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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES NAS ESCOLAS INDÍGENAS 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho busca problematizar as estratégias utilizadas por professores 

em territórios ameríndios, com ênfase nas etnias Awa- Guajá, Guarani e Kawá, 

localizadas em território Brasileiro. Busca-se a compreensão do processo de 

alfabetização e letramento que surgiu a partir da Constituição Federal de 1988 e Lei 

de Diretrizes e Bases 9394/96, garantindo a proposta intercultural e bilíngue de 

educação. A pesquisa inclui um levantamento bibliográfico do assunto em questão, 

entrevistas realizadas com professores em atividades e a experiência tida na aldeia 

de Gwassuty MS, que possibilitou analisar os materiais didáticos e conhecer o 

espaço formativo. A pesquisa também pretendeu compreender a dinâmica de cada 

escola no que diz respeito o seu funcionamento. 

As pesquisas indicam que houve avanços do ponto de vista politico, mas ainda há 

muito a ser feito em relação à aquisição do saber formal e formação mínima dos 

professores para atuarem nas aldeias. 
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2. INTRODUÇÃO 

Nas escolas indígenas, o processo de aquisição do saber formal ocorre de forma 

intrínseca, em que os professores buscam aproximar os conhecimentos tradicionais 

aos conhecimentos específicos de cada aldeamento. 

Sendo assim, os educadores assumem um papel de grande relevância para a 

vida dos indígenas diariamente, pois possibilitam o acesso ao saberes universais, 

promovendo um intercâmbio político, econômico e social. 

Desta forma, o estudo aborda as propostas educacionais direcionadas para as 

comunidades indígenas, que surgiram a partir da Constituição de 1988 e a Lei 

9394/96. Essas novas propostas curriculares visam oferecer uma educação 

intercultural e bilíngue, ou seja, garantir aos povos indígenas o acesso a 

conhecimentos universais por meio de uma pedagogia baseada na liberdade – 

autonomia.  

Para compreender melhor a desenvoltura dessas propostas, ressaltaremos a 

realidade das escolas indígenas dos aldeamentos: Awa- Guaja MA, Guarani e Kawá 

MS, buscando analisar as propostas com base nos autores apresentados nas 

referencias como Tassinari  (2001), Brasil (1998), Ângelo (2008) e a Lei de Diretrizes 

e Bases 9394/96 que propõe um modelo de escolarização a serem oferecidas às 

comunidades indígenas. 

Percebemos que as estratégias utilizadas pelos professores em serviço, 

apresentam um modelo de escolarização precária. Sendo este modelo, incorporado 

pelos professores de forma leiga, por não possuir formação mínima para atuar na 

sala de aula. 

3. OBJETIVOS  

 

 Analisar as propostas educacionais voltadas para as escolas indígenas da 

Comunidade Guarani e Kawá; 

 Problematizar as estratégias desenvolvidas pelos professores com base nas 

orientações do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas; 

 Identificar, se as escolas da Comunidade Kawá e Guarani atendem as 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96; 



 

4. METODOLOGIA 

Tendo em vista o propósito de investigar o processo de escolarização oferecido 

aos povos indígenas, os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: 

entrevista, observação e questionário. Com intuito de compreender o processo de 

aquisição de saberes formais, entrevistamos quatro professores em serviço que 

atuam nos aldeamentos indígenas Estas entrevistas foram realizadas inicialmente 

através da internet e posteriormente, pessoalmente, no caso da aldeia Gwassuty. 

Para melhor compreender o trabalho dos educadores em seus territórios, a 

pesquisadora visitou a aldeia de Gwassuty no Estado do Mato Grosso do Sul em 

Outubro de 2012. Foi possível conhecer o ambiente escolar, analisar os materiais 

didáticos que os professores utilizam para preparar as atividades escolares, bem 

como o seu cotidiano na aldeia. Para estabelecermos um paralelo com as 

informações expostas, foi aplicado um questionário elaborado com intuito de obter 

informações que permitam conhecer ainda mais a realidade dos povos indígenas 

dos diferentes aldeamentos. Os sujeitos desta pesquisa são professores que 

lecionam nos aldeamentos indígenas, localizados no Estado de Mato Grosso do Sul 

e Maranhão - Brasil. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

No Brasil, o reconhecimento legal das populações ameríndias se iniciou a partir 

da promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 que 

possibilitaram pensar em uma proposta de educação que atendesse efetivamente 

suas necessidades. 

Essa nova proposta curricular provocou a inserção dos povos ameríndios na 

pauta das politicas públicas que buscam oferecer melhores recursos para a oferta de 

uma educação intercultural e bilíngue nos aldeamentos indígenas. 

A escola indígena apresenta-se sob uma proposta diferenciada de educação na 

perspectiva conceitual como afirma Silva (2000, p.116 apud Baiwa, 2010, p.1): 

Aquela que abriga acolhedoramente, a diferença: aceita-a, 
analisa-a, reconhece-a. Se a escola é um lugar onde processos 



locais, regionais, nacionais e globais se entrecruzam, é no 
conhecimento de saberes também múltiplos, que está a sua 
força como instrumento indígena [...] 
 

Nas aldeias, a instituição de ensino é vista como um instrumento de luta que 

possibilita reivindicar a política indigenista a fim de adquirirem saberes múltiplos, ou 

seja, apropriar-se de conhecimentos universais para serem compreendidos e 

reconhecidos pela sociedade vigente e exercerem seus direitos, enquanto, cidadãos. 

Segundo Tassinari ( 2001, p. 47), a escola indígena: 

[...] Como todo processo de ensino, também constitui fonte 
intermitente de intercâmbio entre prática/teoria. É também um 
espaço entre dois mundos, duas formas de saber ou ainda, 
múltiplas formas de conhecer e pensar o mundo: as tradições 
de pensamento ocidental, que geram o próprio processo 
educativo nos moldes da escola [...] 

Desta forma, os estudos que defendem melhores recursos para oferta de uma 

educação diferenciada, especifica e de qualidade, sem dúvida compreendem o “ser 

índio” como individuo com sua cosmologia e crenças que devem ser respeitadas. 

 Assim, ser professor nas escolas indígenas não é uma tarefa fácil, de acordo 

com Gilberto (s.d, p.3), “ser professor indígena significa estar em constante 

formação e refletir sobre os processos, de modo a aprimorar a prática docente”. 

As leis e os referenciais curriculares voltados para as comunidades indígenas 

asseguram a igualdade de oportunidades, devendo o professor buscar 

conhecimentos por meio de cursos organizados pelo seu Estado em parceria com as 

prefeituras (quando houver), ou por meio de encontros organizados pelos próprios 

indígenas em seus territórios. 

Com isso, a profissionalização docente deve ocorrer em serviço, ou seja, pelo 

esforço de contribuir para a formação dos alunados na aldeia, como ressalta 

CASARO (2004, p.03): 

[...] Professores [...] sujeitos capazes de colocar a própria 
cultura em dialogo com outras culturas como condições 
epistemológicas para o conhecimento e para o enfrentamento 
das relações assimétricas do poder. 
 

 



6. RESULTADOS 

Mediante as entrevistas realizadas notamos que os profissionais da educação da 

escola para os Guaranis e Kawás da aldeia de Gwassuty, desconhecem a 

terminologia “escola”, do ponto de vista dos conteúdos e dos saberes universais, 

crendo que a educação formal se limita pela preservação e valorização da cultura, 

como consta na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que enfatiza no artigo 78, inciso 

1º: 

1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 
recuperação de suas memórias históricas, reafirmação de 
suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e 
ciências; 
 

Temos clareza que a escola indígena assume um grande papel após a 

proclamação da Constituição e LDB/ 9394-96, que reafirma a identidade étnica 

indígena, mas não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que este inciso 

possibilita uma igualdade de acesso a conhecimentos científicos, biológicos e 

humanos. Como ressalta Candau (2008, p. 6), a escola deve proporcionar a 

igualdade de oportunidades e “favorecer o diálogo com outras culturas”. 

A Aldeia Indígena Awa-Guajá, apresenta um modelo de escolarização 

semelhante à catequização no período Colonial, com a chegada dos Jesuítas no 

Brasil. Desta vez há uma preocupação maior em preservar a língua e a cultura 

Guajá e evidenciar o que está escrito na Bíblia: “Ide por todo mundo, pregai o 

evangelho a toda criatura” (Mc, 18:19). 

Sendo assim, na comunidade Guajá, os missionários assumiram a 

responsabilidade de alfabetizar os índios por meio da bíblia, considerando primordial 

a leitura das sagradas letras no idioma materno. O seu trabalho não é fácil, pois 

exige dedicação constante para concretização da missão. A concepção de escola 

para os missionários do Maranhão consiste em: 

Preservar-servir como ferramenta para valorizar e promover a 
cultura e língua guajás; 
Mediar-contribuir no processo de interação entre a comunidade 
indígena e a sociedade envolvente; 
Inovar-é impossível fazer educação escolar indígena sem 
apresentar elementos novos. Queremos que esses elementos 
de inovação sejam incorporados á cultura e sirva de ferramenta 



para o desenvolvimento da comunidade. (Entrevista realizada 
em 04/01/2013) 
 

Segundo Libâneo (2012, p.335), a escola: 

[...] É um lugar de construção e reconstrução da cultura, uma 
instância de mediação cultural entre os significados, 
sentimentos e condutas da comunidade social e o 
desenvolvimento humano das novas gerações [...] 

É nesse sentido que entendemos o papel da escola, como um espaço de 

ressignificações e afirmações de valores étnicos, culturais e crenças, apesar dos 

conflitos enfrentados pelos professores e alunos diariamente e pela alfabetização 

transmitida por uma pedagogia pragmática. 

Na escola Gwassuty, notamos um modelo de escolarização precária por ter 

uma equipe despreparada para atuar no processo formativo. Temos clareza que isso 

prejudica a aquisição de conteúdos mínimos indo de encontro com o que consta na 

Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 78, inciso 2: 

Garantir aos povos índios, suas comunidades e povos o 

acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos 

da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não 

índias; 

 Em contra partida, os Professores encontram dificuldades de lecionarem em 

seus territórios, pois para os indígenas “aprender Guarani [...] e ensinar português 

para os indígenas não é fácil [...] eles têm muita dificuldade” [...] (Entrevista com 

professores A e B realizada em 12/10/2012). 

Ao apresentarem modos próprios de transmissão de conhecimentos, notamos 

que uma está mais preocupada com a evangelização e a outra, com a preservação 

da cultura. Podemos inferir que a aldeia de Gwassuty, está anos atrás de um 

processo satisfatório de aproximação de conhecimentos. Salientamos também que o 

processo aquisitivo de saberes ocorre por uma pedagogia pragmática por julgarem 

que o papel da escola se resume na preservação da cultura. Isto acaba por 

contribuir para o fracasso e prejuízo escolar. 

Neste quadro, podemos considerar que a instituição Awa- Guajá, esta mais 

próximo do que chamamos de Proposta Intercultural de Educação com base no 



Referencial curricular para as escolas indígenas que apesar dos desafios 

encontrados diariamente pelos professores, possuem conhecimento formal (Nível 

graduação) e clareza da língua indígena utilizada na aldeia, facilitando ainda mais a 

comunicação e à interação de conhecimentos “oriundos de outras sociedades” 

(ÂNGELO, 2008, p.47). 

As estratégias desenvolvidas por professores indígenas em suas escolas 

procuram sem dúvida aproximar os conteúdos mínimos da sociedade hegemônica e 

os saberes que cerca a realidade dos alunados, mas infelizmente esse esforço 

acaba por se concretizar parcialmente, se considerarmos a proposta de uma 

educação Intercultural e Bilíngue de educação como ressalta Aguilera, 2001: 

A educação indígena escolar diferenciada, do ponto de vista 
dos indígenas, é um instrumento de resistência e luta, pois se 
trata de um campo estratégico, local privilegiado de conflitos 
ideológicos e intelectuais. (p.93) 
 

Temos total entendimento que o ensino de qualidade nas escolas rurais ainda 

esta longe de se concretizar apesar dos esforços diariamente dos educadores na 

aldeia. 

Sendo assim, os professores de Gwassuty MS, não possuem formação 

adequada para assumirem a sala de aula, este evento contribui para o atraso 

quantitativo dos membros da escola, prejudicando o alto índice de atraso para os 

discentes. 

A aldeia do Maranhão apresenta outro grau de escolaridade, pois os 

professores que lá trabalham possuem graduação até o mestrado em linguística. 

Não podemos negar que estes estão preocupados com a evangelização dos índios, 

mas ao mesmo tempo contribuem para o processo de letramento a esta 

comunidade, possibilitando o acesso a conhecimentos do mundo erudito. 

Neste propósito, as estratégias desenvolvidas pelos professores em ambas 

as escolas são semelhantes, pois dedicam as suas vidas em prol do próximo, 

tornando o saber acessível à comunidade da zona rural.  

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou analisar o processo de escolarização através da 

construção do saber pelos índios e as estratégias utilizadas pelos professores nos 

aldeamentos Gwssuty MA, Kawá e Guarani MS. 

Em suma, através da pesquisa bibliográfica pudemos compreender a proposta 

intercultural e bilíngue que abre oportunidades para uma nova concepção de ensino 

e aprendizagem nas escolas indígenas, possibilitando a interação de culturas. Mas, 

temos clareza que essa proposta acaba por ser concretizar parcialmente nas 

aldeias, pois a mesma requer transformação e uma visão mais ampla da concepção 

de ensino e aprendizagem nas escolas rurais, conforme analisamos os dados 

coletados e mencionados anteriormente. 

Entre essas condições, consideramos essencial o papel que os professores 

assumem em seus territórios, evidenciando o processo de aquisição da linguagem 

oral e escrita na língua materna de cada aldeamento e na linguagem predominante e 

a sua preocupação para a inserção do índio na sociedade envolvente. 

Contudo, tendo como base os autores contemplados neste estudo, que nos 

provocam para identificar em pesquisas futuras: Como ocorre a formação dos 

professores indígenas? Quem são esses profissionais? Quais condições são 

oferecidas para aprender um oficio? Qual a identidade do professor indígena? Quais 

propostas se têm para a formação de professores indígenas? Onde encontramos 

cursos de formação? Qual é o papel do educador indígena em seu território? Qual 

importância do educador nos aldeamentos? Como se constituem professores? 

Assim, este estudo pode ser encarado como uma preliminar para 

aprofundamentos futuros, abordando o processo formativo dos professores em seus 

territórios. 
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