o incentivo não parte da UNIFAP, enquanto instituição responsável pelo curso, 

e sim de outros órgãos indigenistas. O que Kutanan enfatiza é a necessidade de uma parceria 

que envolva diferentes órgãos e sujeitos: a universidade dando apoio aos acadêmicos 

indígenas para que estas atividades se tornem parte de sua formação; o NEI e os professores 

não-indígenas que já atuam nas escolas das aldeias, possibilitando que o resultado dessas 

pesquisas já sistematizadas em cartilhas e livros possam ser trabalhados em sala de aula; e o 

Museu do Índio que atuaria como órgão capaz de divulgar todo esse trabalho. Kutanan ainda 

ressalta que se pretende criar um pólo para o curso na capital, para isso esses materiais serão 

de extrema importância como ferramenta pedagógica.  

Com relação às atividades de pesquisa, extensão e estágios, Silney falou positivamente 

de sua experiência na UNIFAP, ressaltou que apesar de ter frequentado a segunda turma, 

muitas atividades foram mais proveitosas do que as que ocorrem atualmente: 
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Mas, diretamente sobre o curso, a gente teve um bom aproveitamento, foi 

um ótimo aproveitamento, porque nós tivemos coisas que os atuais 

acadêmicos não tiveram tipo: aula de campo, extensão, que não estão 
acontecendo hoje. Muita gente reclama sobre isso que não estão 

acontecendo, mas nós tivemos. Nós tivemos muitas aulas práticas nas 

aldeias, aplicamos conteúdos programados dentro das salas de aula para os 

alunos, fizemos testes com os alunos de séries iniciais, fizemos estágio, já na 
parte conclusiva, mas já era outra equipe do colegiado, mas nós tivemos (...) 

(Silney). 

Alguns fatores devem ser considerados ao analisar o relato de Silney, sabe-se que as 

aldeias do povo Karipuna se localizam no Oiapoque, bem próximo ao Campus Binacional, 

desse modo, são mais acessíveis se consideradas às aldeias dos Wayana.  Os acadêmicos 

possuem maiores possibilidades de locomoção, tudo isso contribui para que as atividades 

mencionadas pudessem ser realizadas com mais facilidade. Outro ponto merece atenção, de 

acordo com Silney, as turmas que seguiram a sua não estão desenvolvendo todas as atividades 

de ensino e pesquisa, o que leva a refletir se está havendo uma continuidade nas etapas do 

curso.  

Por outro lado, Francisca ressaltou que o estágio supervisionado e demais atividades de 

pesquisa e extensão não acontecem com as etnias das Terras Indígenas Parque do 

Tumucumaque, Rio Paru d’ Este e Wajãpi. Isso ocorre devido à dificuldade de acesso às 

aldeias. A acadêmica relatou que muitas vezes não há um entendimento entre alunos e 

universidade e soma-se às dificuldades logísticas a falta de interesse de alguns professores em 

promover melhoria na assistência e ensino a essas etnias. A fala de Francisca deixa em 

evidência que alguns dos povos participantes da Licenciatura Intercultural sofrem lacunas em 

sua formação. 

É perceptível nos depoimentos dos acadêmicos que nos currículos há uma maior 

abordagem de questões relacionadas às particularidades culturais dos povos do Oiapoque, em 

especial dos Karipuna, enquanto que ainda existem diversas dificuldades para evidenciar 

através dos conteúdos curriculares os conhecimentos tradicionais e línguas maternas dos 

Wayana e demais etnias do Parque do Tumucumaque, Rio Paru d’ Este e Wajãpi. Nesse 

sentido, algumas dificuldades se relacionam especialmente aos Wayana.  

Francisca apontou inúmeros problemas que vão além dos currículos e da abordagem 

superficial das línguas maternas. O difícil acesso às aldeias do povo Wayana contribui 

também para que não ocorram os estágios, após quase dez anos de criação do curso, uma 

turma de professores se organiza para ir pela primeira vez às aldeias da Terra Indígena Parque 

do Tumucumaque. Esta situação resulta em inúmeras perdas, pois os acadêmicos deixam de 

contemplar atividades essenciais a sua formação.  
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Em seu depoimento, Kutanan também destacou as muitas dificuldades enfrentadas pelo 

seu povo para ingressar e concluir o curso em Educação Escolar Indígena, porém apontou 

para uma possibilidade de melhorar o atendimento dos indígenas Wayana dentro do curso: a 

criação de um pólo universitário em Macapá, para atender às etnias Wayana Aparai, Wajãpi e 

Tiriyó: 

Então, hoje eu comecei em iniciativa com a coordenadora de curso para que 

possamos criar um pólo da universidade aqui em Macapá para atender a 

essas duas terras indígenas, onde eu já participei dessa dificuldade e hoje 
meus parentes estão passando dificuldade também, tem quatro acadêmicos 

que não foram ainda, então isso é uma grande preocupação pra mim, eu 

nunca passei por isso, com dificuldade, mas eu chegava lá, mas hoje os 
povos que estão chegando agora não têm esse conhecimento para chegar lá, 

é bem complexo, difícil e triste para eles (...). Olhando para essa dificuldade, 

a gente começou a iniciativa da discussão ano passado, 2015, sentamos com 

a coordenadora, qual era a ideia, como é que funcionava, o melhor 
atendimento dos Wajãpi, Wayana Aparai, Tiriyó (...). 

Na condição de ex-acadêmico Kutanan entende bem as dificuldades logísticas 

enfrentadas por alunos e professores, hoje como liderança indígena busca meios para 

melhorar essa situação. A criação do pólo em Macapá irá possibilitar que se possa dar mais 

atenção às etnias mencionadas. Segundo Kutanan, ele está atuando como representante dos 

Wayana, as discussões também estão envolvendo a UNIFAP e a Secretária de Educação, resta 

ainda obter o consentimento das lideranças indígenas. Um impasse para concretização do pólo 

seria o baixo índice de indígenas com ensino médio completo, exigência para ingressar na 

universidade:  

Quando foi em março, nós começamos a discutir aqui no Marco Zero com a 

coordenadora, depois marcamos a audiência com a reitora. Então ela deu um 

sinal verde pra gente. Com essa iniciativa, nós começamos a trabalhar mais 
com a organização, hoje a gente está chegando ao Núcleo de Educação 

Indígena, até porque a SEED tem que ter conhecimento também, porque é 

ligada a educação indígena. Nós tivemos várias reuniões sobre isso, e já 

temos o modelo do projeto, já trabalhamos bastante, e a última reunião que 

nós tivemos agora junto com a gerente do NEI, e outras lideranças também, 

conseguimos avançar um pouco, e a ideia para funcionar ano que vem 2017.  
Mas, por outro lado, encontramos um pequeno probleminha: os Wayana, 

Aparai, Tiriyó e Wajãpi, não têm formação em nível médio, a gente queria 

pelo menos 200, 100 acadêmicos para puder criar o pólo inicial. E a ideia 

que surgiu, nós temos muitos professores na formação de magistério, a ideia 
que o gerente deu, é a gente formar esses professores, e junto o pessoal que 

está aqui, que já concluiu o ensino médio, e que está concluindo, juntar e 

repassar essa relação pra universidade (...) Eu cheguei com algumas 
lideranças, como é que poderíamos pensar e a gente conseguiu pensar nessa 

criação do pólo para facilitar mais, sabemos que é difícil levar os professores 

para lá, nenhum professor da universidade foi para lá, mas os acadêmicos 
vindo para cá eles conseguem ir pro Oiapoque em busca do seu 
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conhecimento e finalizar o curso (...)A gente teve uma discussão grande na 

Assembleia dos Povos Indígenas do Amapá e norte do Pará, porque não 

adianta a gente discutir só os Wayana, Aparai, Tiriyó, a gente esclareceu 
qual era a ideia de criação do pólo, tinha muitas críticas, tinha muitas 

reclamações também dos povos do Oiapoque, que a gente não poderia criar 

porque tinha um pólo, outras lideranças achavam que a gente ia trazer esse 

pólo para Macapá, então ocorriam essas informações distorcidas (...)E 
fechamos, elaboramos uma carta através da organização, da articulação dos 

povos indígenas e desde lá começamos a trabalhar e avançamos alguma 

coisa, só precisamos do aval das lideranças indígenas da base, pois não 
podemos aprovar o projeto sem conhecimento deles (...) (Kutanan) 

A criação do pólo em Macapá é uma iniciativa que partiu diretamente das lideranças e 

dos acadêmicos indígenas. Estes são os maiores conhecedores das barreiras enfrentadas ao 

longo do curso. Francisca ressalta a todo o momento a sua constante reivindicação contra tudo 

o que não está de acordo com a proposta inicial da Licenciatura, ou seja, embora haja muitos 

conflitos, os Wayana demonstram que estão sempre buscando melhorias para a sua formação. 

Outra questão observada na fala de Kutanan é que ainda há muitos jovens sem formação 

em nível médio e muitos professores indígenas que atuam apenas com magistério. Desse 

modo, o pólo em Macapá irá priorizar o atendimento aos Wayana, Aparai, Tiriyó e Wajãpi, 

promovendo a esses povos uma melhor formação em nível superior e possibilitando um 

ensino básico de melhor qualidade nas escolas das aldeias. No entanto, essa ideia só poderá 

ser concretizada após o consentimento de todas as lideranças indígenas, pois deve haver um 

entendimento entre todos da comunidade indígena sobre a importância do projeto. 

A implantação do pólo em Macapá poderá amenizar alguns transtornos sofridos pelos 

Wayana, porém outras questões também são apontadas como prejudiciais a formação dos 

professores indígenas. Silney destaca que entre as áreas de habilitação do curso, optou por 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e é justamente essa a maior dificuldade apontada 

pelo ex-acadêmico: 

E tem uma deficiência que é a especificidade nas áreas, porque nós sabemos 
que são várias disciplinas. Por exemplo, não têm área específica ainda para 

física, essas disciplinas que são mais específicas. O curso forma, ele dá uma 

base do que se vai aprender em exatas, uma coisa mais geral e o que se dá 
para trabalhar é realmente nível fundamental, mas o nível médio tem que ter 

uma especialidade, uma pós-graduação em cima dessa especificidade. Mas 

assim, a luta continua. O pessoal está lutando para isso e a gente está o 

tempo todo reivindicando que tenha pós-graduação na área específica ou 
uma especialidade, mas ao longo do tempo, talvez, nós vamos conseguir. As 

principais dificuldades, como eu falei, são aquelas mesmo de não ter um 

aprofundamento das disciplinas para que se tenha um trabalho melhor, 
principalmente no ensino médio que é uma luta que continua (...) (Silney). 
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O que se pode inferir após as afirmações de Silney, é que mesmo que o curso seja 

dividido em áreas de conhecimento, não se consegue abordar todos os conteúdos necessários. 

Dessa forma, o professor indígena vê uma limitação em sua formação, tendo que recorrer a 

cursos complementares. Isto se desdobra em mais uma luta desses professores que diante das 

lacunas da graduação começam a reivindicar a oferta de pós- graduações ou especializações.  

Esse fator, também prejudica o andamento das escolas das aldeias, pois conforme 

afirma Silney, os professores indígenas não saem da graduação com habilidade para ministrar 

determinadas disciplinas no ensino médio. Esta é uma questão que merece ter mais atenção 

por parte do corpo docente da Licenciatura, para que se evitem abordagens superficiais. 

Ainda em relação às maiores dificuldades, Francisca aponta para um descaso da reitoria 

para com o curso em Educação Escolar Indígena. De acordo com a acadêmica, a implantação 

deste curso desencadeou na criação do Campus Binacional, porém, atualmente, outros cursos 

utilizam esse local, deixando a Licenciatura sem espaço, além do mais, os gestores da 

universidade não se preocupam em buscar melhorias para o referido curso. 

Outro ponto destacado por Francisca se refere aos professores formadores, há uma 

constante troca no corpo docente, o que ocasiona uma descontinuidade nos trabalhos, pois os 

professores mais experientes se afastam e chegam outros que novamente precisam se adaptar 

a realidade local. Somado a isso, a própria comunidade indígena muitas vezes não apóia 

aqueles que saem para estudar, todos esses problemas fazem com que muitos indígenas 

abandonem o curso.  

Francisca enfatiza que questiona de todas as formas que o curso siga aquilo que foi 

proposto no momento de sua criação, chegando até a debater com professores a razão do 

descaso com alguns dos povos participantes da Licenciatura. Junto a ela, outros acadêmicos 

também reivindicam por mais espaço e recursos. Esta constante luta por melhorias tem um 

motivo bem especifico: este curso é para toda a comunidade indígena, Francisca tem um filho 

que já concluiu a Licenciatura, e assim também a mesma poderá atender aos seus netos e a 

várias gerações. Há a preocupação de melhorar não apenas para aqueles que já estão 

cursando, mas para todos que ainda irão ingressar.  

Kutanan destaca que ele e outros acadêmicos enfrentaram inúmeros problemas ligados a 

falta de apoio logístico e financeiro: 

A gente tinha uma grande dificuldade, porque a gente não tinha gestão 
financeira, apoio das organizações indígenas, não tinha apoio da FUNAI e 

outras coisas. Mas por outro lado, tinha apoio da família, a gente conseguiu, 

eles acreditavam que a gente ia chegar ao ponto que a gente queria (...). No 
segundo módulo nós fomos mais uma vez, já tinha o apoio através da 

UNIFAP, já tinha o auxílio, tinha algumas bolsas, na época tinha PIBID, 
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tinha PET, que é programa educacional tutorial, então conseguimos fazer e 

fechamos o ano (...). Quando eles chegam a uma organização, eu faço parte 

da Organização dos Povos Indígenas Wayana Aparai, a questão é de tristeza 
mesmo. Onde a ONG não pode arcar as passagens, nem a FUNAI, nem 

outras instituições. Até porque eles recebem bolsa, mas com essa bolsa eles 

não conseguem chegar lá também, com valor alto, como eu falei, o valor do 

avião é muito alto, então tudo isso fica difícil pra eles (...). Isso é um grande 
problema, como eu coloquei desde 2011 eu estou presenciando essa 

dificuldade.  A UNIFAP não tinha licitação do vôo, para ir para o Parque 

precisa licitação do vôo, pra atender e chegar até lá. Os professores tinham 
seu compromisso e não conseguiam ir para lá, até porque a UNIFAP não 

conseguia pagar as diárias (Kutanan). 

As questões apontadas por Kutanan reafirmam as dificuldades dos Wayana para chegar 

ao Oiapoque e concluir o curso. Considerando que o valor da aeronave custa em média oito 

mil reais, muitas vezes a UNIFAP não dispõe de recursos para realizar o transporte dos alunos 

das aldeias até a universidade, da mesma forma que não pode custear as diárias dos 

professores para que eles se desloquem até as aldeias. Essa situação chama atenção para o fato 

que além de oferecer um curso diferenciado, é necessário pensar ações que possam assegurar 

o transporte e estadia dos acadêmicos na cidade durante a realização dos módulos, pois, os 

auxílios e bolsas ofertadas pela universidade, não estão dando conta de propiciar aos alunos a 

permanência no curso. Todas essas dificuldades podem também resultar em altos índices de 

desistências.  

Somado a isso, mais uma questão prejudica a conclusão do curso em Educação Escolar 

Indígena. Alguns acadêmicos têm dificuldade para encontrar um professor que se 

disponibilize a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso: 

Passando o tempo, agora 2015 tínhamos um probleminha quanto à 

orientação, porque nós ficamos no Parque onde o acesso só de avião, duas 

horas e meia mais ou menos para chegar lá, o valor é bem alto também, 
chega aproximadamente a oito, sete mil reais. E com essas dificuldades, o 

professor da UNIFAP não conseguia entrar para lá, e atrasou um pouco, mas 

a gente ficou, assim, esperando os professores, nós conseguimos voltar para 

o Oiapoque novamente para as orientações, mesmo assim faltava o professor 
para gente, até agora a gente não conseguiu fechar, concluir ainda, mas o 

trabalho está concluído, o problema com orientador é que a gente não 

consegue achar, lá na licenciatura é difícil achar professor de matemática 
(Kutanan). 

Aliada às dificuldades logísticas está uma defasagem no corpo docente, pois Kutanan 

afirma que faltam professores com disponibilidade para orientar as monografias, o que 

contribui para o atraso no término do curso. 

Apesar das inúmeras dificuldades apontadas pelos acadêmicos, eles não desistem e 

estão sempre lutando por melhorias para o curso. Exemplos disso são as ideias aqui 
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apresentadas, como criar um pólo em Macapá e uma pós- graduação ou especialização, além 

das iniciativas de realizar pesquisa e posteriormente elaborar documentos para registro e 

divulgação dos conhecimentos e tradições indígenas. 

Vale ressaltar que embora ainda haja muitos problemas, o curso em Educação Escolar 

Indígena da UNIFAP representa uma maneira dos povos indígenas trazerem seus 

conhecimentos e suas línguas maternas para dentro da universidade. A Licenciatura 

Intercultural tem o papel de dar voz aos povos indígenas, e como foi ressaltado pelos 

acadêmicos, neste ambiente tiveram a possibilidade de aprender sobre outros povos e também 

sobre legislações e vários outros aspectos do conhecimento universal, o que possibilita maior 

autonomia para se articularem em defesa de seus direitos.  

Atualmente já existem livros e cartilhas produzidas com auxilio de indígenas, o que 

possibilita o resgate de traços culturais, línguas e de conhecimentos tradicionais, promovendo 

também a sua visibilidade perante toda a sociedade. Somado a isso, há melhorias nas escolas 

das aldeias, visto que os professores indígenas formados na licenciatura intercultural poderão 

atuar dentro das escolas de suas comunidades, conduzindo o ensino diferenciado.  

3.4 O Curso sob o olhar dos professores formadores. 

Muitas das questões relatadas pelos acadêmicos indígenas podem também ser 

observadas na fala dos professores formadores. Desse modo, é possível confrontar e 

problematizar várias informações. Conversei com quatro professoras que lecionaram em 

períodos diferentes, sendo que uma delas atuou também como coordenadora.  

O Projeto Político Pedagógico da Licenciatura Plena em Educação Escolar Indígena 

destaca a parceria entre lideranças e associações indígenas, órgãos indigenistas, UNIFAP e 

Secretária de Educação no momento de discussão para implantação do curso. A professora 

Meire Adriana da Silva destacou que durante sua gestão como coordenadora ocorreu uma 

relação mais burocrática com a SEED: 

No período que estive no curso 2008-2013, havia uma relação, pois como 

grande parte dos alunos, principalmente das primeiras turmas eram 
professores, essa relação tornava-se necessária. Nos primeiros anos do curso, 

havia inclusive um convênio entre SEED e UNIFAP. Eram repassados 

recursos para que a UNIFAP fizesse a formação continuada de professores 

indígenas (...). A relação com a SEED durante o período que estive na 
coordenação, foi mais burocrática, pois não havia muitas possibilidades de 

se pensar em políticas educacionais em conjunto, pois o curso possuía 

percepções de Educação Escolar Indígena bastante diferente das praticadas 
pela SEED. Mas mantínhamos uma relação cordial, chamávamos para 
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algumas reuniões de abertura das etapas e também mantínhamos relações 

com as escolas, devido ao estágio dos acadêmicos (Meire). 

É necessário enfatizar que há uma discrepância nas informações, pois embora a 

existência de parceria entre SEED e UNIFAP no momento de criação do curso, seja destacada 

em diversos documentos e no Projeto Político e também a professora Meire relate que houve 

primeiramente um convênio entre as instituições e depois uma relação mais burocrática e 

distante, a equipe técnica do Núcleo de Educação indígena da SEED afirmou não haver 

nenhuma relação do órgão com a licenciatura intercultural. 

Quando indaguei sobre a participação do NEI- SEED no GT que discutiu a criação do 

curso, a equipe técnica afirmou desconhecer essa parceria e alegou não haver documentos que 

comprovem tal fato. A justificativa dada pelas técnicas é que se trata de órgãos de diferentes 

esferas da administração pública, o que torna as ações independentes. Outro argumento seria a 

autonomia dos indígenas para se matricular no curso, sem necessidade de recorrer a SEED 

para pedir qualquer auxílio ou documentação. O que fica claro é a inexistência de diálogo 

entre as instituições e até mesmo falta de conhecimento por parte da equipe técnica do NEI 

sobre as políticas de formação de professores indígenas em nível superior.  

Dentre os acadêmicos entrevistados, Francisca deixou claro a falta de entendimento 

entre universidade e acadêmicos indígenas. Diante disso, questionei como as professores 

percebiam o diálogo entre corpo docente, acadêmicos e comunidade indígena. Jussara 

Barreiros ressalta que se prioriza o diálogo entre as etnias, isso facilita o processo de 

formação de professores:  

No Curso Intercultural Indígena há uma preocupação em manter o diálogo e 
a comunicação entre as etnias e cada comunidade, na qual pertencem. Isso 

facilita a interação e interdisciplinaridade na formação dos professores. 

(Jussara) 

Durante minha atuação no curso enquanto professora e como coordenadora, 

não percebi dialogo de forma geral entre esses três segmentos, e sim 

diálogos de alguns poucos professores que tinham mais comprometimento 
com a causa indígena. O fato de haver muitos professores convidados 

tornava o quadro de professores bastante eclético e instável, não facilitando 

um diálogo. Em relação aos poucos professores mais comprometidos com o 
curso, houve alguns diálogos realizados durante algumas atividades de 

campo, mas que não avançavam muito, para além dessas atividades (Meire) 

A fala da professora Meire aponta para além da ausência de diálogo entre os sujeitos 

envolvidos na Licenciatura Intercultural, mas relembra o problema relatado por Francisca no 

que se refere à falta de interesse de alguns professores formadores. De acordo com Meire, 

havia um grande número de professores convidados o que dificultava a possibilidade de 
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envolvimento e comprometimento dos mesmos com a comunidade indígena e limitava 

também a realização de atividades de campo. Desse modo, percebe-se que não ocorria a 

participação efetiva da comunidade indígena na formação de seus professores.  

A falta de diálogo entre os sujeitos envolvidos na Licenciatura Intercultural compromete 

a efetiva participação da comunidade indígena nos processos do curso. Silva e Horta (2010) 

destacam a importância do princípio da participação. Segundo os autores, a participação é 

essencial para que todos se envolvam na tomada de decisões, execução e avaliação das 

atividades. Nesse sentido, o público ao qual se destina o referido curso deve ter voz para 

expor o tipo de formação que lhe convém e como a mesma deve ser concretizada.  

Simone Garcia Almeida descreve uma relação harmoniosa entre professores formadores 

e alunos, porém conflituosa com a coordenação:  

Olha, pelo que eu presenciei, a relação era bastante tranquila. Tinha uns 
problemas relacionados mais a infra-estrutura, que causavam alguns 

problemas em relação aos indígenas e a coordenação, mas era mais uma 

questão de infraestrutura, mas em relação aos professores e as aulas pelo que 

eu percebi era muito tranquilo. Era uma troca bem interessante, pelo que eu 
me lembre não houve muitos problemas. Já com relação aos professores, 

havia pouco diálogo entre nós, o que dificultou que as questões relacionadas 

aos eixos temáticos fluíssem de forma mais articulada. Os professores 
trabalhavam de forma isolada (Simone). 

As questões relacionadas à infraestrutura do curso já foram destacadas pelos 

acadêmicos indígenas e se referem à logística e a falta de auxílios para permanecer na cidade 

durante a realização dos módulos. Tais problemas são sempre reivindicados pelos alunos, que 

buscam de várias maneiras possibilidades para que possam prosseguir no curso.  

Cecília Maria Chaves Brito Bastos também aponta para distanciamento não apenas 

entre os três grupos envolvidos na licenciatura, acadêmicos, comunidade indígena e 

professores formadores, mas também falta de diálogo entre o corpo docente:  

Durante minha experiência com o curso foram poucos os diálogos que 

tivemos em conjunto formadores, acadêmicos e comunidade indígena. No 

meu caso conversava rapidamente com os professores da área de Ciências 

Humanas (...). Acredito que a falta de diálogo foi uma das principais falhas 
do curso. E essa falha talvez possibilitou que a proposta do curso em eixos 

temáticos, também, falhasse. A falta de diálogo entre principalmente os 

professores formadores da mesma área acabou transformando os eixos 
temáticos em simples disciplinas voltadas para a área de História, Geografia, 

Direito (...) (Cecília). 

As falas de Simone e Cecília afirmam que a falta de diálogo entre o corpo docente 

prejudicou a abordagem do currículo em eixos temáticos, isso porque seria interesse que os 

professores planejassem juntos, elaborassem materiais, trocassem experiências, e pensassem 
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metodologias capazes de suprir as dificuldades dos alunos. Devido à falta de diálogo, os 

conteúdos a serem trabalhados em eixos temáticos, acabavam se transformando em 

disciplinas regulares, sem atentar para as especificidades dos acadêmicos.  

O currículo é o elemento essencial que constitui a base da proposta de educação 

intercultural. As respostas dos acadêmicos revelaram a impossibilidade de abordar todos os 

aspectos do conhecimento tradicional e que alguns traços de determinadas etnias não são 

discutidos. Os depoimentos das professoras levam a conclusões semelhantes:  

Sim, acredito que os currículos na sua essência em se tratando, de ensino 
específico e diferenciado, terão que levar em consideração alguns pontos 

relevantes como: a língua, a crença, a cultura, organização social e os 

conhecimentos tradicionais valorizando cada etnia (Jussara). 

Jussara enfatiza a importância de considerar aspectos sociais, culturais e linguísticos dos 

povos envolvidos na licenciatura intercultural, somente assim se poderá ter currículos 

realmente pautados na interculturalidade. Simone também assinala como o currículo 

conseguia promover a troca de conhecimentos: 

Com relação à troca de conhecimentos foi bem interessante, por exemplo, eu 

trabalhava algumas questões relacionadas à História, eu mostrava para eles 
como que é a visão do não índio em relação a alguns aspectos da História 

Indígena em geral, História Indígena relacionada aos povos aqui do 

Oiapoque, a questão do período da Ditadura Militar, como algumas questões 
se apresentavam historicamente, algumas jurídicas também a gente 

trabalhou, o que leis estavam colocando, as leis em relação ao ensino, o 

Plano Nacional de Educação, as metas desses planos, aí eles iam abordando 
o que já tinha sido alcançado, e também abordavam aspectos históricos da 

perspectiva deles, ou seja, como eles viam essa questão da história, como 

eles vivenciaram, algumas questões de mito trabalhavam também, mas 

assim, com relação à história mais tradicional como a gente conhece, eles 
abordavam como é que eles vivenciaram essas questões nas aldeias deles, 

eles sempre colocavam como é que a comunidade deles, enfrentando 

determinada questão que é abordada historicamente ou uma questão jurídica 
porque também foi abordada a questão da legislação em relação a eles 

(Simone). 

A fala da professora Simone remete a um diálogo entre conhecimentos, em que 

acadêmicos e professores formadores podem trocar informações e discutir diferentes aspectos 

de um mesmo fato. Percebe-se que durante as aulas de História era dada aos acadêmicos a 

possibilidade de evidenciar o entendimento que os mesmos tinham sobre situações diversas, 

expressando como vivenciaram determinando período histórico. Também era possível 

explorar uma parcela dos conhecimentos tradicionais por meio do relato dos mitos, isso 

ocorria concomitante a abordagem da história oficial e da discussão de questões jurídicas 

promovidas pelo professor formador.  
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 Questões semelhantes também foram relatadas por Cecília, pois a professora 

evidenciou o interesse dos acadêmicos indígenas em conhecer aspectos da sociedade 

envolvente: 

Não sei agora, pois não participo mais como colaboradora do Curso, mas nos 
anos de 2007 até 2015, quando colaborei intercaladamente, acredito que o 

currículo era muito bom nesse sentido e existia uma vontade muito grande 

dos alunos indígenas e das comunidades que o curso desse certo nesse 

sentido. Os alunos queriam muito conhecer a história da sociedade 
envolvente para reconhecer a sua, seus costumes, sua cultura sua língua 

(Cecília). 

A professora Meire relatou sobre a possibilidade de se fazer o resgate de conhecimentos 

tradicionais e línguas maternas a partir do currículo: 

Por meio do aprofundamento de conhecimentos da realidade dos alunos, eles 
iam valorizando cada vez mais seus costumes. Adoravam relatar seus 

conhecimentos. A valorização das línguas indígenas, principalmente após a 

entrada de professores formadores que tinham experiência e estudos em 
línguas indígenas, com ênfase para a descrição das línguas, despertou o 

gosto pelo estudo de suas línguas. Certo dia um aluno me relatava que após 

as aulas de Políticas Linguísticas, que ele ficara se perguntando o porquê não 
havia colocado nomes indígenas em seus filhos e que gostaria de trocar os 

nomes, por nomes indígenas. Penso que na medida do possível o curso 

contribuía com essas questões. O currículo sempre foi um problema, com 

disciplinas que a meu ver não conseguiam fazer o dialogo entre as reais 
necessidades dos acadêmicos. Mas seu desenvolvimento de forma mais 

adequada à realidade, dependia muito da ação de cada professor formador. O 

fato de termos alunos de várias etnias gerava um grande desafio, pois 
tínhamos que ter uma visão holística a partir de uma única proposta 

curricular (Meire). 

A fala de Meire remonta ao que Silney destacou: o conhecimento tradicional não pode 

ser produzido em sala, mas o seu estudo na universidade promove a sua valorização e resgate. 

Da mesma forma ocorre com as línguas indígenas. A Licenciatura Intercultural permite que os 

alunos expressem seus conhecimentos linguísticos e culturais, ocorre a tentativa de 

fundamentar as aulas nas experiências e na realidade dos alunos, porém isso não ocorre em 

sua totalidade devido a presença de muitas etnias com línguas e culturas diferentes, o que 

impossibilita enfatizar todas elas.  

A atividade de assessoria pedagógica é tratada na proposta curricular como necessária 

para articular as atividades de formação de professores indígenas e a realidade das escolas das 

aldeias. A mesma deve ocorrer por meio de oficinas e encontros pedagógicos realizados nas 

comunidades indígenas. Além disso, o estágio supervisionado de 400 horas pode ter propostas 

diferentes de acordo com a especificidade de cada povo (PPP/EEI, 2005). Os depoimentos dos 

acadêmicos Wayana revelam que essas atividades não ocorrem com todas as etnias, 



81 
 

especialmente com aquelas que se localizam nas Terras Indígenas Parque do Tumucumaque, 

Rio Paru d’Este e Wajãpi. As professoras explicaram quais motivos levam a não realização:  

Não sei dizer se atualmente não estão ocorrendo. Mas durante o período que 
estive no curso, o acompanhamento do estágio era um dos grandes 

problemas. E muito pouco se fez em relação a isso. Houve vários problemas, 

entre eles a falta de recursos para esse acompanhamento; falta de 
disponibilidade dos professores formadores. Houve alguns 

acompanhamentos esporádicos junto aos professores do Oiapoque. Mas em 

relação aos Wajãpi e os Povos da Terra Indígena Parque do Tumucumaque e 
Paru d’ Este, não houve nem de forma esporádica (Meire). 

Atualmente, no caso do Estágio Supervisionado nas escolas indígenas, há 

indicação de coordenadores (professores do curso) para organizar as etapas 
dos estágios, os documentos, formulários, fichas, relatórios para o 

desenvolvimento dessas atividades. Como falei, haverá sempre as 

dificuldades de recursos e transportes para fazermos um bom 
acompanhamento (deslocamento de lanchas, combustível, alimentação, 

hospedagem para os professores na(s) aldeia(s) e as distâncias para as 

diversas aldeias são diferentes) (Jussara). 

Um dos principais motivos para que essas atividades não sejam realizadas em todas as 

Terras Indígenas é a falta de recursos, visto que os professores formadores necessitam receber 

diárias para se deslocar até as aldeias, além do mais, como já foi destacado por Kutanan é 

muito elevado o custo para que a aeronave faça o transporte dos docentes até as comunidades 

indígenas, e a UNIFAP não dispõe de recursos para custear todas estas despesas. Desse modo, 

apenas os povos do Oiapoque realizam o estágio supervisionado e como sugere Meire, o 

mesmo acontece de forma superficial. 

Em seus depoimentos os acadêmicos indígenas ressaltaram inúmeros problemas 

enfrentados ao longo do curso, tais como: dificuldades de locomoção e permanência na 

cidade, necessidade de aprofundar o estudo em algumas disciplinas e conteúdos muito 

distantes de suas realidades. Os professores também comentaram essas situações. Jussara e 

Meire mencionaram questões já enfatizadas por Kutanan: 

Sobre os problemas dos acadêmicos em concluir o curso, destaco a distância, 
como é o caso dos professores que moram no Parque do Tumucumaque, uma 

vez, que o calendário letivo se (apresentava em forma de módulo intensivo: 

1ª Etapa: Janeiro/Fevereiro; 2ª Etapa: Julho), por serem professores 

precisavam retornar nas etapas. Hoje o MEC dispõe de Políticas Públicas de 
incentivo ao ensino superior como: bolsas, auxílios financeiros, cotas que 

incentivam os alunos a estudarem e custearem suas despesas. (Jussara) 

No inicio do curso, as dificuldades financeiras para permanecerem na cidade 

ou mesmo em aldeias que não eram as habitadas por todos os alunos, durante 

as etapas do curso, foi um dos problemas. Houve outros períodos que o 
problema financeiro foi amenizado por meio da contratação de serviços 
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como hospedagem e alimentação e posteriormente por meio da concessão de 

bolsas para todos os alunos (...) (Meire). 

Como já discutido, os problemas de locomoção e permanência acarretavam muitas 

vezes em desistências. Aliados a possibilidade de ingresso na universidade, devem estar 

programas de assistência aos acadêmicos indígenas para que os mesmos possam se manter na 

cidade durante a realização das aulas. Os auxílios mencionados por Jussara e Meire eram de 

grande ajuda em relação à permanência na cidade nos períodos letivos, porém como destacou 

anteriormente o acadêmico Kutanan, mesmo com a existência de bolsas, muitos acadêmicos 

não conseguiam se locomover do Parque até o Oiapoque.  

Somado aos problemas de locomoção, Cecília apresenta outro fator:  

Percebi que a grande dificuldade dos acadêmicos são as longas distâncias até 

o campus, principalmente para os acadêmicos Wajãpi e os do norte do Pará; 

o estranhamento entre alunos e professores no processo ensino aprendizagem 

(a maioria dos professores desconhecem a realidade indígena, sua língua, sua 
cultura) e os acadêmicos têm dificuldade em apreender conteúdo sem uma 

vinculação com sua realidade; a ausência e/ou precariedade de formação 

específica para os professores formadores. Esses aspectos acabam por não 
atender aos critérios da proposta de educação específica e diferenciada, sob 

os princípios da interculturalidade (Cecília). 

Como relatado pelos próprios acadêmicos, grande parte dos professores vem de outros 

estados, desconhecendo a realidade dos povos indígenas do Amapá e norte do Pará. Isso causa 

a impossibilidade de vincular os conteúdos acadêmicos à realidade dos alunos, tornando a 

aprendizagem mais dificultosa.  

Outro ponto que merece atenção é o uso e domínio da língua portuguesa. Muitos 

acadêmicos indígenas ingressavam na licenciatura intercultural com pouco conhecimento do 

português, o que resultava em problemas de leitura e escrita:  

No entanto, penso que principalmente para aqueles alunos que permaneciam 

com suas línguas indígenas como primeira língua, a maior dificuldade era a 
interpretação dos textos em português, bem como o domínio de conceitos 

acadêmicos. Ou seja, o fato de nós professores formadores não termos 

noções básicas das línguas indígenas, acarretava problemas para parte dos 

alunos. Outro problema, que não é especifico de acadêmicos indígenas, é a 
má formação na educação básica, que faz com que o domínio da escrita e da 

interpretação seja dificultado (Meire). 

Alguns alunos têm bastante dificuldade de escrita e leitura. Não todos, têm 

alunos que escrevem muito bem, mas assim, tinham alguns alunos que 

quando começavam o curso falavam muito mal o português, mas depois 

você percebe que eles aprendem muito rápido a língua, tanto que no outro 
módulo eles já estavam falando e escrevendo bem melhor.  Mas para alguns 

alunos a escrita e a leitura seria um complicador (...) (Simone). 
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A falta de domínio do português por parte de alguns acadêmicos trazia entraves ao 

processo de formação, pois acarretava em dificuldades de escrita, leitura e interpretação. 

Dessa forma, havia problemas para discussão e entendimento dos conteúdos. Somado a isso, a 

falta de conhecimento dos professores em relação às línguas indígenas contribuía para a 

impossibilidade de pensar metodologias que utilizassem como base as próprias línguas 

maternas. O que se percebe é uma barreira linguística que gerava dificuldades tanto para 

acadêmicos quanto para professores formadores. 

Quando indaguei a respeito dos maiores problemas enfrentadas pelo corpo docente, as 

respostas foram diversificadas. Jussara aponta como principal dificuldade, o acesso ao 

município onde se realiza o curso:  

Acredito que a maior dificuldade dos professores é o acesso ao município do 

Oiapoque, pela estrada (BR 156) devido às chuvas, os atoleiros, a falta de 
energia e o custo de vida alto (Jussara). 

As professoras Meire, Simone e Cecília apontaram a falta de formação na temática 

indígena como um dos maiores problemas. Embora muitos professores já tivessem realizado 

pesquisas envolvendo a questão indígena, faltava experiência em lecionar para essas 

populações, especificamente para os povos do Amapá e norte do Pará e até mesmo 

dificuldade para compreender a importância da educação diferenciada e intercultural: 

A falta de formação na temática indígena, de parte dos professores 

formadores, tanto de convidados como membros do colegiado, era uma das 

dificuldades. No entanto, nem todos os professores reconheciam essa 

dificuldade (...) (Meire). 

 
Eu acho que a maior dificuldade foi a gente não ter tido uma formação para 
trabalhar com população indígena. Eu já tinha trabalhado algumas questões, 

mas relacionadas à pesquisa, não trabalhei a questão do ensino, faltou 

alguma capacitação com relação a essa questão de educação multicultural, eu 

pelo menos não recebi, não sei se houve antes ou depois, eu sei que eu não 
recebi. Então eu acho que isso é um complicador, para nós professores (...) 

(Simone). 

A grande dificuldade para os professores é compreender a realidade indígena 
e a importância de uma educação específica e diferenciada. Assim, a falta de 

diálogo sobre a história, a cultura, a língua, enfim da compreensão da 

realidade das comunidades no Amapá e norte do Pará provocou um 

descompasso entre o objetivo do PPP e a aplicabilidade pelos formadores 
professores. Faltou um momento de formação para os professores que foram 

trabalhar com os acadêmicos indígenas, pois os professores vinham de 

cursos e de currículos com propostas diferentes do curso de Licenciatura 
Indígena (Cecília). 

Com base nos depoimentos é possível inferir que não houve uma capacitação para os 

primeiros professores do curso. Mesmo aqueles que já haviam desenvolvido pesquisas 
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relacionadas à temática indígena desconheciam o contexto de sala de aula, e de acordo com as 

informações dadas pelos acadêmicos, os professores formadores sequer conheciam a realidade 

dos alunos, pois eram, em sua maioria, oriundos de outras regiões. As experiências anteriores 

com cursos regulares, podem também ter prejudicado, no sentido de repetir metodologias 

inadequadas ao curso especifico para professores indígenas.  

A professora e ex-coordenadora Meire destaca mais dois problemas enfrentados pelos 

formadores: 

Haviam professores convidados, que apesar de serem colaboradores, tinham 

compromisso com o curso e o fato de terem pesquisas na temática indígena 
os diferenciava dos demais professores, no tocante a qualidade do trabalho 

desenvolvido. Mas um dos grandes problemas da equipe de forma geral era 

não ter um corpo docente permanente. Havia etapas que tínhamos que ter 

uma média de 20 professores convidados. E geralmente não havia 
continuidade nessa equipe. As questões estruturais para as aulas e ida às 

aldeias também era problemática, pois algumas aldeias só tinham acesso por 

barco ou avião. Nunca chegamos a fazer atividades específicas do curso nas 
aldeias das Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Paru d´Este.  E 

mesmo o trajeto de Macapá a Oiapoque, sempre foi outro problema, devido 

às condições da estrada. 

A questão de não ter um corpo docente permanente preocupava não apenas a equipe do 

curso, como também ainda é um questionamento dos acadêmicos. A acadêmica Francisca 

deixou claro que a troca de professores prejudica o processo de aprendizagem. Não há uma 

continuidade nos processos e projetos do curso. Meire sugere que a constante troca de 

professores aliada a falta de experiência de alguns comprometia a qualidade do ensino. 

As dificuldades para ter acesso às aldeias do Parque do Tumucumaque e Rio Paru d’ 

Este também eram vistas como um problema a ser enfrentado pela equipe de professores, pois 

na condição de coordenadora, Meire tinha conhecimento do quanto a não realização de 

estágio e de outras atividades eram prejudiciais à formação dos professores indígenas.  

Ainda sobre a existência de um curso preparatório para os professores da licenciatura 

intercultural, Cecília afirma que o mesmo não ocorre: 

Não. Desde o início cada professor observava o Projeto Político Pedagógico 

do curso formalizado por eixos temáticos voltados para Formação Geral 
(Núcleo Comum) e para Formação Específica (ciências humanas, linguagens 

e códigos e ciências exatas e da natureza). Os Temas Contextuais para a 

Formação Geral eram comuns a todas as habilitações. Os Temas Contextuais 
Pedagógicos e Atividades de Prática de Ensino eram trabalhados ao longo de 

todo o curso, de acordo com os campos específicos das áreas de habilitação. 

Não trabalhei com esses eixos, somente com os tópicos Povos Indígenas do 
Amapá e Norte do Pará, Povos Indígenas do Brasil, Povos indígenas e 

Questões Ambientais e Mitologia e Cosmologias Indígenas (área de Ciências 

Humanas). De 2007 a 2015 em que ministrei esses conteúdos fomos 

aprendendo juntos, professora e alunos, nos retroalimentando entre 
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conteúdos provenientes das pesquisas na região do Amapá e Norte do Pará e 

das experiências vivenciadas pelos alunos em suas aldeias e etnias (Cecília). 

 É interessante nas palavras de Cecília, que apesar de não haver uma preparação anterior 

para os professores, durante sua atuação no curso, seus próprios conhecimentos são 

aprimorados, ao passo que absorvem dos acadêmicos os relatos de experiências que podem 

suprir as lacunas deixadas por pesquisas sistematizadas.  

Jussara destaca que com o concurso público para professor do curso, houve exigências 

em relação à experiência em sala:  

No início não teve a preparação para lecionar no Curso hoje com a 

nomenclatura Intercultural Indígena, sim, a obrigatoriedade, por meio, de 
concurso público apresentando a experiência no currículo ou afinidade pelas 

disciplinas na formação acadêmica do candidato (Jussara).  

O que se pode observar é que a falta de preparo para lecionar na Licenciatura 

Intercultural pode trazer limitações para professores e acadêmicos, visto que por mais que se 

tenha domínio teórico de questões gerais sobre as etnias do Amapá e norte do Pará, o 

conhecimento sobre o cotidiano dos povos e sobre a importância da educação diferenciada é 

indispensável para o direcionamento dos eixos temáticos trabalhados ao longo do curso.  

3.5 Confrontando as fontes 

Após discutir as entrevistas dadas por acadêmicos indígenas e professores formadores, é 

interessante salientar em que pontos as informações expostas estão em consonância ou em 

discrepância com o Projeto Político Pedagógico do Curso em Educação Escolar Indígena da 

UNIFAP (PPP-EEI/2005).  

Vale ressaltar que a Licenciatura Intercultural tem como objetivo geral formar e 

habilitar professores indígenas do Amapá e Norte do Pará para atuar nas escolas de suas 

respectivas aldeias. Dentre os principais objetivos específicos estão:  

 
Oferecer aos professores indígenas ferramentas teóricas e práticas para 

serem, junto a suas comunidades, agentes ativos na defesa dos direitos 
indígenas, proteção de seus territórios, valorização de seus conhecimentos e 

defesa de seus interesses;  

 
Debater, com os professores, teorias, metodologias e práticas, para que eles e 

suas comunidades possam tornar-se construtores, de fato, do projeto político-

pedagógico de suas escolas;  
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Propiciar aos professores condições para tornarem-se autores de seu material 

didático, respeitando a realidade sociolinguística da comunidade, bem como 

a necessidade de novos conhecimentos (PPP/EEI, 2005, pp. 21, 22).  
 

Diante do exposto, percebe-se a grande tentativa de priorizar uma formação que 

capacite os professores indígenas a ter autonomia para gerir suas escolas e pensar 

metodologias e currículos capazes de evidenciar aspectos linguísticos, culturais e sociais. 

Além do mais, o professor poderá auxiliar sua comunidade nos assuntos a que ela 

interessarem, defendendo sempre seus direitos.  

A matriz curricular do curso de Educação Escolar Indígena da UNIFAP foi elaborada 

considerando os papeis que a escola pode representar para o grupo social no qual está 

inserido:  

Desta maneira, a proposta considera tanto o papel histórico de dominação 

como as possibilidades em termos de autonomia que estão postas em relação 

à educação escolar para os indígenas (PPP-EEI, 2005, p. 28). 

Desse modo, a proposta curricular do curso em questão foi pensada levando em 

consideração quatro princípios e fundamentos pedagógicos: gestão democrática, compreensão 

crítica da realidade local, interculturalidade, e transdisciplinaridade e produção de novos 

conhecimentos. Vale ressaltar que a seleção dos conteúdos integrantes dos eixos temáticos foi 

feita considerando o que os povos indígenas participantes consideram relevante estudar. 

Aliado a esses princípios está uma estrutura curricular que tem como base a realidade 

dos povos indígenas do Amapá e Norte do Pará. O curso prioriza a formação de profissionais 

que poderão atuar em prol das demandas de suas comunidades e das escolas de suas aldeias.  

O currículo está organizado em uma abordagem transdisciplinar, muito importante para o 

entendimento das questões locais. Os eixos temáticos permitem trabalhar, de maneira 

simultânea, conteúdos de diferentes áreas, relacionando o conhecimento científico e o 

cotidiano dos acadêmicos (PPP/EEI, 2005). 

Desse modo, o currículo da Licenciatura Intercultural deveria englobar todos os 

aspectos culturais, linguísticos e sociais dos acadêmicos indígenas, assim como seus 

problemas e demais especificidades. Somado a isso, as pesquisas realizadas pelos próprios 

acadêmicos deveriam suscitar a modificação da proposta curricular quando julgassem 

necessário. 

No entanto, as entrevistas com os professores formadores e acadêmicos indígenas, 

revelam que o currículo não consegue abordar as especificidades de todas as etnias 

participantes. Seja por falta de material disponível ou por desconhecimento da realidade local 

por parte dos professores, alguns povos, em especial aqueles do norte do Pará, não tem sua 
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cultura, língua ou conhecimentos tradicionais discutidos em sala. É consenso dos acadêmicos 

indígenas e professores formadores que o curso tem papel essencial no resgate e valorização 

de aspectos históricos, culturais e linguísticos, mas que não consegue abordar a totalidade 

desses aspectos.  

O item 5.2.1 “Gestão democrática” do Projeto Político Pedagógico do referido curso, 

assim como outros trechos do texto, pressupõe a efetiva participação da comunidade indígena 

no processo de formação de seus professores. De acordo com o PPP/EEI (2005), a própria 

proposta curricular foi construída com base nos interesses dos indígenas. Posteriormente, os 

mesmos deveriam ser ouvidos para planejar todas as atividades desenvolvidas ao longo de sua 

formação. O diálogo entre professores formadores, acadêmicos e comunidade indígena deve 

contribuir para “definição de prioridades, discussão de metodologias e estratégias de trabalho, 

detalhamento dos Temas Contextuais a serem desenvolvidos, bem como da definição do 

processo de avaliação” (PPP/EEI, 2005, p.30).  

Ao observar as falas de acadêmicos indígenas e professores formadores, percebe-se que 

esses diálogos nem sempre ocorrem como deveriam. Em dados momentos das entrevistas, foi 

evidenciado certo desinteresse dos professores para com a Licenciatura, e até falta de 

interação entre o próprio corpo docente. Também foi salientado que há um distanciamento 

entre universidade e comunidade indígena, o que pressupõe que as mesmas não são ouvidas 

nas discussões sobre o curso. 

As atividades de assessoria pedagógica aos professores indígenas e suas escolas, estão 

previstas no projeto para acontecer em forma de oficinas ou encontros pedagógicos nas 

aldeias, também se propõe o acompanhamento de atividades de gestão da educação. Tudo isso 

visa discutir os problemas e propor as respectivas soluções para as escolas indígenas. Tais 

atividades devem ocorrer desde o primeiro ano de curso. Já o estágio supervisionado, com 

carga horário total de 400 horas, deve iniciar na segunda metade do curso. As especificidades 

de cada povo permitem a formulação de diferentes propostas de estágio (PPP/EEI, 2005). 

Com base nas entrevistas de acadêmicos e professores, é possível observar que em 

relação aos estágios, há uma divergência entre o que está assegurado no Projeto Político 

Pedagógico e a realidade do curso.  Os indivíduos entrevistados deixaram claro que devido a 

problemas logísticos e à falta de recursos para custear diárias e demais despesas, as atividades 

de estágio ocorrem apenas com as etnias do Oiapoque. Os povos do norte do Pará e Terra 

Indígena Wajãpi, nunca receberam a visita do corpo docente da UNIFAP. A principal 

justificativa dada é que a universidade não dispõe de recursos para custear o deslocamento 
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dos professores, visto que nessas regiões só é possível chegar de aeronave e o custo da mesma 

chega a oito mil reais.  

Apesar de algumas dificuldades, o Curso de Educação Escolar Indígena da UNIFAP é 

indispensável para o direcionamento do ensino específico entre as comunidades indígenas do 

Amapá e Norte do Pará. Embora ainda haja questões que precisem ser revistas no Projeto 

Político Pedagógico e que não seja possível atender a todas as especificidades dos 

acadêmicos, o curso tem contribuído para o resgate e valorização de saberes e tradições dos 

povos que nela estão envolvidos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeras são as maneiras pela qual se poderia discutir o Curso em Educação Escolar 

Indígena da UNIFAP, porém este trabalho buscou entender o tema priorizando as 

experiências de professores e alunos. O breve histórico sobre a educação escolar no Oiapoque 

auxiliou a compreender a dimensão da importância e necessidade do referido curso para os 

povos indígenas do Amapá e norte do Pará. A partir das entrevistas foi possível conhecer 

parte dos desafios para formação de professores indígenas, o que instigou a investigar 

futuramente questões que só poderão ser respondidas no convívio direto com a comunidade 

acadêmica, no cotidiano das aulas, ocasião que poderei ouvir um maior número de 

protagonistas.  

Para tanto, o que foi exposto até agora deve despertar atenção e reflexão sobre pontos 

que precisam ser reformulados dentro do próprio curso, os mesmos estão descritos ao longo 

do texto. Os próprios acadêmicos buscam maneiras de melhorar e ampliar a formação de 

professores indígenas, exemplo disto são os debates sobre a criação de um pólo universitário 

em Macapá, capaz de atender as etnias do norte do Pará. Se concretizado, este fato poderá ser 

alvo de pesquisas e debates futuros.  

Vale lembrar que durante muito tempo a educação escolar representou para os povos 

indígenas um mecanismo de subordinação, além de elemento capaz de negar culturas, 

identidades e línguas. No Amapá, a primeira escola indígena foi inaugurada em 1934 e seguia 

um padrão de educação nacional, com vistas a integrar o indígena à comunhão nacional, 

promovendo a sua formação profissional. Este modelo predominou até a década de 1970, 

quando, auxiliadas pelo CIMI, as lideranças indígenas começaram a se organizar para discutir 

uma escola que atendesse aos seus interesses. Este fato se articula com o que ocorria no 

cenário nacional, visto que o Movimento Indígena Brasileiro se formava e questionava o 

direito a uma educação diferenciada, que respeitasse os processos próprios de aprendizagem 

dos povos indígenas. Em virtude desta luta, a Constituição Federal e uma vasta legislação 

educacional asseguraram às populações indígenas o direito a uma escola específica, bilíngüe 

com currículos e calendários que respeitassem a especificidade de cada povo.  

Para atender a proposta de educação intercultural, é imprescindível a presença de um 

professor indígena, como indivíduo capaz de fazer a interlocução entre sua aldeia e a 

sociedade em geral. Além do mais, este profissional deve atuar em defesa de questões que 

interessem a seu povo e fazer a interação entre os diversos conhecimentos: universais e 

tradicionais. A formação do professor indígena é amparada por uma vasta legislação e pode 
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ocorrer concomitante a sua atuação em sala de aula. Vale lembrar que não é possível adotar 

um único programa curricular, devido à diversidade cultural, social e linguística. O professor 

indígena deve ter autonomia para conduzir o processo de ensino-aprendizagem de maneira 

menos sistematizada, privilegiando a transmissão dos conhecimentos por meio da oralidade, o 

que leva ao fortalecimento do uso das línguas maternas.  Dessa maneira, há a possibilidade de 

reafirmar identidades étnicas.  

Seguindo esses princípios o curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP tem como 

objetivo formar professores indígenas oriundos do Amapá e norte do Pará.  As informações 

fornecidas por acadêmicos e professores constituem um diagnóstico da realidade do curso no 

período analisado, 2007 a 2013. Por meio destas entrevistas foi possível perceber quais as 

principais motivações que levaram os acadêmicos ouvidos a ingressar na universidade, como 

os mesmos avaliam o currículo, o modo pelo qual são abordados os conhecimentos 

tradicionais e línguas maternas em sala, assim como as principais dificuldades enfrentadas 

pelos mesmos. Os professores formadores esclareceram questões como a maneira que 

percebem o diálogo entre corpo docente, acadêmicos e comunidade indígena, e também 

avaliaram o currículo, expondo sobre o estudo e valorização de línguas e conhecimentos 

tradicionais. As indagações feitas a professores e acadêmicos foram posteriormente 

confrontadas com o Projeto Político Pedagógico, na ocasião, algumas contradições puderam 

ser percebidas.  

De acordo com as questões propostas, verificou-se que o que impulsionou estes 

acadêmicos a participar da licenciatura, foi primeiramente a necessidade de melhorar as 

escolas de suas aldeias, visto que havia uma carência por professores para atuar em todas as 

séries, o que levava muitos jovens a abandonar sua aldeia em busca de estudo. Também é 

perceptível a intenção de obter novos conhecimentos e utilizá-los para atuar em defesa dos 

direitos de seu povo. O que expõe que o saber obtido não é entendido de forma individualista, 

mas usado para melhoria da comunidade em que vive.  

Os currículos são avaliados de forma diferente por acadêmicos e professores 

formadores, porém ambos concordam que ainda não é possível abordar todos os aspectos 

culturais e linguísticos das etnias participantes. Isto ocorre pela ausência de estudos mais 

aprofundados sobre alguns povos e por muitos dos professores formadores serem oriundos de 

outras regiões, desconhecendo a realidade local. Um fator destacado se refere aos 

conhecimentos tradicionais indígenas, afirmando que não se pode sistematizar o seu estudo 

em sala de aula, pois ocorre na vivência com a comunidade.  
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Ficou claro que muitas vezes os conhecimentos tradicionais são discutidos com a ajuda 

daqueles acadêmicos mais idosos que trazem consigo saberes oriundos de suas experiências 

de vida. É valido destacar o papel do curso, no que concerne a possibilidade de resgatar 

aspectos da cultura e das línguas indígenas.  

Foi identificada uma lacuna na formação dos professores indígenas, visto que o curso 

não realiza as atividades de estágio e assessoria pedagógica com todas as etnias. A 

justificativa recai sobre a dificuldade de chegar a algumas aldeias, somado a falta de recursos 

da UNIFAP para arcar com as diárias dos professores formadores. Neste ponto está mais uma 

contradição com o Projeto Político Pedagógico, pois o mesmo afirma que as atividades 

mencionadas devem ser desenvolvidas desde o primeiro ano letivo.  

Com relação às maiores dificuldades enfrentadas pelos sujeitos envolvidos no curso, os 

acadêmicos apontam como um dos principais problemas a questão logística que não apenas 

tornava inviável a realização de estágios, como também causava transtornos para que os 

próprios alunos cheguem ao Oiapoque, visto que muitos não dispõem de recursos para 

realizar seu transporte. Outra questão mencionada se refere a uma limitação na própria 

formação dos professores indígenas devido à abordagem mais geral das áreas de 

conhecimento, ou seja, mesmo oferecendo três habilitações distintas, ainda há a necessidade 

de se trabalhar mais profundamente cada especialidade.  

Os docentes também relatam problemas e dificuldades, um deles seria a falta de 

formação na temática indígena. Muitos professores já haviam desenvolvido trabalhos 

referentes aos povos indígenas, porém faltava experiência em lecionar para licenciaturas 

específicas, e a universidade não proporcionou nenhum tipo de treinamento ou formação para 

preparar estes profissionais a atuar junto aos povos do Amapá e norte do Pará.  

Considerando a importância do diálogo entre os envolvidos no curso, constatou-se um 

distanciamento não apenas entre universidade, acadêmicos e comunidade indígena, mas 

também entre o corpo docente. As professoras relataram não haver interação entre os 

colaboradores da Licenciatura Intercultural, o que comprometia a formação dos acadêmicos 

indígenas, pois sem uma discussão entre os professores formadores sobre currículo e demais 

aspectos, acabava-se abordando os eixos temáticos como simples disciplinas, totalmente 

desvinculadas entre si.  

Ainda há aspectos do curso em Educação Escolar Indígena da UNIFAP que precisam 

ser repensados, na verdade é necessário buscar mecanismos para colocar em prática o que se 

assegura no Projeto Político Pedagógico. Não se pode negar que apesar das dificuldades e 

limitações, o curso desempenha papel imprescindível para o resgate e valorização de 
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identidades étnicas, línguas maternas, aspectos culturais e sociais dos povos indígenas do 

Amapá e norte do Pará. Somado a isso, a formação de professores indígenas por uma 

perspectiva intercultural possibilita que se promova o melhoramento também no ensino 

básico, pois as escolas das aldeias passam a contar com professores conhecedores de sua 

realidade e habilitados para trabalhar segundo os processos próprios de aprendizagem de seu 

povo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 
 

5 FONTES DOCUMENTAIS 

Atas das reuniões do GT Acesso Superior Indígena (1º a 13º).  

Edital nº 005/2007 UNIFAP 

Ofício Circular nº 01/EEI/2008 

Ofício dos professores indígenas ao Reitor da UNIFAP/ 2002 

Ofício do GT Acesso Superior Indígena à PROGRAD/ 2003 

Relatório de atividades desenvolvidas no processo seletivo aos professores indígenas/2007 

Relatório para FUNAI referente aos módulos 1 e 2 da Licenciatura Plena em Educação 

Escolar Indígena da UNIFAP/ 2008 

Relatório de acompanhamento do 3º Módulo do curso de Educação Escolar Indígena da 

UNIFAP/ 2008 
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