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1. RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados parciais de um estudo sobre como acontece a 
alfabetização das crianças indígenas, em escolas que estão integradas ao sistema 
público estadual de educação paulista, na cidade de Praia Grande, Litoral. A 
discussão perpassa sobre os modos de ensinar a ler e escrever e se desdobra numa 
polêmica sobre: Como alfabetizar as crianças indígenas, sem intervenção cultural? 
O pano de fundo é a formação docente do futuro professor alfabetizador, que se 
concretiza na práxis da extensão universitária. O campo da pesquisa é uma escola 
estadual, E. E. I. ALDEIA TEKOÁ MIRIM, numa classe multisseriada. A observação 
do processo de alfabetização dos curumins se confronta com as políticas públicas 
de educação para esses representantes do povo brasileiro. Susana Martelletti Grillo 
Guimarães fundamenta o conhecimento sobre a educação indígena e Emília 
Ferreiro possibilita a compreensão do desenvolvimento cognitivo da leitura e escrita. 
A metodologia utilizada é a pesquisa didática baseada no pensamento de Délia 
Lerner e o método da pesquisa de campo que atende à rigorosidade do estudo. Os 
resultados parciais  mostram que o processo de alfabetização das crianças 
indígenas perpassam pelas questões da invasão cultural versus inclusão social. 

 Palavras chave: Processo de alfabetização. Escolas indígenas. Extensão 
universitária. Formação docente.  

 
2. INTRODUÇÃO 

Iniciei os trabalhos de pesquisa no dia 04 de abril de 2013, na Aldeia Tekoá Mirim de 

etnia Guarani Mybiá em Praia Grande, onde fui muito bem recebido pelo Cacique 

Edmilson e professores Valdecir e Felipe. Trata-se de uma aldeia recente (cerca de 

três anos) composta por índios remanescentes de aldeias da região de Peruíbe – 

SP, e que segundo o Cacique Edmilson ali se instalaram em busca de ocupar a  

terra reconhecida como área indígena pela FUNAI, mas ainda não oficializada pelo 

governo federal, e preservar as tradições indígenas mantendo uma certa distância 

da cultura do não índio. As instalações da escola são bem simples, de acordo com a 

cultura indígena, trata-se de uma sala multisseriada, com 17 alunos no período da 

tarde onde seis deles estão em processo de alfabetização, sob a regência de um 
professor  índio daquela etnia, como manda a lei1.  

A falta de um projeto pedagógico próprio para a cultura indígena, permite a utilização 

de material didático enviado pela Diretoria de Ensino de São Vicente, destinado às 
                                                        
1“As políticas educacionais voltadas para a educação  indígena têm sua expressão na Constituição Federativa 
do Brasil de 1988, especificamente, no Capítulo III, Artigo 210  que  assegura  aos  índios  a  formação  básica  
comum e  o  respeito  aos  seus  valores culturais e artísticos. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), de 1996,  fica  assegurado,  às  comunidades  indígenas,  o  direito  â  educação  escolar,  cujo objetivo 
é fortalecer as práticas culturais e a língua materna.”( EDUCAÇÃO INDÍGENA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Irene Jeanete Lemos Gilberto– UNISANTOS Agência Financiadora: UNISANTOS )   
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crianças não índio. O despreparo do docente com esse material é visivel. As 

atividades escolares não acontecem regularmente devido às condições climáticas e 

falta de conservação do espaço físico da sala de aula. Algumas atividades também 
são mescladas com as aulas, como por exemplo, danças e cantigas típicas da 

cultura guarany. As crianças, em processo de alfabetização, estão em estágios 

variados do processo, apresentando  dificuldades em reconhecer algumas letras e 

seus sons, pois praticam muito pouco a língua portuguesa . Primeiro paradoxo: a 

alfabetização deve ser realizada na lingua portuguesa para alunos indígenas, que 

utilizam o guarani para se comunicar, inclusive com o professor. O estudo visa 

entender quais as possibilidades de uma alfabetização interétnica, para o povo 

indígena, sem destruir a sua cultura, ou seja, como as duas culturas, do índio e do 
não índio, podem se complementar sem a dominação de um sobre o outro. 

3. OBJETIVOS 
Os objetivos da pesquisa são: 

 Compreender o processo de aquisição da escrita e da leitura em contexto 
interétnico; 

 Compreender a organização da educação escolar indígena; 

 Discutir invasão cultural 

 
4. METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada no entendimento do processo de ensino-aprendizagem da 

alfabetização é a pesquisa didática que, segundo Délia Lerner: “El propósito de la 

investigación didáctica es producir conocimiento acerca de las relaciones entre la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos, en aprendizaje de contenidos 
específicos” (Lerner, 2010). Utilizamos, ainda, o método da pesquisa de campo, para 

tecermos a compreensão dos conceitos de invasão cultural e educação interétnica, 

na observação direta do fenômeno. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
O primeiro passo foi identificar em qual estágio do processo de alfabetização se 

encontra cada aluno. Trabalhamos com pequenos textos, alguns tirados das 
apostilas enviadas pela Secretaria de Educação, outros criados com a participação 
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dos alunos (trabalhando a criatividade) usando como referência a cultura guarany e 

a própria aldeia, criando, assim, uma rotina didática. As práticas de intervenção do 

pesquisador, no processo de ensino-aprendizado da alfabetização, na escola 
indígena, são auxiiadas pelo material didático desenvolvido e distribuído pelo FDE, 

para os bolsistas do Projeto Bolsa Universidade Alfabetização. A cada palavra 

trabalhada, pergunto aos alunos a tradução em guarany, pois a intenção é trabalhar 

a língua portuguesa como segundo idioma e não substituir a língua nativa, 

respeitando a diversidade cultural. Uma outra ferramenta que tem dado bons 

resultados é o uso de músicas infantis, já que a música é tão presente na cultura 

indígena, utilizando as que eles já conhecem. A participação dos alunos na 

confecção do material didático colabora com o desenvolvimento do processo de 

alfabetização. Todos os movimentos são registrados no diário de bordo para 

análises junto à orientadora da pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Nas minhas interferências, aplicando atividades de leitura e de construção  textual, 
sempre usando como tema a própria cultura Guarany, com os alunos, neste 

momento da pesquisa,  percebo que essas atividades renderam bons resultados, 

tendo em vista que, no início das pesquisas, os alunos tinham muitas dificuldades 

para reconhecer palavras e dificuldades de pronuncia. Atribuo essas dificuldades ao 
fato de que a língua portuguesa não é usada entre os índios, por isso a minha 

presença diária, falando em português, também contribui para o processo. Vale 

resaltar que tudo isso feito com a autorização do Cacique e do professor regente.  O 

contato indescritível com a cultura Guarany,  permite ao pesquisador educador 

contribuir com as questões da educação indígena, de um modo geral. 
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