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Prefácio

Educação é, sobretudo, responsável pela identidade das pessoas e 
dos grupos. As diversas formas de metodologias educativas singulares de 
cada grupo ou pessoa são responsáveis pela formação de identidades, des-
tacando a produção, reprodução e transmissão de conhecimentos e valores.

Na sociedade indígena, cada comunidade, cada família ou indiví-
duo cria seu modo próprio de educar os filhos e produzir novos conheci-
mentos, técnicas e valores. Contudo, ao se tratar da educação escolar em 
Terras Indígenas, acreditamos que as incertezas e as dúvidas são neces-
sárias nesse contexto. Elas devem, inclusive, ter a garantia de constante 
vigilância e do contínuo diálogo para a construção de novo saber.

A educação escolar em Terras Indígenas, na contemporaneidade 
e com o conhecimento e reconhecimento da importância das leis que a 
ampara, se organiza a partir de uma proposta participativa e comunitária 
e se afirma em seus fundamentos: o reconhecimento e a valorização das 
diferenças e suas formas de expressão através da presença, no currículo, 
da cultura, da arte, da língua, dos rituais simbólicos, do modo de vida, da 
relação com a natureza e dos conhecimentos tradicionais de cada povo 
indígena, destacando a interculturalidade como eixo curricular, e tendo 
no tratamento diferenciado do ensino, do fazer peculiar, instrumentos 
de reconhecimento da identidade própria e do outro. Desse modo, adota 
os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da 
interdisciplinaridade e da contextualização, compreendendo a impor-
tância de se trabalhar uma educação diferenciada

O livro Tecendo Saberes Indígenas na Escola: Caminhos para 
uma Política Pública de Formação de Professores e Professoras Indíge-
nas no Território Etnoeducacional Yby Yara, em sua coletânea de tex-
tos visa agregar diversas experiências aguçando a percepção quanto aos 
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desafios da Educação Escolar Indígena, diante das políticas de estado e 
metas que têm sido formuladas pelos professores indígenas e suas orga-
nizações comunitárias.

Produzido a partir das vivências e reflexões  coletivas dos pro-
fessores indígenas do Norte e Oeste da Bahia, bem como, das ações 
e atividades de formação continuada do Programa ‘‘Saberes Indígenas 
na Escola”, coordenado pela Universidade do Estado da Bahia/UNEB, 
resulta de uma proposta pedagógica peculiar aos povos indígenas da 
Bahia, apresentando modelo de Educação Escolar Intracultural e Inter-
cultural que busca garantir subsídios contemporâneos para a sistema-
tização de um currículo próprio para as escolas indígenas, carregando 
a preciosidade de suas especificidades: primeiro por ser um livro que 
possui a marca legítima da participação ativa dos professores e professo-
ras indígenas garantindo a autoria e o protagonismo indígena; segundo, 
por se constituir num instrumento de estudo e pesquisa para as escolas 
indígenas, ao colocar à disposição de professores e professoras, estu-
dantes e comunidades, estratégias didáticas pedagógicas específicas e 
contextualizadas com a cultura e o modo de ser, viver e interpretar o 
meio em que vivem os povos indígenas do Norte e Oeste da Bahia; ter-
ceiro por apresentar relevância da formação continuada em particular da 
“Ação Saberes Indígenas na Escola” que em seu formato de autonomia 
na construção da proposta de formação tem proporcionado importantes 
reflexões e avanços sobre currículo diferenciado nas escolas indígenas e, 
por fim, ajudar a repensar as políticas de reparação da oferta da Educa-
ção Escolar Indígena no contexto de Bahia e Brasil.

Este livro ao tratar  da situação contemporânea da Educação Es-
colar dos povos indígenas do Norte e Oeste da Bahia, não se pretende 
pioneiro em seus textos, uma vez que iniciativas importantes os prece-
dem, sobretudo experiências da ação “Saberes Indígenas na Escola” que 
estão sendo desenvolvidas em várias partes do País. Mas, por apresentar 
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marcas bem específicas de contextos locais, onde surge uma ruptura e 
confronta-nos com aspectos da experiência de vida dos povos indígenas 
envolvidos, cujos desafios se colocam face a face aos enfrentamentos na 
construção de novas propostas de Educação Escolar Indígena e com a 
sociedade não indígena.

O princípio metodológico adotado na confecção deste livro envol-
ve o comprometimento de docentes da Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB, com a população indígena; a formação continuada através do 
Programa “Saberes Indígenas na Escola”, bem como, a vivência/expe-
riência e realização de estudos de campo pelos professores e professoras 
indígenas em suas comunidades/aldeias, ouvindo os anciões indígenas, 
e, as fontes documentais e bibliográficas, matéria prima para este livro.

Uma característica importante que merece destaque é a diversi-
dade de autores de várias etnias indígenas, o que reforça a importância 
dessa participação nas publicações sobre temas que envolvem ou são de 
interesses dos povos indígenas, proporcionado o estabelecimento de um 
novo paradigma ao criar condições para que indígenas façam o registro 
da história de suas experiências de vida, revelando o significado que a 
história possui para os povos indígenas da contemporaneidade, deixando 
de ser apenas tema, para serem também produtores de conhecimentos.

Em suma, este livro, único em seu intento, coloca para o seu prin-
cipal público destinatário o desafio de seguir seus argumentos específicos 
no fortalecimento de estratégias didáticas pedagógicas,  na construção 
de currículos específicos, na importância da formação continuada ga-
rantida a autonomia na construção das propostas de formação aos povos 
indígenas e na continuidade de lutas para implementação de políticas 
específicas e diferenciadas de Educação Escolar Indígena, interagindo, 
debatendo e participando coletivamente.

Esperamos contribuir e compartilhar as lutas e esperanças que 
nos animam a assumir os enormes desafios que a sociedade indígena e 
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não indígena, a educação indígena, escolar indígena e a educação baiana 
e brasileira vêm enfrentando ao estreitar as conexões e aprofundar os 
conflitos emergentes do mundo contemporâneo. Parabéns aos autores, 
aos idealizadores e as organizadoras do livro e excelente leitura a todos.                                                                                                                   

Rosilene Cruz de Araújo – Tuxá1

1 É indígena da Etnia Tuxá, Historiadora, Mestre em Educação e Contemporaneidade, Pro-
fessora do Ensino Superior do Colegiado de Licenciatura Intercultural Indígena/Campus 
Binacional do Oiapoque/Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, onde coordena o Cur-
so de Licenciatura Intercultural Indígena-CLII e Pesquisadora do Centro de Pesquisas em 
Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação - OPARÁ-UNEB.



Apresentação

Este livro é fruto de uma experiência que busca em seus objetivos 
demarcar o direito a uma educação escolar intercultural e diferenciada, 
não por acaso em meio a um cenário político de desrespeito e massacre 
das populações indígenas do nosso país. “Tecendo Saberes Indígenas na 
Escola: Caminhos para uma política pública de formação de professo-
res e professoras indígenas no Território Etnoeducacional Yby Yara”, 
não é só o título deste livro, mas também a pauta dos povos indígenas 
baianos no momento que luta, resiste e demarca a necessidade de discutir 
a elaboração de políticas públicas educacionais para atender a educação 
básica e superior em um cenário de retrocesso e negação de direitos histo-
ricamente construídos pelas comunidades tradicionais.

Os povos indígenas na Bahia cotidianamente precisam demarcar 
o lugar da educação indígena nas políticas públicas educacionais e nas 
decisões políticas tomadas muitas vezes sem consultar as comunidades 
devido a dificuldade de entendimento sobre o que é política de educação 
escolar indígena e transversalidade da educação básica que permeia o 
dia a dia da tomada de decisão das instituições que gestam as políticas 
educacionais no Estado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB em seu Art. 26 
apresenta: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 
2008). § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de litera-
tura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 
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Evidenciando que os a história e cultura indígena devem ser trabalhados 
de forma transversal.

Os temas Transversais são apresentados nas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais como con-
teúdos de caráter social que devem ser tratados, abordados e trabalha-
dos no currículo de ensino fundamental e médio de forma transversal 
e trabalhar de forma transversal nos propõe ultrapassar os muros es-
tabelecidos pelos componentes curriculares e se envolver com as áreas 
do conhecimento.

A LDB em seu Art. 78. Estabelece que o Sistema de Ensino da 
União com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e 
de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensi-
no e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural 
aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I - proporcionar aos 
índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 
suas línguas e ciências; II - garantir aos índios, suas comunidades e 
povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos 
da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. 

Este e outros artigos da Lei destaca a especificidade da educação 
indígena, evidencia que esta educação precisa ser atendida dentro de 
suas peculiaridades e que não diz respeito a transversalidades curricu-
lares e sim ao direito dos povos e comunidades indígenas terem sua 
educação escolar respeitada e atendida.

Portanto, a educação Indígena não é transversal ao currículo e não 
é uma questão de metodologia diferenciada, ela faz parte do universo de 
decisões dos povos e comunidades que quando traçam seus projetos, a 
escola responde ao projeto comunitário, deste modo as práticas escolares 
estão inseridas no contexto comunitário e os contextos comunitários 
estão inseridos nas práticas escolares.
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A política de educação escolar indígena é e deve ser traçada pe-
los povos, respeitadas e atendidas pelas instituições governamentais 
que tem a missão de implementar, elaborar e garantir que chegue até 
as escolas nas aldeias. A elaboração dessas políticas precisam ser rea-
lizadas com os povos para garantir o atendimento aos seus projetos e 
sobre isso trata o primeiro texto dessa publicação que apresenta a Ação 
Saberes Indígenas na Escola, pensada pela SECADI e Universidades 
em articulação com os povos que reivindicou a elaboração de formação 
continuada de professores que atendesse as especificidades dos povos. 

No texto Intitulado: “Ação saberes indígenas na escola: Cami-
nhos para uma política pública de formação de professores no Terri-
tório Etnoeducacional Yby Yara”, as autoras discutem as perspectivas 
da educação escolar indígena partindo da experiência da Ação Saberes 
Indígenas na Escola no território Etnoeducacional Yby Yara e mostram 
a necessidade desta Ação ser assumida como política pública de for-
mação de professores e professoras da Educação Escolar Indígena no 
Estado da Bahia.

Em seguida, o artigo: Formação inicial e continuada de profes-
sores indígenas na Bahia e aparição da Voz Indígena através da prática 
de pesquisa,  traz luz ao construir uma  narrativa que informa e discu-
te questões sobre a formação inicial, continuada e a autoria indígena 
na Bahia, concernentes ao direito dos povos indígenas a uma educa-
ção escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue 
e comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a 
Educação Escolar Indígena.

Em seguida temos o texto “Tecendo saberes indígenas na es-
cola: experiências da formação continuada dos professores indígenas 
no Território Yby Yara/ Bahia”, que destaca a relevância da formação 
dos professores indígenas para repensar as políticas públicas de aces-
so, permanência e sucesso dos estudantes na educação escolar indígena, 
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considerando, sobretudo, a construção das estratégias de emancipação 
dos povos tradicionais.

O terceiro texto que compõe essa publicação indaga “Para que 
serve o ensino de Matemática na escola indígena?” “E por que o conhe-
cimento local e sua cultura são considerados inferiores para o Ensino de 
Matemática em escolas ditas tradicionais?” já em seu título “Desafios de 
um ensino matemático intercultural: Proposta de um novo material 
didático”, evidencia a discussão que gira em torno da interculturalida-
de e elaboração de materiais didáticos, em especial de matemática, e a 
distância entre o ensino e cultura local no qual a comunidade se insere.

Saberes indígenas e a escola: uma experiência de formação 
junto aos professores pataxó traz uma discussão sobre a relação dos 
povos indígenas e a escola através de experiências contemporâneas de 
educação intercultural junto ao povo Pataxó promovida pelo Programa 
de Formação Saberes Indígenas na Escola numa perspectiva de  valorizar 
os saberes indígenas na escola e auxiliar na reflexão sobre o papel da 
escola nas comunidades indígenas.

Compondo a segunda parte desse material que chamamos de “Ação 
Saberes na Escola e nos terreiros das aldeias: experiência da ação na 
fala dos professores indígenas e não indígenas”, apresentamos por meio 
das falas dos professores envolvidos na ação a relevância das formações 
para o chão da educação escolar indígena. Trata-se de um importante 
aporte para conhecer pelos próprios envolvidos a ação que vem se confi-
gurando uma política de formação continuada para a educação indígena.

A formação de professores indígenas se configura como uma po-
lítica pública de fortalecimento e garantia da qualidade da educação 
escolar, e para a formação se tornar uma política de fortalecimento da 
educação é necessário que estejam em consonância com os Projetos de 
Povo de cada comunidade e para tal precisa ser construída pelos princi-
pais interessados.
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Diante do difícil cenário político nacional que estamos vivendo e 
com a dificuldade do desenvolvimento das ações educacionais emanci-
patórias, faz-se necessário conhecer ações que respeitam e privilegiam 
os projetos comunitários. Os textos publicados representam a demar-
cação de uma ação que considera os aspectos teóricos e principalmente 
os aspectos que atendem as demandas socioculturais das comunidades 
e evidenciam o direito dos povos indígenas a educação escolar indígena 
intercultural e diferenciada.

Boa leitura!

Floriza Maria Sena Fernandes e Anny Carneiro dos Santos





PARTE I: Desafios e Perspectivas na 
Implementação da Ação Saberes 

Indígenas nas Escolas do Território 
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A Ação Saberes Indígenas na Escola: 
Expectativas e possibilidades de implementação de 
uma política pública de formação de professores 

no Território Etnoeducacional  Yby  Yara

Floriza Maria Sena Fernandes1

Anny Carneiro Santos2

Resumo: A educação escolar indígena no Brasil foi imposta aos povos 
originários e tecida  nos modelos eurocêntricos numa tentativa de colonizar 
e civilizar não só os corpos, mas também seus saberes, sua ciência, seus ritos e 
mitos, sua organização social, sua cosmologia. Resistindo ao projeto civilizatório 
os povos indígenas vem lutando por um sistema próprio de Educação Escolar 
diferenciado e intercultural com os saberes construídos em sua cosmovisão e 
nos espaços contextualizados. Eles têm inaugurado experiências localizadas 
em cada povo, região e/ou aldeia, demonstrado eficácia e força criativa na 
dinâmica do contato com os “outros”, demarcando os processos de resistência, 
permanência e/ou transformações culturais, promovendo mudanças em relação 
à perspectiva colonialista de assimilação e integração à sociedade hegemônica 
não indígena. Este texto discute as perspectivas da educação escolar indígena 
partindo da experiência da Ação Saberes Indígenas na Escola no território 

1 Professora da Universidade do Estado da Bahia - UNEB atuando também na Licenciatura 
Intercultural de Educação Escolar Indígena. Graduada em Ciências Sociais pela Univer-
sidade Federal de Sergipe e Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da 
Bahia. Está coordenadora do Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos Sociais e 
Educação – OPARÁ/UNEB e da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoe-
ducacional Yby Yara – BA

2  Professora do ISEO/Brasil. Mestra em Desenvolvimento Humano e Responsa-
bilidade Social na Fundação Visconde de Cairu; Graduada em História, Pesquisadora do 
Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação/OPARÁ/CNPq, 
atuando na línha de Pesquisa Etnologia, Educação, Educação Indígena, Interculturalidade.
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Etnoeducacional Yby Yara e mostra a necessidade desta ação ser assumida 
como política pública de formação de professores da Educação Escolar 
Indígena no Estado da Bahia.
Palavras-Chave: Educação Indígena; Ação Saberes Indígenas; Políticas 
Públicas; Formação de Professores.

Resumén: La Educación Escolar Indígena en Brasil se impuso a los pueblos 
indígenas y fue tomando cuerpo dentro de los modelos eurocéntricos 
con la intención de colonizar e “civilizar”no solo los cuerpos, sino, sobre 
todo, sus saberes, su ciencia, sus ritos y mitos, su organización social, su 
cosmologia. Estos pueblos indígenas han resistido al proyecto civilizatorio 
y continúan luchando para conseguir un sistema propio de Educación 
Escolar diferenciado y intercultural; con saberes construídos a partir de 
su cosmovisión y dentro de un marco contextualizado. Muchas etnias 
indígenas han inaugurado experiencias localizadas en sus regiones y aldeas 
demostrando eficacia y empenho creativo en su contacto con los “otros”, los 
detentores de la cultura dominante. Estas etnias están configurando procesos 
de resistencia, permanencia y transformación cultural. Consiguen promover 
mudanzas en lo que respecta a la asimilación e integración en la sociedad 
hegemónica no indígena. Este texto aborda las perspectivas de la Educación 
Escolar Indígena a partir de la expleriencia de la Ación Saberes Indígenas en 
la Escuela en el Territorio Yby Yara. Nos presenta la necesidad de que esta 
Acción sea asumida como política pública en la formación de profesores de 
educación escolar indígena en el Estado de Bahia -Brasil.
Palabras clave: Educación indígena; Acción Saberes Indígenas; Polícticas 
publicas; Formación de profesores
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A AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA COMO 
FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, 
DIFERENCIADA E CONTEXTUALIZADA

Este texto é fruto de uma reflexão das autoras no acompanha-
mento da Ação Saberes Indígenas na Escola, projeto de formação de 
professores indígenas no Território Etnoeducacional Yby Yara/Bahia. 
Não existe aqui, a pretensão de fazer longas abordagens e discursos epis-
temológicos em relação à educação escolar indígena ou mesmo proble-
matizar  uma teoria do conhecimento que em nosso entendimento está 
mais consolidada nas práticas pedagógicas dos professores e escolas in-
dígenas que sistematizada no mundo acadêmico. Trata-se apenas de tra-
duzir uma experiência considerada exitosa pelos professores indígenas 
envolvidos e provocar o debate na perspectiva de pensar a Ação como 
possibilidade de ser transformada em Política Pública de Estado para a 
formação permanente e continuada dos professores indígenas

Historicamente a educação escolar organizada pelo Estado bra-
sileiro para os povos indígenas representou um recurso fundamental 
à construção de identidades colonizadas unindo a dominação cultural 
com a integração ao sistema produtivo. Gruzinsk (2001). O Estado 
concebido como um sujeito primordial no processo histórico de cons-
trução e (des)construção das identidades e universalização das práticas 
sociais, normatizando e disciplinando desejos, interesses e estruturas so-
ciais, tem no seu âmago a base constitutiva da sociedade e neste sentido 
a educação para os povos originários foi concebida numa perspectiva 
homogeneizadora e eurocêntrica visando o desenvolvimento das for-
ças produtivas sobre acumulo de capital. O modelo econômico de pro-
priedade privada, latifúndio, monocultivo e trabalho escravo, encontram 
princípios e bases legitimadoras no espaço do poder político do sujeito 
civilizatório, o Estado
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O conquistador – “Bravo e destemoroso resignado e tenaz ‘com 
desempenho viril’ – assumiu a figura, nas primeiras tintas que lhe 
definiram o perfil do cativador de índios, de buscador de minas, 
de rastreador de campos de criação, contratado pelos poderes 
públicos para pacificar certas regiões em que os naturais apre-
sentavam mais rígida resistência”. “Os conquistadores podiam 
cativar a indiada, recebiam vastas concessões territoriais, iam au-
torizados a distribuir hábitos e patentes aos companheiros mais 
esforçados”. (FAORO, 2010, p.180)

Mas o Estado não é obra do espírito, sim resultante dos contextos 
sócio - históricos da humanidade, é a materialização do poder político e 
em sentido tradicional é o conjunto de atividades que, de alguma forma 
se refere a polis, a governança dos indivíduos  e da natureza mediante 
o uso da força ou dos consensos socialmente construídos. Como afirma 
Poulantzas (1978:152), o Estado não é um sujeito com vontade autô-
noma, tampouco um instrumento de classes, mas sim uma condensação 
material das relações de forças, um campo de batalhas estratégico. Nes-
te sentido os Povos indígenas têm utilizado este campo de batalha ou 
fissura no próprio Estado para garantir a retomada de seus territórios, 
sua cultura, línguas, cosmovisão, autodeterminação e no campo educa-
cional, além de exigir políticas públicas da inclusão de um modelo que 
considere as diferenças e pluralidades étnicas, tem também inaugurado 
em suas experiências formativas nos territórios uma epistemologia da 
interculturalidade. Os indígenas concluíram que a educação usada pelos 
colonizadores como instrumento de dominação e integração ao modelo 
colonialista poderia se transformar em uma forte aliada em suas lutas de 
retomadas. Como afirma Ferreira (2001, p.71):

A finalidade do Estado brasileiro, que procura aculturar e inte-
grar os índios à sociedade envolvente por meio da escolarização 
confronta - se, atualmente, com os ideais de autodeterminação 
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dos povos. Para os índios, a educação é essencialmente distinta 
daquela praticada desde os tempos coloniais, por missionários e 
representantes do governo. Os índios recorrem à educação esco-
lar, hoje em dia, como instrumento conceituado de luta.

A formação permanente e continuada reforça e amplia a ação de 
diversos educadores e educadoras indígenas que desejam fortalecer suas 
individualidades e suas identidades coletivas enquanto sujeitos orgâni-
cos que elaboram e se comprometem com o conhecimento alterando as 
realidades opressoras e excludentes. As experiências dos Povos Indíge-
nas, no limite, com seus sistemas próprios de educação partilhados no 
cotidiano dos seus territórios têm demonstrado eficácia e força criativa 
na dinâmica do contato com os “outros”, demarcando os processos de 
resistência, permanência e/ou transformações culturais, promovendo 
mudanças em relação à perspectiva positivista de assimilação e integra-
ção à sociedade hegemônica não indígena, colocando no seio do Estado 
brasileiro suas demandas, desejos, interesses e cosmovisão, formulando 
em meio a tensões uma nova política de educação que atenda aos prin-
cípios multiétnicos da sociedade brasileira. A política pública entendida 
como processo conflituoso no que diz respeito à imposição de objetivos, 
conteúdos e as decisões de distribuição, a presença dos povos indígenas 
neste processo rompe de alguma forma com a política de integração que 
fundamenta - se na falsa ideia ou crença de que a humanidade passaria 
necessariamente por um único processo evolutivo na qual a civilização 
europeia seria o ápice perfeito deste processo. Essa visão preconizava 
que os índios brasileiros deveriam abandonar sua própria identidade.

Nessa perspectiva, uma mudança no entendimento em relação aos 
projetos de escolarização impostos aos índios implica reconhecer que 
os povos indígenas, mesmo que difuso e contraditório, ora assimilan-
do os valores internalizados da educação eurocêntrica, ora resistindo e 
problematizando, mantêm vivas as suas formas de educação próprias 
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que podem contribuir na construção de políticas e práticas educacionais 
adequadas, capazes de atender aos anseios, interesses, necessidades e de-
safios diários que hoje se impõem a esses povos.

Do ponto de vista institucional e da racionalidade eficaz há um 
rompimento como fruto da luta dos povos indígenas por entendermos 
que o Estado não é apenas um instrumento de dominação de classes, 
mas ele pode se constituir em uma condensação material da pressão das 
classes populares, portanto, no seio do Estado se processa a hegemonia 
e a contra hegemonia a depender das pressões da sociedade organizada. 

Assim a Constituição de 1988 reconheceu aos Povos Indígenas 
o direito à  organização, manifestação linguística, cultural, ser e viver 
segundo seu projeto societário. A Carta Magna também marcou histo-
ricamente o processo de legitimação da educação como instrumento de 
luta e fortalecimento da identidade dos povos indígenas, assegurando 
o direito a uma educação escolar específica e diferenciada. Uma con-
quista que não os acomodou ou impediu de continuar a luta incansável 
para defender e demarcar um currículo diferenciado que atenda as suas 
necessidades e garanta a inclusão da cultura na escola e da escola na cul-
tura, resistindo sempre à colonização escolar dos saberes indígenas, bem 
como a escolarização da cultura, do modo de viver e de ser indígena em 
sua ampla diversidade.

Como resultado da mobilização dos Povos já existem algumas es-
colas indígenas no Brasil, principalmente no território baiano, resultan-
tes de projetos construídos e elaborados a partir dos próprios processos 
de ensino - aprendizagem, modos de viver das lideranças, professores 
e estudantes indígenas, lutas, trajetórias e histórias das comunidades3 
Projetos, ações e programas são construídos como proposta de fortale-

3 Esta afirmação refere-se a algumas escolas que vem resistindo e conseguindo por iniciativa 
da própria comunidade promover uma educação escolar diferenciada, no entanto a maioria 
das escolas indígenas estão longe da autonomia possível por condições precárias de várias 
ordens..
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cimento educacional. Percebe-se que a eficácia desses projetos está sem-
pre vinculado à integração das comunidades indígenas, ficando evidente 
o quanto a participação dos povos fortalece, aproxima, desenvolve as 
práticas educacionais e chega efetivamente nas unidades escolares, de-
marcando a necessidade destas, assumirem o seu dever político e consti-
tucional com a educação escolar indígena. 

Destas experiências construídas lado a lado com as comunida-
des e, mais precisamente, com os professores indígenas, destacamos a 
Ação Saberes Indígenas na Escola, que apresenta relevantes resultados 
na perspectiva do fortalecimento de uma Educação Escolar Específica e 
Intercultural. Os desafios são inúmeros e de todas as dimensões. Os po-
vos indígenas na Bahia habitam diferentes territórios, com consideráveis 
distâncias geográficas, especificidades regionais, locais e culturais que 
precisam ser sempre consideradas para garantir a consolidação de uma 
política educacional de formação de professores específica para Educa-
ção Escolar.

No marco legal a Ação Saberes Indígenas na Escola é amparada 
na Resolução nº 54, de 12 de dezembro de 2013, com alterações da 
Resolução nº 57 no mesmo  ano  e  teve  como  gestora: a  Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECA-
DI/MEC, substituída em 2019 pela Secretária de Modalidades Espe-
cializadas de Educação (Semesp) e na Rede do Território Etnoeduca-
cional Yby Yara4  está sendo executado e coordenada pela Universidade 
do Estado da Bahia/UNEB e pelo Instituto Federal da Bahia – IFBA 

4 Território Etnoeducacional é instrumento de gestão da educação indígena, foi definida no Decreto 
nº 6.861, em 27 de maio de 2009. No decreto de sua criação, o Território Etnoeducacional Nordeste 
abrigava os limites território dos Estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Recentemente, por decisão de 
lideranças indígenas na Bahia, o Território Etnoeducacional Yby Yara Yara foi definido circunscrevendo 
os limites territoriais do Estado da Bahia, e redesenhando a proposta anterior de criação dos TEE. En-
tre as justificativas para essa redefinição estão os laços históricos, políticos e culturais que estabelecem 
os povos indígenas que habitam o Estado da Bahia, ainda que esses limites sejam mais flexíveis quando 
se trata das fronteiras étnicas, como, no caso dos Pataxó, que mantêm fortes vínculos identitários com 
parentes em Minas Gerais. (Linguagens, identidades e letramentos - Vol. 2, n. 2, jul./dez. 2012 - 12). O 
Termo Yby Yara significa dono da terra 
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(Campus  de  Porto Seguro), tendo como parceiros: Secretaria da Edu-
cação do Estado da Bahia – SEC/BA e as prefeituras municipais de 
Porto  Seguro, Santa Cruz Cabrália, Abaré, Curaçá e Muquém do São 
Francisco. Inicialmente a proposta foi criada com o objetivo de:

Promover a formação continuada de professores da educação es-
colar indígena, especialmente daqueles que atuam nos anos ini-
ciais da educação básica nas  escolas  indígenas; oferecer cursos 
didáticos e pedagógicos que atendam as especificidades da orga-
nização comunitária, do multilinguismo e da interculturalidade 
que fundamentam os projetos  educativos  nas  comunidades  in-
dígenas;  oferecer subsídios à elaboração de currículos, definição 
de metodologias e processos de avaliação que atendam às espe-
cificidades dos processos de letramento, numeramento e conhe-
cimentos dos povos indígenas; fomentar pesquisas que resultem 
na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas 
linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situação socio-
linguística e de acordo com as especificidades da educação esco-
lar indígena. (PORTAL FNDE5, www.fnde.gov.br)

A Ação Saberes Indígenas  na Escola gesta o modelo de educação 
diferenciada quando professores e alunos indígenas assumem o papel de 
sujeitos na consolidação e construção do conhecimento, no planejamen-
to e execução das propostas pedagógicas. São professores pesquisado-
res que elaboram orientações pedagógicas, constroem material didático, 
planejam e realizam formações para os próprios professores, com e para 
as escolas indígenas com base em um currículo intercultural, contextua-
lizado, enraizado nos saberes historicamente construídos na relação com 
a terra, a comunidade e com a ancestralidade.

Para compreender o real impacto, ou melhor, o significado da 
Ação Saberes Indígenas na Escola, é importante conhecer as falas dos 
professores e outros integrantes desta ação que compõe a segunda parte 

5 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
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desta obra. São relatos que mostram o prazer em planejar, realizar, fa-
zer acontecer, fazer participar, fazer acreditar em mudanças, e principal-
mente na concretização daquilo que defendem com luta e resistência.

Dessa forma, um novo olhar sobre a educação nas escolas indíge-
nas surge com a Ação Saberes Indígenas na Escola baseado no respeito 
e o reconhecimento do fazer a partir     de uma prática educativa que 
nasce da realidade in loco, garantindo o fortalecimento da educação por 
meio da sua autonomia, especificidade, participação e construção pelos 
próprios povos. 

Uma Nova Concepção de Educação Materializada na Ação Saberes 
Indígenas na Escola 

Na concepção política da Educação Escolar Indígena que foi ado-
tada  na  Ação Saberes orientadas pelo RCNEI6 e DCNEI7, procura-se 
alcançar processos educacionais que integrem as experiências comuni-
tárias, trabalhando a articulação dos diferentes agentes comunitários 
capazes de transmitir sua experiência aos outros inseridos em processos 
educacionais que valorizem as formas mais tradicionais de transmissão 
de conhecimentos, práticas, atitudes e saberes de cada povo indígena.

A Escola Indígena em sua concepção é de natureza comunitária 
por isso os saberes tradicionais, costumes, crenças estão presentes nos 
processos de ensino aprendizagem. A Ação “Saberes Indígenas na Es-
cola” - no território Etnoeducacional Yby Yara, tem dado visibilidade à 
esta educação. Traz para o material didático e prática pedagógica com 
seus processos próprios de aprendizagem,  os conhecimentos construí-
dos, a identidade étnica, a diversidade sociocultural através  dos espaços 
de socialização da comunidade como suas habitações, as formas de utili-
zação do espaço agrícola, pecuária artesanal e extrativista, a produção de 
6 Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena - RCNEI

7 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena.
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farinha, a prática da meliponicultura, a criação do gado miúdo, manifes-
tações religiosas e festivas.

A recriação oral do lugar a partir de suas próprias narrativas  é va-
lorizada pelo grupo envolvido no trabalho de pesquisa; a cultura torna-se 
dinâmica e uma rede de significados reaviva o trabalho dos pesquisado-
res. Percebe-se então a compreensão do sentido que os Povos Indígenas 
dão e têm de suas escolas entendendo-as como parte do modo de viver, 
percebendo nela, o lugar que crianças, jovens, adultos e idosos aprendem 
no contexto dos cotidianos das comunidades.

Esta mudança de concepção em matéria educativa implica ne-
cessariamente em importantes inovações que a Ação Saberes Indígenas 
coloca em debate e em prática nas escolas dos Povos fazendo nascer das 
bases uma Epistemologia da Educação Escolar Indígena. Uma ciência 
não euro-centralizada, mas com os princípios  da interculturalidade e 
os saberes dos Povos indígenas construídos em sua cosmovisão e nos 
espaços contextualizados

É uma Ação que tem permitido entender os sentidos, anseios e 
necessidades que as escolas indígenas possuem e enfrentam. Permite 
uma clareza entre a relação das práticas comunitárias e da cultura com 
a escola. Consideramos que muitas ações de formação de professores já 
foram realizadas, mas essa em questão tem a particularidade de ter os 
professores indígenas diretamente em todo o processo de construção, 
permitindo assim uma visão ampla e minuciosa das necessidades e prin-
cipalmente das potencialidades de cada escola.

A educação é parte de um processo que se constrói historicamente, 
culturalmente e só pode ser compreendido e respeitado quando se escuta 
os principais envolvidos. Nesta perspectiva é necessário entender que a 
Educação Intercultural só acontece a partir do próprio sujeito cultural.

Para Walsh (2009), a interculturalidade é recorrente nas políticas 
de Estado em toda América Latina e muitas vezes serve aos interesses 
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de um sistema de dominação, a colonialidade. Para a autora a educação 
intercultural crítica não é algo pronto, mas um projeto a ser construído 
cotidianamente pelos grupos subalternizados. Neste sentido a Ação Sa-
beres Indígenas na Escola tem o diferencial de escutar e construir prio-
ritariamente pelas mãos dos professores indígenas; tem a voz das comu-
nidades e a demarcação das práticas culturais respeitadas e presentes nos 
processos de aprendizagem rompendo com uma ideia colonizadora que 
ainda permeia às políticas educacionais para os povos indígenas

 As diferenças entre a Educação Escolar não Indígena para a Edu-
cação Escolar Indígena não são apenas metodológicas. O que para os 
envolvidos na educação específica e intercultural não é novidade, para 
muitos envolvidos na construção e implementação de políticas educa-
cionais específicas de Estado, por exemplo, o são. Portanto, resumir a 
luta de povos que há décadas se organizam em prol de uma educação 
especifica intercultural à metodologias específicas   é, para além do des-
respeito, colonizar, invisibilizar, negar a história e os saberes historica-
mente construídos; é matar culturas, a diversidade e autodeterminação.  
A Educação Escolar Indígena tem projetos vinculados aos seus povos, e 
esses têm o direito de ter suas práticas educacionais e currículos respei-
tados e principalmente atendidos.

Por esta razão a Ação Saberes Indígenas é uma política pública de 
governo que diante de uma conjuntura adversa e conservadora precisa 
ser concebida e organizada em Política Pública Educacional de Estado. 
Essa é uma construção coletiva que depende não somente dos sujeitos 
envolvidos diretamente na ação e que acreditam nas mudanças, mas, so-
bretudo, da luta e organização dos Povos indígenas na arena política do 
Estado brasileiro. Se observarmos amiúde, as mudanças que há muitos 
anos vêm acontecendo no interior da Escola Indígena vão aos poucos e 
com a incansável luta dos Movimentos Sociais Indígenas e Indigenistas 
se transformando em leis,
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Os objetivos são assim, como guias de orientação que o professor 
mesmo elabora para desenvolver sua prática, fazer escolhas cur-
riculares, pensando as diversas aprendizagens que quer conseguir, 
definir que caminhos seguir sabendo que cada aluno vai aprender 
de forma e ritmo bastante diferenciado. Neste sentido os objeti-
vos vão levar em conta não só a diversidade cultural, base da no-
ção de interculturalidade assumida nos fundamentos gerais, mas 
também a diversidade individual dentro de uma mesma escola, 
mesmo que sejam todos professores e alunos, membros de uma 
mesma comunidade educativa. (RNCEI, 1998, p. 60)

A Educação Escolar Indígena como mediação possível e necessá-
ria no seu conjunto discute a autonomia, ancestralidade posse e uso da 
terra dentro de uma dialética que une a luta política, religiosa, estética 
e do saber como possibilidade, não como favor do Estado e dos gover-
nos, mas como resultante de um processo tenso que coloca no seio do 
Estado não a ótica do favor, do controle da racionalidade institucional, 
mas a autonomia e a conquista dos Povos. Não uma política pública de 
cima para baixo, mas de baixo para cima que enfrenta os conflitos e as 
heranças sócio - antropológicas de um Estado autoritário.

Tecendo Saberes nas Escolas Indígenas do Norte e Oeste da Bahia: 
Uma Epistemologia da Educação Escolar Indígena que Nasce no 
chão das Aldeias8

A Ação Saberes Indígenas nas Escolas do Território Etnoedu-
cacional Yby Yara tem conduzido uma discussão político – pedagógica 

8 O plano de trabalho da  Ação Saberes Indígenas na Escola elaborado conforme a reali-
dade, compreensão e contexto de cada território, neste sentido embora seja uma proposta 
inicialmente construída na esfera federal é reconfigurado nas regiões com base no diálogo, 
escuta e fazer pelos sujeitos envolvidos para atender as reais necessidades das comunidades 
indígenas sendo os principais protagonistas e interessados os professores, gestores, lideran-
ças e estudantes pertencentes a estas comunidades. É uma Ação que embora esteja sendo 
desenvolvida em quase todas as escolas indígenas da Federação, cada experiência tem sido 
única porque reflete a diversidade étnica dos Povos.
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participativa e de valorização dos princípios culturais dos povos indíge-
nas do Estado da Bahia. O caráter coletivo da construção do conheci-
mento e das práticas sociais nos encontros de formação e de produção 
de material didático tem possibilitado um olhar crítico sobre o modelo 
de educação implantado e enraizado nos currículos ainda eurocêntri-
cos e colonialistas. Dessa forma, os professores envolvidos se mostram 
preocupados com a organização do trabalho pedagógico  e procuram 
socializar as problemáticas vividas. É nas reuniões de planejamento e 
avaliação dos encontros que acontecem as trocas de experiências. Assim, 
a proposta de educação intercultural dirigida à otimização do desen-
volvimento de habilidades e competências referentes às diversidades, à 
ancestralidade e à identidade cultural dos povos, tem sido o caminho 
percorrido pela “Rede Saberes Indígenas na Escola”.

[....] sabemos que a proposta de uma escola indígena de qualida-
de, específica, diferenciada, bilíngue, intercultural, só será viável 
se os próprios índios, por meio de suas respectivas comunidades, 
estiverem à frente do processo como professores e gestores da 
prática escolar. E para que essa escola seja autônomo e contri-
buíam para o processo de autodeterminação dos povos indígenas, 
afinada com os seus projetos de futuro, é fundamental a criação 
de novas práticas de formação. Estas devem permitir aos profes-
sores indígenas atuar, de forma crítica, consciente e responsável, 
nos diferentes contextos nos quais as escolas indígenas estão in-
seridas. (REFERENCIAIS, 1998, p.10)

O protagonismo indígena é entendido aqui dentro de um proces-
so histórico, através da educação Indígena e comunitária que se dá no 
cotidiano dos Povos bem como na escolarização formal, tendo a esco-
la como um dos principais meios para promover a mudança. O ato de 
conscientização e de problematização de experiências durante a Ação tem 
dado visibilidade para a continuidade da qualificação profissional e da 
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construção de currículos para as escolas indígenas. Nesse sentindo, o es-
tabelecimento de novas dinâmicas, concepções e mecanismos nas escolas 
para atender as especificidades, a gestão de um modelo de educação que 
assegure a interculturalidade, a interdisciplinaridade, a transversalidade, 
a contextualização da educação e identidade etnocultural de cada povo é 
tarefa que exige esforço dos agentes diretos (professores, gestores indíge-
nas, equipe técnica, alunos), assim como dos poderes públicos responsá-
veis pela educação das crianças, jovens, adultos e idosos das comunidades 
indígenas. Partindo desta perspectiva, a Ação Saberes Indígenas tem se 
constituído em  um grande desafio para os professores indígenas e não 
indígenas e de aprendizado para os agentes das Universidades envolvidas.

Os planos de trabalhos construídos para a formação dos profes-
sores em todas as etapas são delineados considerando as especificidades 
da educação escolar indígena, de suas diretrizes e currículos a partir das 
vivências de formação na comunidade, da reflexão sobre as práticas do-
centes nas escolas em que atuam e assim vão buscando ressignificá - las 
no contexto das suas demandas educacionais e na compreensão e per-
cepção da presença das práticas cotidianas da cultura nos processos de 
aprendizagem.

Urquiza (2015) destaca como fundamentais duas categorias das 
diretrizes para educação escolar indígena e que buscamos que sejam 
refletidas na Ação Saberes Indígenas,

Primeiro o conceito de escola indígena, na qual o currículo passa a 
ser visto como hipótese cuja identidade está na natureza e história 
de cada comunidade e segundo o surgimento, como necessida-
de epistemológica, da figura do professor-índio ser produtor e/
ou organizador de conhecimentos: conhecimento tradicional ela-
borado/reelaborado e vivido pelo seu povo que deve buscar fazer 
a ressignificação, ou a compreensão dos mesmos, através do diá-
logo com outras culturas e outros saberes[...] (NASCIMENTO; 
AGUILERA URQUIZA, 2005)
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Nesta ótica, a proposta desenvolvida pela Ação Saberes Indígenas 
na Escola nos encontros de formação se transforma em um espaço em 
que os sujeitos da ação se reconstroem na interculturalidade  durante 
todo o processo, uma vez que as postulações  apresentadas  nos estu-
dos buscam provocar nos professores/mediadores/ “cursistas” uma con-
textualização com suas práticas de alfabetização e numeramento como 
mostram algumas falas dos professores9

Fala 01

“A oportunidade de unir todos os alfabetizadores da região   norte 
e oeste, possibilitou uma interação e troca de experiências riquíssimas. 
Assim, no primeiro momento foi avaliada a matriz de referência de letra-
mento e alfabetização, posteriormente o simulado da Avaliação Nacional 
de Alfabetização - ANA, discutindo e analisando as questões propostas 
e apontando os descritores, as contradições e as bases de referências em 
cada uma delas. No segundo momento, trabalhamos a construção das 
sequencias didáticas dentro das nossas perspectivas e contextualidade, 
posteriormente as produções de atividades seguindo eixos temáticos, que 
irão compor um caderno de orientações pedagógicas dentro da perspec-
tiva da Educação escolar Indígena”. (Rosivânia Cruz de Araújo Tuxá,).

Fala 02

“Os encontros do curso foram marcantes porque cada um deixou 
muitas coisas boas como conhecimentos adquiridos e tivemos muitas vi-
vências e troca de experiências nesses encontros. Sabemos que cada um 
dos temas abordados teve seu significado e um sentido para ser pratica-
do e desenvolvido em sala de aula. Então o curso dos Saberes deu um 
norte para os educadores indígenas porque nas etapas foram colocados 
9 Falas extraídas dos Relatórios da Ação Saberes Indígenas no Território Etnoeducacional 

Yby Yara entre 2015 a 2018.
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vários componentes como Alfabetização Científica,  Interculturalidade, 
Numeramento, Etinolinguagem e outros. O curso mostrou para os po-
vos indígenas suas formas próprias de organização social, seus valores, 
tradições e processo de constituição de saberes. A escola incorpora a 
identidade específica e cultural.” (Adailta Menezes Cruz Kaimbé).

Fala 03 

“No decorrer da formação foram mostradas diversas maneiras que 
sucedem as artes verbais no quadro da linguagem, pois a linguagem pode 
se encontrar não apenas onde nosso olhar alcança. Mas, sim nas diversas 
formas de expressões, seja verbal ou não o texto vai estar lá ao ser transmi-
tida seja oral ou não, na pintura corporal, no canto, no sons dos pássaros, 
fazendo uso delas estamos praticando artes verbais e indígenas em con-
sonância com a natureza praticando diferentes linguagens”. (Antônia de 
Assis de Oliveira Tuxá).

Fala 04           

“Saberes Indígenas é um programa voltado para Educação Escolar 
Indígena, visando uma melhoria nas práticas pedagógicas e aperfeiçoa-
mento dos professores indígenas, no processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos.  O professor possui um papel fundamental no desenvolvi-
mento de ensino e aprendizagem, pois deverá estar atento aos conhe-
cimentos prévios dos alunos, onde a linguagem oral é predominante na 
Educação Escolar Indígena. Os Saberes Indígenas leva a refletir sobre 
uma educação que temos com a educação que queremos, pois os indí-
genas querem uma educação que seja diferenciada e de qualidade, que 
respeite os conhecimentos do convívio familiar, social, levando estes co-
nhecimentos para a sala de aula para que possa ser trabalhado de forma 
prazerosa, com ludicidade e significado.” Em todos os módulos dos Sabe-
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res Indígenas foram discutidos as práticas pedagógicas dos professores, a 
importância do saber/fazer a vivência do povo local, como um ponto de 
partida para um conhecimento mais elaborado e científico, partindo de 
uma discussão fundamentada em teóricos.  A Ação Saberes Indígenas na 
Escola é necessária para reafirmação e valorização dos costumes, raízes 
culturais, ou seja, o ambiente natural, social, cultural e imaginário de um 
povo, e fortalecimento da comunidade indígena, possibilitando uma edu-
cação de qualidade, a partir de práticas pedagógicas voltadas à educação 
escolar indígena, com construção de material didático contextualizado e 
diferenciado para trabalhar em sala de aula, respeitando um conjunto de 
conhecimentos da realidade dos alunos. “Portanto, o planejamento pe-
dagógico deverá ser elaborado visando o fortalecimento da cultura, lín-
gua, costumes e tradições e uma aproximação dos conhecimentos local 
com o universal”. (Maria de Fátima Ferreira de Carvalho - Povo Kaimbé)

Fala 05

“A formação em Letramento ocorreu de forma continua com 
uma metodologia dinâmica através de questionamentos sobre a temáti-
ca, exposição visual, textual, e explanação teórica, provocando o debate 
e instigando de forma que ao final da formação pude constatar que o 
conhecimento prévio em letramento levantado  no  momento  inicial 
da oficina já havia tomado outras proporções, outros significados e a 
percepção da capacidade de produzir intelectualmente conhecimento de 
mundo se aflorou através das produções finais apresentadas”. (Socorro 
Tuxá, Orientadora de Estudos)

Fala 06

“O Programa Saberes Indígenas na Escola do Território Yby 
Yara, é uma formação muito importante para nós professores indígenas 
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do norte e Oeste da Bahia porque sentamos para refletir sobre como 
trabalhar uma educação específica, diferenciada, comunitária e de qua-
lidade dentro das escolas indígenas de cada comunidade. Cada uma 
com a sua especificidade, buscando práticas pedagógicas de melhorar 
o ensino aprendizagem criando materiais didáticos específicos como: 
cadernos contendo contos lendas de cada povo, livros de alfabetização 
contendo produções de seus próprios professores e comunidade. Nesses 
encontros debatemos sobre cultura, religião, políticas públicas, conjun-
tura política do país, projetos futuros, execução de projetos em anda-
mento, todos voltados para educação. O programa saberes indígena na 
escola também trabalha mesmo que inconscientemente com a união 
dos povos indígenas, sejam da mesma etnia, sejam de etnias diferen-
tes, a exemplo do povo Tuxá que há muito tempo foi dividido devido 
à inundação de suas terras pelas águas do Rio São Francisco com a 
criação da Barragem de Sobradinho, sendo separados em três terri-
tórios: Tuxá Rodelas/BA, Tuxá Ibotirama/BA e Tuxá Inaja/PE. Com 
o passar do tempo foi surgindo novas comunidades derivadas dessas 
comunidades como: Tuxá/Muquém, Tuxá/ Banzaê e recentemente o 
grupo étnico Cataá Tuxá Banzaê grupo ao qual eu pertenço. Com as 
formações dos saberes indígenas, estamos juntos novamente e dessa 
vez, por um objetivo comum que é uma educação de qualidade para 
nossas comunidades e perpetuação da nossa cultura, tradição e religião 
aprimorando técnicas de ensino aprendizagem há muito tempo usadas 
pelos nossos antepassados. O Programa Saberes Indígenas na Escola 
vem dando bons resultados, como professores mais conscientes de suas 
responsabilidades, pesquisadores da nossa própria cultura, comprome-
tidos com as lutas coletivas da comunidade, reelaborando formas de 
ensino aprendizagem que sempre existiram na comunidade, mas que se 
fazia necessário um olhar mais atento. Entendendo que a criança não 
vem à escola como saco vazio e os professores não são os detentores dos 
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saberes e vamos preencher com informações, e sim que toda criança já 
vem com vários conhecimentos repassados pelas suas famílias e a res-
ponsabilidade de nós professores indígenas é usar esse conhecimento 
trazidos pelas crianças e fazer as intervenções pertinentes ao seu desen-
volvimento educacional. O público são as séries iniciais de 1º ao 3º ano, 
mas queremos abranger as séries seguintes e também o ensino médio, 
pois a Ação saberes foi testada e aprovada pelos professores indígenas. 
Entendo que os saberes indígenas foi e está sendo o melhor caminho 
para se obter alunos mais preocupados com a sua cultura, professores 
mais esclarecidos sobre o seu papel e consequentemente uma comuni-
dade mais fortalecida”. (George Cataá Tuxá).

Percebe-se nas falas que a Ação problematiza a exclusão das ma-
trizes indígenas,  refuta a cosmovisão de desumanização e desvaloriza-
ção dos rituais, modos de organização sociopolítica e econômica que foi 
amplamente difundida e predominantemente internalizada pelas socie-
dades indígenas e não indígenas precisando ser constantemente refletida 
e percebida em nossas práticas, falas, simbologias e estruturas sociais. Os 
encontros de formação vão gradativamente consolidando   as mudanças 
nas pessoas, suas trajetórias subjetivas e suas formas de significação e 
representação do mundo em especial a superação das heranças colo-
niais que dizimou os corpos, sentimentos, formas  de vida e culturas dos 
povos indígenas. A mudança no inconsciente e no imaginário de todos 
os sujeitos protagonistas envolvidos no processo de formação amplia as 
rupturas em curso em um país multiétnicos e plurirreligioso.

Material Didático Específico, Contextualizado e Produzido pelos 
próprios indígenas

A Ação Saberes Indígenas na Escola tem também por objetivo 
oferecer recursos didáticos e pedagógicos para fortalecer os projetos edu-
cativos das escolas, fortalecer a construção de currículos, metodologias 
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e processos de avaliação que atendam as especificidades do letramento, 
numeramento e dos conhecimentos indígenas; fomentar pesquisas que 
resultem na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos de acordo 
com cada especificidade. Trata-se de uma ação com foco principal na 
formação continuada de professores que atuam na educação indígena.

Neste sentido o grupo envolvido nessa ação na Universidade do 
Estado da Bahia, decidiu colocar a construção do material didático es-
pecífico como um dos grandes objetivos do trabalho. Não foi uma deci-
são tomada simplesmente para atender ao que reza a portaria Nº 98 de 
seis de dezembro de 2013 que classifica a produção de material didático 
como “fomento”. Entendemos que fomento é um impulso, movimen-
to, incentivo. Para os professores indígenas envolvidos na Ação Sabe-
res Indígenas na Escola desta região, a construção de material didático, 
está para além de um impulso, é efetivamente atender aos anseios das 
comunidades escolares indígenas. Assim, foi necessário dar um passo 
e compreender o desafio e sua importância para a consolidação de um 
currículo específico diferenciado e intercultural 

A Ação Saberes Indígenas na Escola é estruturada por várias di-
mensões e uma delas a definição de funções e perfis para garantir o bom 
andamento das atividades: coordenador – geral, coordenador – adjunto, 
supervisor da formação, formador, coordenador de ação, orientador de 
estudos e professores cursistas, cada um com suas funções definidas. A 
primeira tarefa foi a de compreender com qual perfil estava a atribuição 
de coordenar a elaboração de materiais didáticos e paradidáticos, fican-
do evidente que a tarefa cabia aos formadores com o apoio dos supervi-
sores e coordenadores   

Amadurecendo no intuito de compreender que construção era 
essa e com base em experiências anteriores, decidimos que precisáva-
mos organizar uma equipe disposta a encarar o desafio dos “materiais 
didáticos específicos”, e em resumo, todos os perfis passaram a fazer 
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parte do grupo, isso devido ao nosso primeiro aprendizado: a educação 
indígena é um projeto comunitário e em sua construção nenhum sujeito 
da comunidade pode ficar de fora, todos somam forças e agregam com 
os seus saberes. Assim, formou-se uma equipe para pensar, pesquisar e 
acompanhar a construção de materiais didáticos da Ação Saberes In-
dígenas nas regiões norte e oeste da Bahia. O grupo aceitou  trabalhar 
na perspectiva de subsidiar a prática pedagógica nas unidades escolares 
indígenas, pesquisar  e analisar as produções já realizadas.

Produção Didática para os Encontros de Formação de Professores 
nas Escolas das Comunidades

Nesta trajetória percebemos o conflito do não saber fazer, do ten-
tar encontrar o caminho certo e com os ranços de uma formação carte-
siana, ainda tínhamos a consciência de que existe o método exato na ela-
boração de materiais didáticos específicos. Desta forma iniciamos uma 
busca aos teóricos da área para fortalecer essa empreitada na esperança 
de descobrir a fórmula perfeita. Nesta busca também veio o amadure-
cimento gradativo. Pesquisamos, discutimos, buscamos outras experiên-
cias, mas chegamos à conclusão que quando se trata de “especificidade”, 
o desafio não é simples, não encontramos receitas prontas,  não se trata 
de diferentes abordagens, não se trata de colocar contextos, cotidiano, 
contos, histórias, imagens nos materiais, e sim, de garantir que os sabe-
res indígenas não apareçam escolarizados ou colonizados.

Não é objetivo incluir a cultura e os saberes nos conteúdos esco-
lares, não está no desejo à construção de um material que valorize por 
valorizar, inclua por incluir, os mitos, contos indígenas, a relação com 
o território, à questão da terra, os causos e a oralidade. A proposta é a 
construção de um material didático específico, que atenda as escolas 
indígenas, o que exige compreender que representação do cultural não 
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garante a especificidade do material. Está se tratando de material para a 
educação escolar, para ser utilizado na escola

A escola é um ambiente “de muitos aspectos (...), onde acontecem 
os processos educacionais que envolvem todas as características, relações 
sociais, culturais da comunidade. (...) espaço de vida, de movimentação 
humana, de sustentabilidade de uma comunidade” (SANTOS; TUXÁ, 
2017, p. 16).  Na escola utiliza – se as práticas culturais, os saberes ances-
trais e estes, dão impulso e estruturam as práticas pedagógico- didáticas 
nesse ambiente onde os sujeitos dão sentido aos seus modos de viver e 
ser indígena.

O grupo responsável pela elaboração e organização dos materiais 
de Letramento reafirmam no seu plano de trabalho estes princípios:

(...) O que pretendemos é construir materiais didáticos para sis-
tematização dos conhecimentos étnicos e comunitários, que con-
tribuirá sem dúvida, com o currículo diferenciado e intercultural 
das escolas indígenas do norte e oeste da Bahia. (...) Buscamos 
uma educação escolar com formação para a vida, não apenas 
como um instrumento de formação dos indivíduos para dispu-
tarem uma posição no mercado de trabalho, pois a educação da 
sociedade envolvente é necessária, mas não é o único caminho.
(...) O objetivo maior, com a construção de material didático es-
pecífico é oferecer formação e aportes que promova o fortaleci-
mento da identidade étnica, das práticas culturais e de valores 
do cotidiano da vida comunitária indígena, garantindo assim, a 
manutenção dos saberes ancestrais, valorizando o próprio modo 
de ser, de fazer e de querer do povo indígena e sua relação com 
o universo em diálogo com outras culturas. Almejamos, dessa 
forma, uma educação transdisciplinar que conduzirá a uma edu-
cação de fato intercultural. (Depoimentos da Equipe de Material 
Didático da Ação Saberes Indígenas na Escola. UNEB/201710)

10 Depoimentos da equipe de coordenação de elaboração de material didático da Ação Saberes 
Indígenas na Escola - 2017 Rede Yby Yara Norte e Oeste da Bahia/UNEB.
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Trata-se evidentemente de uma construção de diversas vertentes 
e contradições, mas é necessário dar o primeiro passo para partir no 
caminho da construção de um currículo que atenda aos anseios e rei-
vindicação dos povos indígenas. Essas reinvindicações estão postas nos 
documentos legais, como evidencia o grupo de construção e organização 
do material didático da Ação Saberes Indígenas:

As mudanças de paradigmas na Educação Escolar Indígena sur-
gem com marcos regulatórios, conquistados com o protagonismo 
indígena na luta por seus direitos, dentre estes, consideramos um 
dos mais importantes, senão o mais importante a Constituição de 
1988. Com esse advento, a Educação Escolar Indígena ganha enor-
me significado para as populações indígenas. Após a Constituição 
de 1988, vários outros documentos legais somam e reforçam o que 
orienta a Constituição sobre a oferta, a responsabilidade e o cur-
rículo das escolas indígenas. (Depoimentos da Equipe de Mate-
rial Didático da Ação Saberes Indígenas na Escola UNEB/2017)

O material didático visa subsidiar as práticas do professor e tem 
como foco principal a aprendizagem dos estudantes que para ter sentido 
precisa ser contextualizado tendo a cultura embrenhada nos conteúdos. 
Ele não vai apresentar para ensinar a cultura, o específico não é construir 
um material didático que ensine a cultura, sim, que além de atender as 
necessidades efetivas das escolas, tenha essência, sentido e mãos dos que 
fazem a educação escolar indígena.

Outra compreensão desse processo de construção é que a elabo-
ração de materiais específicos só pode ser efetivamente consolidada, 
quando se coloca como um fazer pedagógico dos professores indígenas 
e nas escolas indígenas, além de ser construído pelos envolvidos no pro-
cesso, é na comunidade, na escola que essa construção deve acontecer, 
pois, a subjetividade diz e reflete muito além do perceptível. Constru-
ção entrelaçada e embrenhada pelos saberes culturais, não como uma 



44

forma de ensinar ou valorizar esses saberes e sim, fazer o “específico” 
em equilíbrio às necessidades das práticas pedagógicas e comunitárias.

A educação escolar indígena representa um projeto que a comu-
nidade deseja para seu povo, portando é a representação de um Projeto 
de Povo, e o material a ser trabalhado nessa escola deve ser para além de 
um simples material didático e paradidático; deve atender a esse projeto 
de povo, a esse projeto comunitário. Apenas os membros dessas comu-
nidades sabem responder sobre esse projeto e são os mais indicados para 
orientar essa construção, demarcando o que é prioritário para seu povo 
no processo de ensino e aprendizagem. Na fala dos professores: “A pro-
dução de materiais didáticos tem sido um aporte importantíssimo para 
os professores indígenas alfabetizadores, pois são capazes de traduzir a 
complexa relação entre os mundos social, ecológico e espiritual da cos-
mologia indígena”. (Depoimentos da Equipe de Material Didático da 
Ação Saberes Indígenas na Escola UNEB/2017)

Destacam ainda que: “A Ação Saberes Indígenas na Escola, tem 
buscando consolidar os espaços de socialização de experiências e apren-
dizagens como espaços efetivos de formação e produção de materiais 
didáticos específicos que alcancem o terreiro das aldeias”.

Os materiais didáticos específicos evidenciam outras formas de 
abordar no cotidiano escolar os aspectos de vida, o sentido da escola, 
sujeitos, tempo, ambiente, espaço, modo de viver, modo  de  ser, saberes 
e principalmente projetos de vida da comunidade. Fortalece o entendi-
mento de que o material específico não escolariza os saberes e a cultura, 
ele é em sua essência oriunda dos saberes e da cultura de cada comuni-
dade e de cada povo, ou seja, ele não representa mas é parte do modo de 
vida dos povos. Não traduz, ele atende aos saberes e ao projeto de povo. 
Enfrentamos este grande desafio de organizar a produção  de material 
didático porque mesmo sem experiência, trata-se de uma equipe conhe-
cedora, integrante dos projetos de povo, dos projetos comunitários, dos 
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saberes, da cultura. Ainda que trabalhando com parcos recursos finan-
ceiros, humanos, tecnológicos, a equipe mantém a crença, utopia e espe-
rança, encorajando uns aos outros no caminho a ser percorrido. 

Com empenho e muita coragem de enfrentar os padrões de edu-
cação estabelecidos nas políticas educacionais do Estado da Bahia, o 
grupo continua fazendo caminho, história, compreendendo a partir dos 
próprios sujeitos o que é “específico” e “diferenciado”, com a construção 
de um material qualificado que responda as necessidades e reivindica-
ções dos povos.

Alguns Exemplos de Material Didático e Paradidático produzidos na 
Ação Saberes Indígenas na Escola

                    

Série Curumim Erê
Vol. V

Série Curumim Erê
Vol. VI

1

Série Curumim Erê
Vol. IV

                   

Organizadoras 
Floriza Maria Sena Fernandes

Tatiane Araújo dos Santos
Flávia Elis de Oliveira Silva 

Bruna Graziela Cordeiro dos Santos

Série Curumim Erê
Vol. I
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Essa construção é fruto da resistência, militância e ainda busca-se 
dialogar com a Superintendência de Educação Básica do Estado da 
Bahia no que se refere a Educação Indígena, pois, compreende-se que 
a experiência de construir e consolidar materiais didáticos e paradidá-
ticos atendendo aos professores indígenas num movimento constante 
de ação-reflexão é não só uma exigência legal como também atender ás 
perspectivas e demandas dos povos que já externaram este desejo nas 
diversas conferencias de Educação Escolar Indígena.

Processos de Avaliação na Ação Saberes Indígenas na Rede Yby Yara

Pensando na qualificação dos profissionais envolvidos, a Ação 
Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional Yby Yara 
procura utilizar metodologias de avaliação que atenda às especificida-
des dos processos de letramento e numeramento, focos das formações 
e construções coletivas. A experiência da primeira etapa conduziu às 
avaliações amadurecidas além da certeza de que precisava consolidar 
a Ação Saberes Indígenas na Escola como Política Pública de Estado. 

A concepção de avaliação defendida na formação se constitui 
de análise reflexiva e permanente da prática formativa, da formação 
da consciência política, da construção do conhecimento e do traba-
lho realizado nas escolas indígenas, portanto, representa um meio de 
acompanhamento e redimensionamento da trajetória, com vistas a su-
perar as lacunas pedagógicas da prática formativa dos mediadores e 
dos professores indígenas num movimento constante de ação-reflexão 
da proposta desenvolvida considerando, sobretudo, as especificidades 
das produções e perspectivas dos conhecimentos dos povos indígenas.

Nesse sentido, o caminho utilizado contempla a análise das pro-
duções escritas individuais e coletivas (síntese reflexiva) com foco nas 
expectativas dos professores acerca da proposta de estudos praticados 
nos encontros; auto avaliação da participação nos debates e atividades 
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realizadas; diagnóstico dos relatos de experiências que retratam os per-
cursos profissionais vivenciados no cotidiano das escolas indígenas; aná-
lise das socializações de atividades e textos utilizados no processo de 
letramento e numeramento pelos professores indígenas nas salas de aula 
e fora dela; sistematização das produções de textos literários; análise do 
planejamento e atividades de letramento e numeramento contextuali-
zadas com a realidade vivenciada nas aldeias elaboradas pelos orienta-
dores/mediadores e professores; entrega dos relatórios que descrevam o 
percurso formativo, apontando as lacunas e avanços da formação; envol-
vimento da e na comunidade, pedagogias no terreiro da aldeia.

Encontramos muitas dificuldades no sentido de construir pro-
cessos avaliativos mais eficazes devido à ausência de profissionais  qua-
lificados para o trabalho técnico de editoração, diagramação, revisão, 
designe gráfico, estruturas físicas e recursos financeiros, tecnológicos, 
transportes na IES para visitas e acompanhamento às comunidades. 
Estas ausências demonstram que nem as Universidades nem o Estado 
com seus gestores conseguiram compreender de fato a importância 
de consolidar seu compromisso com os Povos indígenas através da 
implementação de uma Política de Educação Escolar Indígena que ul-
trapasse os limites das chamadas Ações Afirmativas tão difundidas nas 
propagandas. Entendemos que sem um planejamento prévio, dotação 
orçamentária, estruturas internas e mudanças de paradigmas, aquelas 
serão apenas ações assistencialistas, assimilacionistas que não contri-
buem de fato para autonomia e autodeterminação dos Povos no que 
diz respeito aos seus princípios educacionais.

A Universidade do Estado da Bahia e a Ação Saberes Indígenas na 
Escola No Território Etnoeducacional Yby Yara

O Artigo 78 e 79 da LDB determina que:
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...caberá ao Sistema de Ensino da União, com a colaboração 
das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos 
índios, desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa, 
para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos 
indígenas. Artigo 79: estabelece que as responsabilidades origi-
nárias da União devem estar compartilhadas com os demais sis-
temas de ensino, determinando procedimentos para o provimen-
to de Educação Escolar Indígena e salientando que os programas 
serão planejados com audiência das comunidades indígenas (Lei 
de Diretrizes e Bases – Lei n. 9.394/96: Título VIII – Das Dis-
posições Gerais , Artigos 78 e 79)

Apesar da legislação estabelecer que a responsabilidade com a 
Educação Indígena deve ser compartilhada entre os entes Federados  e 
os demais Sistemas de Ensino, existe um hiato entre o que reza a  Lei 
e o que de fato existe nesta afirmativa. Os entraves encontradas pela 
Universidade do Estado da Bahia na implementação e gestão da Licen-
ciatura Intercultural de Educação Escolar Indígena e da Ação Saberes 
Indígenas na Escola, confirmam a falta de investimento e consolidação 
de uma Política de Educação Escolar Indígena tanto em nível de go-
verno Federal quanto Estadual. Esta ausência se configura desde a mo-
rosidade ou  nenhum repasse de recursos financeiros do FNDE para as 
instituições de Ensino Superior vinculadas aos estados, até à estrutura-
ção, fortalecimento e funcionamento do Território Étnico Educacional 
Yby Yara pelos gestores da Educação na Bahia. Mesmo com Convênio  
assinado entre FNDE e UNEB para implementação da Ação Saberes 
Indígenas na Escola, a instituição estadual passou três anos para receber 
o valor acordado para a execução da Ação. Ainda assim todas as etapas 
foram realizadas em tempo hábil devido o compromisso da UNEB 
através de seus agentes (gestores, pesquisadores, técnicos, estudantes) e 
dos Povos e escolas indígenas nas regiões norte e oeste do estado.  
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Tratando-se da Universidade do Estado da Bahia, apesar dos cor-
tes orçamentários que vem sofrendo nos últimos anos e necessitando 
avançar  em sua políticas  e concepção de  inclusão, ao nosso ver,  ainda 
mantem  o compromisso político e acadêmico com os povos indígenas 
reafirmando sempre os seus princípios no processo de humanização e 
emancipação das pessoas, especialmente no que se refere à transforma-
ção das realidades humanas e justiça social.

Com seus vinte e nove Departamentos distribuídos em vinte e 
quatro municípios, a UNEB vem rompendo as fronteiras da produção 
do conhecimento e muitos agentes pertencentes aos quadros desta Ins-
tituição estão investindo na formação da consciência crítica e política 
dos sujeitos, proporcionando nas regiões onde atuam o desenvolvimento 
social, histórico, cultural, político e econômico, criando possibilidades 
para atender às peculiaridades dos diversos grupos socioculturais. Nes-
te sentido, as práticas acadêmicas e comunitárias constituem-se numa 
intervenção social pautada na ressignificação do binômio identidade/ 
cultura decorrente de uma nova inserção profissional e reconstituição 
subjetiva dos modos de ver, pensar e de viver a realidade.

Tudo isso é resultante da mobilização dos povos que estão dentro e 
fora da Universidade e do compromisso de professores, alunos, servidores 
técnicos que entendem a necessidade da incorporação das identidades do 
nordeste no projeto de educação formal.  A UNEB com sua missão e 
papel institucional de pertencimento as estruturas de Estado e de gover-
no tem a complexidade e o desafio de incorporar as múltiplas demandas 
dos Povos indígenas e Comunidades Tradicionais com suas causas e pro-
cessos identitários que, por estarem próximos, territorialmente falando, 
demandam da instituição uma política que incorpore, respeite e estimule 
a cidadania, a cultura, a religiosidade, o modo de conceber o mundo e 
seu ordenamento, rejeitando as práticas homogeneizadoras comuns nas 
instituições de ensino. Neste caso, as ações afirmativas na Universidade do 
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Estado da Bahia tem recebido grande impulso com algumas iniciativas 
como a criação da Pró reitoria de Ações Afirmativas - PROAF; abertura  
da Licenciaturas Interculturais para professores e professoras indígenas, o 
PIBID Diversidade com uma infinidade de trabalhos de pesquisas  e pro-
dução de material paradidático e didático e, sobretudo mesmo  que ainda 
tímida, a estruturação dos Centros Estratégicos para desenvolvimento de 
políticas na temática Indígena, a exemplo do Centro Estudos e Pesquisas 
Intercultural e da Temática Indígena – CEPITI no Departamento de 
Teixeira de Freitas ao sul da Bahia e do Centro de Pesquisas em Etnici-
dades, Movimentos Sociais e Educação – OPARÁ no norte e oeste do 
Estado que atualmente coordena no Território Etnoeducacional Yby Yara 
a Ação Saberes Indígenas na Escola.

Estas iniciativas são conquistas dos Movimentos Sociais, dos Po-
vos Tradicionais, Indígenas, da política de gestão dos últimos reitores 
da UNEB e dos professores-pesquisadores militantes de uma ciência 
promotora da vida. Estes últimos por compromisso político com a edu-
cação, desenvolve suas atividades algumas vezes, acima de sua carga ho-
rária contatual, sem valorização, sem recursos tecnológicos e logísticos, 
acusados não poucas vezes por pessoas com postura, visão neoliberal e 
tecnicista, de não produzimos ciência, de não fazemos pesquisas ou que 
pesquisa e extensão não é principal objetivo da Universidade, “apenas”, 
atividade complementar à carga horária docente que deve ser executada 
em sala de aula na transmissão de conhecimento.

Mesmo com o reconhecimento da relevância e compromisso que 
a UNEB vem assumindo desde sua origem com a justiça social,  cabe 
aqui também, uma avaliação crítica destas ações afirmativas que aparecem 
como pontuais dentro de uma tentativa de inclusão e de Universidade 
Popular, mas sem uma consistência basal, estrutural. O que estamos vendo 
são ações de boa vontade de gestores a partir da pressão dos sujeitos so-
ciais, mas sem criar estruturas acadêmicas mínimas que possam sustentar 
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estas ações que na prática terminam ficando na responsabilidade e com-
promisso de professores, técnicos e alunos, que poderíamos numa acepção 
gramsciniana do conceito, chamar de intelectuais orgânicos na mediação 
entre a estrutura acadêmica e os povos indígenas, no caso em questão. Estes 
profissionais acabam por assumir uma sobrecarga de trabalho para além 
das atividades acadêmicas já previstas em seu contrato de trabalho e em 
condições precárias, pois são projetos sem provimento de estruturas físicas, 
tecnológicas, técnicos especializados e o pior: sem dotação orçamentária.

Entendemos que a consolidação da Educação Escolar Indígena 
como política de Estado e enquanto Sistema Próprio - projeto dos Povos 
Indígenas no Brasil -, pressupõe uma profunda necessidade de mudanças 
em todos os sujeitos envolvidos e no modo de conceber o mundo, suas 
estruturas, processos humanos e sociais. Mudança radical de paradigmas, 
mudanças nas ações institucionais, nas práticas gestoras do Estado e das 
Instituições de Ensino Superior, que precisam sair do assistencialismo e 
das constantes tentativas de “incluir” os Povos nos modelos convencionais, 
eurocêntricos e acabados: O Colonialismo moderno! É necessário ter o 
cuidado para que estas ações não terminem por configurar a reflexão feita 
por Walsh (2009: 12- 43)

(...) a política multicultural atual sugere muito mais do que o re-
conhecimento da diversidade. É uma estratégia política funcional 
ao sistema/mundo moderno e ainda colonial; pretende “incluir” 
os anteriormente excluídos dentro de um modelo globalizado de 
sociedade, regido não pelas pessoas, mas pelos interesses do mer-
cado. Tal estratégia e política não buscam transformar as estrutu-
ras sociais racializadas; pelo contrário, seu objetivo é administrar 
a diversidade diante do que está visto como o perigo da radica-
lização de imaginários e agenciamento étnicos. Ao posicionar a 
razão neoliberal – moderna, ocidental e (re) colonial – como ra-
cionalidade única, faz pensar que seu projeto e interesse apontam 
para o conjunto da sociedade e a um viver melhor (...)
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Segundo Walsh (2009:14), a interculturalidade crítica tem 
suas raízes e antecedentes não no Estado (nem na academia),  mas 
nas discussões políticas postas em cena pelos movimentos sociais, 
fazendo ressaltar seu sentido contra - hegemônico,  sua  orientação 
com relação ao problema estrutural-colonial- capitalista e sua ação de 
transformação e criação.

Falando deste lugar, as IES com seus intelectuais e gestores assim 
como os gestores do Estado necessitam acreditar de fato na Educação 
Intercultural, mais que isso, precisam compreendê-la e acima de tudo 
senti-la. Gramsci fala que não se pode Saber sem Compreender, e acima 
de tudo sem Sentir e estar Apaixonado:

(...) o erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber 
sem compreender e, principalmente, sem sentir e estar apaixona-
do, isto é, sem acreditar que o intelectual possa ser um intelectual 
(e não um mero pedante) mesmo quando distinto e destacado do 
povo nação, ou seja, sem sentir as paixões elementares do povo, 
compreendendo-as e, assim, explicando-as e justificando-as em 
determinada situação histórica. (GRAMSCI, 1984, p. 138).

De outra forma teremos apenas, um racismo institucional ca-
muflado nas políticas assistencialistas mal implementadas, para ofere-
cer dados estatísticos a organismos internacionais e aparecer ao mundo 
como nação da Democracia Racial, além de frear as lutas dos movimen-
tos políticos dos povos.

Mesmo sem ser entendida e assumida por enquanto, como polí-
tica viável e prioritária para formação continuada, como foi  solicitado 
através de diversos documentos dirigidos à Secretaria de Educação do 
Estado pelos professores e professoras indígenas da Educação Básica, e 
em reunião do Fórum de Educação Escolar Indígena da Bahia, a Ação 
Saberes Indígenas na Escola como uma Política de Formação Conti-
nuada e Permanente foi assumida e incorporada pelas Escolas Indíge-
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nas que durante estes anos pagaram suas passagens e hospedagens para 
participarem dos encontros de formação em Paulo Afonso, muitas vezes 
percorrendo grandes distâncias e gastando acima do valor das bolsas que 
o FNDE disponibilizou como ajuda de custo.

Ainda destacamos na Ação os professores cursistas que nas es-
colas das comunidades assumiram as despesas com material de apoio 
didático, além da alimentação nos três ou quatro dias que se reúnem 
para o desenvolvimento das atividades. A atitude aguerrida dos pro-
fessores indígenas em manter a Ação Saberes Indígenas na Escola 
no Estado da Bahia, deveria ser um indicativo para a Secretaria de 
Educação do Estado através da Superintendência de Educação Bási-
ca compreender que é uma proposta revolucionária e que realmente 
atinge as necessidades da Educação Escolar Indígena e seus pro-
fessores, uma vez que é protagonizada pelos próprios indígenas no 
terreiro das aldeias.

Impactos da Ação Saberes Indígenas na Escola da Rede no 
Território Etnoeducacional  Yby  Yara entre 2014 – 2018

Grafico 1 – Escolas envolvidas na formação continuada.
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Envolveram-se na Ação 30 escolas na primeira fase, 31 na se-
gunda, 40 na terceira e 52 na quarta fase. Mesmo sem receber os recur-
sos nos primeiros anos, previstos pelo convênio número 808743/2014 
entre FNDE – UNEB para as regiões norte e oeste, aumentamos o 
número de escolas alcançadas no Estado da Bahia, além de incorporar 
mais três Escolas do Município de Águas Belas no Estado de Per-
nambuco por solicitação do Povo Fulni-ô, o que evidencia a responsa-
bilidade dos sujeitos para com a Ação, como também a percepção dos 
Povos indígenas do quanto é possível realizar e construir quando se 
estrutura ações que atendem as necessidades escolares de acordo com 
o fazer dos próprios indígenas.

Grafico 2 – Povos Alcançados pela Formação Continuada.

Em relação à participação dos povos houve uma adesão signi-
ficativa. Em 2014 tínhamos 11 (onze), 2015 esse número aumentou 
para 13 (treze), 2016 subiu para 14 (quatorze) e 2018 aumentou para 
15 (quinze) povos indígenas no Estado da Bahia: na região oeste: Ki-
riri  Muquém do São Francisco, Tuxá  Ibotirama, Tuxá Muquém do 
São Francisco, Atikum Cotegipe e Pankaru, ao norte da Bahia: Ki-
riri Banzaê, Kaimbe, Tuxá Banzaê, Truka Tupan, Kantaruré, Panka-
rare, Xucuru Kariri, Tumbalalá Abaré, Tumbalalá Curaçá, Tuxi, Tuxá 
de Rodelas, ao sul e extremos sul do Estado:  Pataxó, Pataxó Hã Hã 
Hãe e Tupinambá que são acompanhados pelo IFBA de Porto Seguro, 
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integrante em nossa Rede,  e  trouxemos para a Ação o Povo Fulni-ô 
do Estado de Pernambuco. É importante destacar que só participa da 
Ação os Povos que tem escolas indígenas em suas comunidades, neste 
ponto observa-se uma adesão gradativa entre 2014 a 2018. No ano 
2017 foi incluído o Povo Fulni-ô do Estado de Pernambuco, dando 
continuidade no ano 2018.

Grafico 3 – Professores indígenas participantes da Ação nas Escolas das 
Comunidades

Observa-se também o aumento gradativo e bastante significati-
vo do número de professores que integraram à Ação nos últimos anos, 
destacando para   o  ano  em  curso.  Em 2014 apenas 260 (Duzen-
tos e sessenta) professores integraram a Ação, 2015 aumentou para 473 
(Quatrocentos  e setenta e três), na fase 2016/2017 foram 542 (Qui-
nhentos e quarenta e dois) e em 2018 556 (Quinhentos e cinquenta e 
seis) professores indígenas atuando na da formação continuada  da Ação 
na Rede Saberes.
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Grafico 4 – Equipe Mediadora/Pesquisadores Indígenas e Não Indígenas

O grupo de trabalho formado por mediadores/formadores e 
pesquisadores é composta por professores indígenas e não indígenas 
vinculados a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, a Secretaria 
de Educação do Estado – SEC/BA, Núcleo Territorial de Educação 
de Paulo Afonso – NTE 24 , Instituto Federal da Bahia – IFBA/
Porto Seguro, Instituto Federal do Sertão de Pernambuco – IFPE. 
Este grupo é responsável pelos estudos, encontros de formação, 
coordenação do material didático e pesquisas. Apesar de termos au-
mentado consideravelmente a quantidade de professores indígenas 
na Ação, não houve um aumento proporcional na equipe de forma-
ção e pesquisa. Desta forma temos em 2014/2015 o quantitativo de 
31(trinta e um) professores formadores, 2015/2016 ficamos com 29 
(vinte e nove), em 2016/2017 conseguimos aumentar apenas para 35 
(trinta e cinco) e 2018 tivemos uma redução significativa, contando 
apenas com 24 (vinte e quatro) professores na equipe de formação 
para atender toda Rede.
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Grafico 5 – Professores orientadores/mediadores nas Escolas das 
Comunidades indígenas

Os orientadores, nomenclatura dada pela formatação original da 
proposta, é o grupo de professores indígenas que também realizam os 
estudos de formação e fazem a mediação dos encontros nas escolas 
das aldeias para os outros professores. São como multiplicadores da 
Ação. Este grupo também coordena a pesquisa, síntese e orientação 
para a elaboração de material didático nas comunidades que retorna à 
UNEB ou IFBA/Porto Seguro para o tratamento técnico. No grupo 
de orientadores ligados ao núcleo da UNEB, tivemos um quantitativo 
de 26 (vinte e seis) professores na primeira fase, 44 (quarenta e quatro) 
na segunda, 52 (cinquenta e dois) na terceira e na quarta fase foram 53 
(cinquenta e três).
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Grupo 6 – Equipe Gestora: Coordenadores, Supervisores e Articuladores 
Locais

Na primeira fase em 2014/2015 a equipe gestora contava com 24 
(vinte e quatro) pessoas no total para acompanhar todo território, em 
2015/2016 este número elevou para 25 (vinte e cinco), em 2016/2017 
para 28 (vinte e oito), mas no ano 2018 só tivemos 23 (vinte três). Mesmo 
aumentando o número de escolas, professores e abrangência territorial 
não conseguimos aumentar proporcionalmente a quantitativo na equipe 
gestora. Esta equipe tem a função de acompanhar as atividades nos 
territórios, as formações, acompanhar os professores orientadores, assim 
como articular com gestores locais (secretarias municipais de educação, 
núcleos territoriais e outras instituições) a logística necessária para a 
Ação se desenvolver nas comunidades e região.
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Grafico 7 – Carga horária da Equipe de Formação para os  Professores nas 
Aldeias/ orientadores

No decorrer do processo a equipe foi sentindo a necessidade de 
aumentar a carga horária de formação dos orientadores; em 2014/2015 
tivemos 224 (duzentos e vinte e quatro) horas, em 2015/2016 aumenta-
mos para 230 (duzentos e trinta) e em 2016/2017 para 265 (duzentos e 
sessenta e cinco horas) e 2018 aumentamos significativamente para 380 
(trezentos e oitenta) com muito estudo, planejamento e pesquisa.

Grafico 8 – Municipios alcançados na Formação

Iniciamos em 2014/2015 com 15 (quinze) municípios, foi dado 
continuidade em 2015/2016 , 2016/2017 incorporamos mais 3 (três) 
na Bahia e 01 (um) no Estado de Pernambuco, totalizando 19 municí-
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pios alcançados. Em 2018 continuamos com 19 (dezenove) atuando na 
Rede Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional nos 
municípios de:  Euclides da Cunha, Gloria, Muquém do São Francis-
co, Rodelas, Paulo Afonso, Sobradinho, Serra do Ramalho, Ibotirama, 
Banzaê, Abaré, Curaçá, Cotegipe, Águas Belas – PE, Ilhéus, Buerare-
ma, Prado, Santa Cruz de Cabrália, Pau Brasil, Porto Seguro.

Grafico 9 – Carga Horária das Formações dos professores cursistas nas 
Aldeias

Nas aldeias também gradativamente foi aumentando a carga horária 
que inicialmente era de 180 horas em 2014/2015 e nos anos seguintes fo-
ram 200 horas, mas em 2018 a carga horaria foi reduzida para 180 horas.

Grafico 10 – Municipios alcançados na Formação
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Com a adesão de outros povos consequentemente cresceu tam-
bém a extensão territorial atendida pela Ação, desta forma tivemos 
em 2014/2015 um quantitativo de 31 comunidades indígenas, em 
2015/2016 este quantitativo aumentou para 52, em 2016/2017 ficamos 
com 56 e em 2018 tivemos um acréscimo significativo para 73 comuni-
dades atuando na Ação Saberes Indígenas na Escola.

Algumas Considerações Para Continuar o Debate

Para estruturar essa ação no Estado da Bahia foram necessários 
muitos encontros na perspectiva de escutar e sistematizar em planos 
de trabalhos os aspectos culturais, políticos, sociais, comunitários bem 
como as concepções, metodologias e políticas de produção de material 
didático. Assim, partindo da compreensão que a educação intercultural 
e diferenciada deve ser construída de acordo à especificidade de cada 
um destes povos e, tendo conhecimento dos documentos legais que se 
preocupam em apresentar os direitos historicamente conquistados pelos 
indígenas a Ação Saberes Indígenas na Escola precisa ser concebida e 
organizada em Política Pública Educacional no Estado da Bahia.

Com os depoimentos dos professores indígenas sobre a ação fica 
evidente que a proposta desenvolvida se transforma em mais um espaço 
onde os professores encontram possibilidades para uma contextuali-
zação de suas práticas de alfabetização e numeramento e percebem o 
lugar de consolidação das mudanças de superação das heranças colo-
niais que dizimou os corpos, sentimentos, formas de vida e culturas dos 
povos indígenas.

Nesse contexto se fortalece a construção de materiais didáticos 
e paradidáticos que emergem da compreensão de sua essência para 
garantir que a prática pedagógica não escolarize os saberes indígenas. 
Na Ação esta demanda encontra muita dificuldade de ser executada 
pela escassez de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, todavia, 
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para além das dificuldades as experiências com essas construções evi-
denciam o quanto é necessário ampliar o olhar das instâncias respon-
sáveis pela implementação de políticas públicas educacionais para as 
Comunidades Indígenas.

As ações afirmativas na Universidade do Estado da Bahia teve 
um grande impulso nos últimos anos, sobretudo com a criação dos 
Centros Estratégicos, a exemplo do OPARÁ e CEPITI, que funcio-
nam com grande esforço dos seus professores pesquisadores e a pre-
sença forte das Comunidades Indígenas, porém sem dotação orça-
mentária, sem recursos técnicos e humanos. Entendemos que a UNEB 
fez muito mas as ações ainda são pontuais, carentes da consolidação de 
uma Política de Educação Superior para os Povos Indígenas e apoio à 
Educação Básica na formação continuada de professores. 

As dificuldades encontradas na implementação e gestão da Li-
cenciatura Intercultural de Educação Escolar Indígena, Ação Saberes 
Indígenas na Escola, e o apoio ao Etnoterritório YbyYara, confirmam 
a falta da consolidação de uma Política de Educação Escolar Indígena 
tanto em nível de governo Federal quanto Estadual.

Desde o primeiro ano que foi implementada até o momento, ob-
serva-se que a Ação Saberes Indígenas na Escola foi tomando corpo, 
compreendendo o seu papel e ampliando o seu universo de atendimen-
to. Mais comunidades, escolas, municípios, povos, professores, gestores 
foram aderindo à proposta. Ampliou-se a carga horária das formações 
e encontros nas comunidades, ou por necessidades percebida pelos 
gestores ou por reivindicação dos indígenas. A proposta também foi 
ocupando espaços na Universidade e na Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia e atualmente é uma das pautas de reivindicação do 
FORUMEIBA11 e da APINOBA12.

11 Fórum de Educação Escolar Indígena do Estado da Bahia.

12 Associação de Professores Indígenas do Norte e Oeste da Bahia.
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A formação de professores e construção de materiais didáticos 
específicos são políticas públicas de fortalecimento da educação, neste 
sentido é fundamental que as instituições gestoras das políticas educa-
cionais conheçam e reconheçam essa necessidade, para assim, elaborar e 
reelaborar as políticas para formação de professores indígenas, a revisão 
dos documentos orientadores no intuito de garantir uma formação com 
um único foco, atender à necessidade e o projeto de povo de cada comu-
nidade indígena.

Talvez o processo em curso como toda dinâmica da existência 
humana esteja permeado de contradições. Uma delas é o mesmo Es-
tado que historicamente reprime e aniquila corpos, trajetórias, estru-
turas simbólicas e objetivas, também incorpora a educação escolar in-
dígena como possibilidade de política sistematizada para responder as 
demandas destes povos, ainda que seja fruto de suas lutas. Nesta pers-
pectiva o debate se segue: é mudança na gestão e concepção do Estado 
ou paliativos para silenciar a voz dos povos indígenas na luta pela de-
marcação de seus territórios? Outro aspecto que nos instiga à reflexão: 
até que ponto a institucionalização não enfraquece a força criadora 
da ancestralidade dos povos indígenas na sua forma de ser diferente 
e igual? Estas são questões que nos instiga a continuar pesquisando e 
militando na causa indígena, mas sabemos que só o processo histórico 
pode suscitar estas e tantas outras dinâmicas que foram implantadas, 
internalizadas pelos povos e que através da educação começam a tri-
lhar novos e amorosos caminhos.
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Formação Inicial e Continuada de Professores 
Indígenas na Bahia e Aparição da Voz 

Indígena através da Prática de Pesquisa

Francisco Alfredo Morais Guimarães1

Este artigo pretende informar e discutir questões sobre a forma-
ção inicial, continuada e autoria indígena na Bahia, concernentes ao di-
reito dos povos indígenas a uma educação escolar específica, diferencia-
da, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a 
legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena.

Falo aqui como um pesquisador indigenista, que despertou o inte-
resse sobre educação escolar indígena em 1996, quando comecei, junto 
com outros professores universitários, a atuar como formador em cursos 
de formação inicial e continuada de professores indígenas na Bahia e a 
participar de uma série de projetos e ações pedagógicas definidas pelo 
princípio da autoria indígena, considerando o estabelecimento de dife-
rentes possibilidades de apropriação, interpretação e reelaboração dos 
conteúdos e das práticas pedagógicas na escola indígena.

Até o final dos anos 1990, o número de pessoas comprometidas 
com os desafios da educação escolar indígena era muito pequeno, mas 
hoje, temos um número cada vez maior de professores universitários, 
indigenistas, técnicos de instituições governa mentais e não governa-
mentais, professores e lideranças indígenas, participando ativamente 
dessa história, o que revela que esse campo possui solos férteis, pois as 
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do Estado da Bahia (PPGEAFIN-UNEB) e Pesquisador do Centro de Pesquisas em 
Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação - OPARÁ-UNEB.
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sementes nele plantadas têm dado muitos frutos e cada escola indígena 
passou a ser um viveiro pedagógico, onde se semeiam muitos saberes e 
se multiplicam lições.

Para entender o sentido e a abrangência desse processo, apre-
sento aqui um pouco dessa história, considerando a sua conexão com 
o contexto nacional, mas, sobretudo, suas particularidades locais, mas 
destacando que o esforço colaborativo dos diferentes atores que atuam 
no campo da educação escolar indígena, envolve, sobretudo, um inten-
so processo de transformação, tendo em vistas que a escola é uma ins-
tituição não indígena e a sua presença em contextos indígenas remonta 
ao período colonial, quando, inicialmente, através da política dos al-
deamentos missionários, o papel de professor era assumido por padres 
e o ensino visava a catequese religiosa e a “civilização dos índios”, que 
eram vistos como primitivos e selvagens. Como assinala Freire (2004, 
p. 23), quando a escola foi implantada em áreas indígenas, as línguas, a 
tradição oral, o saber e a arte dos povos indígenas foram discriminados 
e excluídos da sala de aula para atender ao objetivo da assimilação e 
homogeneização cultural.

Contudo, a definição do paradigma da assimilação enquanto fun-
damento da politica indigenista, só foi estabelecido na segunda metade 
do século XVIII, com a chamada fase pombalina (1750-77). Conforme 
assinala Gagliardi (1989), o Diretório Pombalino, instituído com o Re-
gimento de 1758,

ao mesmo tempo que se preocupava com a liberdade e a educação 
do índio e em prepará-lo para a vida civilizada sem escravizá-lo, 
proibia o uso da língua geral, o tupi, tornando o português língua 
oficial (...) visava legitimar a ocupação do território brasileiro e 
acabar com a desagregação interna, o que daria unidade política 
e cultural à Colônia, base para a manutenção da hegemonia por-
tuguesa (Gagliardi, 1989:28-29).
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A condição da escola enquanto dispositivo da política assimilacio-
nista, se manteve praticamente inalterada até o advento da constituição 
de 1988, quando a política indigenista passou a ser definida por novos 
conceitos e novas práticas no relacionamento do Estado com as socieda-
des indígenas, garantido-lhes direito à diferença e definindo como papel 
da União proteger suas especificidades étnico-culturais.

Antes mesmo do advento da nova Constituição, as décadas de 1970 
e 1980, marcam o início da mudança na educação escolar indígena, com 
o desenvolvimento, por Organizações Não Governamentais indigenis-
tas, de uma série de projetos educacionais baseados nos fundamentos da 
pedagogia freiriana. Os primeiros projetos definidos por esse princípio 
ocorreram na Região Amazônica, entre os povos Yanomami, Karipu-
na, Galibi, Kulina, Ticuna, Kanamari, Waimiri-Atroari, Myki, Rikba-
tska, Tapirapé, Bororo, Karajá, Kaiowá, Avá- Chiripá e Wichi (EMIRI; 
MONSERRAT, 1989). Esse projetos tiveram como objetivo contribuir 
com a revitalização cultural, o fortalecimento identitário e a autode-
terminação indígena, bem como o fortalecimento de seus movimentos 
de retomada dos territórios tradicionais. Como destaca Monte (2007),

10 ONGs foram protagonistas da renovação da educação esco-
lar indígena em alianças com diferentes organizações indígenas. 
Desenvolveram seus trabalhos em uma linha básica de ação: 
formação de professores indígenas com implementação de es-
colas de educação básica dentro de um novo marco conceitual 
(MONTE 2007, p. 2).

Na Bahia, especificamente, esse processo de transformação na 
educação escolar indígena teve início entre 1980 e 1983, com o desen-
volvimento, pela Associação Nacional de Ação Indigenista da Bahia- 
ANAI-BA, do Centro de Educação e Cultura Popular- CECUP e do 
Centro de Trabalho Indigenista- CTI, de um projeto de educação po-
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pular junto ao povo Kiriri. Esse projeto, teve como base as concepções 
de Paulo Freire, Celestin Freinet e estudos sobre educação popular que, 
conforme Cortes (1996), uma das assessoras do projeto, compreendeu

a formação de monitores para a alfabetização e para a matemá-
tica acontecia nos encontros, na própria aldeia. O trabalho com 
matemática, que foi realizado por dois representantes do CE-
CUP, partia do saber matemático existente na sociedade Kiriri. 
Voltado inicialmente para a educação de adultos, o processo de 
formação dos monitores interagia com as atividades comunitá-
rias do viver Kiriri, a exemplo da casa-de-farinha, roça comuni-
tária e artesanato. A escola era discutida na roça comunitária e 
as atividades de produção comunitária eram discutidas na escola. 
Em ambas as discussões não apenas participavam as lideranças e 
os seis monitores, como os demais membros da sociedade Kiriri. 
(CORTES, 1996, p. 87).

Ao refletir sobre a importância desse trabalho realizado junto a 
professores Kiriri, Côrtes destaca ainda a sua perspectiva inovadora na 
formação de professores indígenas, sobretudo em relação a postura as-
sumida pela equipe de formadores que,

ao tempo em que desenvolvia o processo de formação de monitores 
na aldeia, promovia, em Salvador, avaliações sobre o desenvolvi-
mento dos trabalhos e aprofundamento teórico, bem como prati-
cava reflexões junto à Comissão Pastoral da Terra com o educa-
dor Paulo Freire, em Juazeiro-Bahia (CORTES, 1996, p. 90-91).

Dentro dessa configuração, o projeto desenvolvido junto ao povo 
Kiriri teve um papel importante na deflagração de um movimento de 
autoria colaborativa na educação escolar indígena, num contexto em 
que, como destaca a referida pesquisadora, “parte significativa do ma-
terial didático foi elaborado através de uma prática dialógica entre as-
sessores, monitores e alunos, sobretudo nos momentos do Círculo de 
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Cultura – espaço partilhado em busca de construção do processo de 
aprendizagem”, o que permitiu, segundo ela, que os monitores passas-
sem a ver a educação escolar como uma “educação do índio”, onde “[...] a 
escrita era mais um instrumento na luta contra os invasores de sua terra” 
(CORTES, 1996, p.88).

A explicitação desse princípio colaborativo está presente no de-
poimento da professora América Jesuína da Cruz Batista, uma das mo-
nitoras do projeto, quando se refere a sua participação, em 1983, na luta 
pela retomada do território, quando o povo Kiriri ocupou a Fazenda 
Picos, dizendo:

Durante a retomada, a Fazenda Picos era uma própria escola, 
porque cada dia que a gente passava lá eu anotava direitinho, o 
que não anotava deixava guardado na memória e desenhávamos 
na escola, todo sofrimento que a gente passou lá. Tem a parte do 
Toré, quando a gente foi comemorar nossa festa lá, quando já 
estava desocupada. Anotei e fiz vários tipos de desenhos com os 
alunos, até hoje tenho guardado, em minha casa, vários tipos de 
desenho da retomada da Fazenda Picos. Cada Desenho tem uma 
frase ( JESUINA, 1994, apud CORTES, 1996, p. 92).

No depoimento da professora América, é possível vislumbrar a 
importância que passou a ser dada à educação escolar entre os Kiriri, 
considerando os recortes políticos e sociais indispensáveis no ensino e 
evidenciando a importância do aluno ter, no contexto escolar, a valo-
rização de suas especificidades étnicas e culturais, com o professor se 
apercebendo da importância do seu protagonismo, no estabelecimento 
da “educação do índio”.

Dentro de uma perspectiva mais ampla, o final da década 
de 80 foi marcado pela articulação e participação do movimento 
indígena nacional junto com outros movimentos sociais, na luta pela 
redemocratização do país, processo que foi coroada pela atuação no 
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processo constituinte, entre 1987–1988, que levou a promulgação da 
nova Carta Constitucional do país.

Durante a Assembleia Nacional Constituinte, foram muitos os em-
bates em torno das propostas relativas aos direitos dos povos indígenas, 
mas as estratégias utilizadas pelo movimento indígena e por seus aliados, 
resultaram na aprovação de um texto constitucional que reconhece o seu 
direito à diferença, ao considerá-los como sujeitos sociais plenos e cuja 
existência é anterior à formação do próprio Estado brasileiro, existindo, 
portanto, independentemente de qualquer reconhecimento oficial, con-
forme está exposto no caput do artigo 231:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as ter-
ras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demar-
cá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Com o estabelecimento desses princípios, a Constituição de 1988 
rompeu com o caráter assimilacionista presente nos textos constitucio-
nais anteriores, que viam os índios como uma categoria social transitó-
ria, fadada ao desaparecimento.

O direito à diferença também foi consubstanciado ao se assegurar 
aos povos indígenas o direito a utilização das suas línguas e processos 
próprios de aprendizagem na Educação Básica (artigo 210, § 2º), o que 
veio a garantir o fortalecimento e expansão das ações transformadoras 
no âmbito da educação escolar indígena. Dessa forma, a escola passou a 
assumir um novo significado para os povos indígenas, se constituindo em 
um meio eficaz e legítimo para a garantia de acesso aos conhecimentos 
ocidentais, sem ter que deixar de lado suas riquezas culturais e linguísticas.

A configuração atual da educação escolar indígena está referen-
dada em uma série de referenciais legais estabelecidos a partir da Cons-
tituição de 1988, dentre os quais podemos destacar o Art.79 da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que confere 
à União a responsabilidade pelo “provimento da educação intercultural 
às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de en-
sino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural”. 
São destacados como objetivos desses programas, “desenvolver currí-
culos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades” e “elaborar e publicar sis-
tematicamente material didático específico e diferenciado.”

Complementando essa perspectiva, em 2002, o MEC publicou 
os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas (MEC/SEF, 
2002), elaborado com a contribuição de professores indígenas, consul-
tores, professores universitários, pareceristas e técnicos de secretarias 
estaduais de educação, com o propósito de se constituir em um guia 
na transformação da escola indígena, definindo caminhos inovadores 
(MIDILIN, 2003).

Através desse referencial e de uma série de outros dispositivos le-
gais, o Estado brasileiro passou a explicitar os parâmetros, as normas e 
os princípios políticos e pedagógicos para a implantação de um modelo 
de educação escolar específico e diferenciado para os povos indígenas, 
sem deixar de lhes garantir os mesmos direitos de ampliação do acesso a 
uma educação de qualidade, assegurados aos demais cidadãos brasileiros.

Como os dispositivos legais da educação escolar indígena apon-
tam para a sua oferta através de um regime de colaboração entre as três 
esferas de governo: municipal, estadual e federal, na Bahia, a partir de 
2003, governo do Estado passou a definir uma legislação específica para 
oferta da educação escolar indígena.

Através do Decreto nº 8.471 de 12 de março de 2003, foi criada 
a categoria Escola Indígena no âmbito do Sistema Estadual de Ensino 
da Bahia. Em 2004, através da Resolução nº 106/2004, do Conselho 
Estadual de Educação — CEE/BA, foram estabelecidas as diretrizes e 
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procedimentos para a organização e oferta da educação escolar indígena 
no Sistema Estadual de Ensino e, através da Lei Estadual nº 18.629/10, 
foi criada a carreira de professor indígena. Dessa forma, foram estabele-
cidas as bases legais para a realização, em 20013, do primeiro Concurso 
Público para o Provimento do Cargo Efetivo de Professor Indígena no 
Grupo Ocupacional Educação, do Quadro do Magistério Público do 
Estado da Bahia. Dessa forma, deu-se início ao processo de regulariza-
ção da situação funcional do professor indígena nas escolas estaduais.

Conforme dados do Observatório da Educação Escolar Indígena 
- Núcleo do Território Etnoeducacional Yby Yara, dos 420 professo-
res que, em 2013, trabalhavam nas escolas indígenas, aproximadamente 
90% atuava em regimes de contrato temporário de trabalho, como o 
Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e a Prestação de 
Serviço Temporário (PST), que  não contemplam os direitos trabalhis-
tas de férias, décimo terceiro salário, seguro-desemprego (SILVA, 2013).

No que diz respeito a formação de professores indígenas, várias 
experiências estão em curso em todo país,  e revelam a complexidade 
dessa tarefa e a necessidade do estabelecimento de estratégias próprias 
para cada contexto indígena. Como bem destacou o representante da 
Associação Brasileira de Antropologia- ABA no Comitê de Educação 
Indígena do MEC, Luis Donizeti  Grupioni (2006),  “não há um único 
modelo a ser adotado, vista a complexa heterogeneidade e diversida-
de de situações socio-lingüísticas, culturais, históricas e de formação e 
escolarização vividas pelos professores índios e por suas comunidades 
(GRUPIONI, 2006:51). Além disso, ele também destaca a necessidade 
do professor indígena ser formado nesses cursos como pesquisador,

não só de aspectos relevantes da história e da cultura do seu 
povo mas também dos conhecimentos significativos nas diversas 
áreas do conhecimento. Tal como estabelecido em documento do 
MEC, os professores indígenas têm a difícil responsabilidade de 
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serem os principais incentivadores à pesquisa dos conhecimentos 
tradicionais junto aos membros mais velhos de suas comunidades 
e da difusão entre as novas gerações, visando à sua continuidade 
e reprodução cultural: assim como estudarem, pesquisarem e 
compreenderem os conhecimentos reunidos no currículo escolar 
à luz de seus próprios conhecimentos (GRUPIONI, 2006, p.53).

Em consonância com esses princípios, em 1997, na Bahia, foi 
criado o Curso de Magistério Indígena, que resultou de um processo de 
reivindicação e de articulação dos professores indígenas e pesquisadores 
de universidades baianas e contemplou uma parceria interinstitucional 
entre a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, a Universidade Fe-
deral da Bahia – UFBA, a Associação Nacional de Ação Indigenista 
– ANAÍ-BA e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, com apoio 
financeiro do Ministério da Educação – MEC.

Em 2000, cedendo às pressões do movimento indígena e às de-
terminações do MEC, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
– SEC/BA, passou a assumir o CMI e, em dezembro de 2003, realizou 
a formatura da primeira turma do curso, com 79 professores indígenas, 
dos povos Pataxó, Pataxó Hãhãe, Kiriri, Tuxá, Kaimbé, Xukuru Kariri, 
Tumbalalá e  Pankaraé e Tupinambá.

Por conta da especificidade da educação escolar indígena, o CMI 
teve o seu currículo originalmente concebido através da interlocução 
entre formadores e professores indígenas, com o processo de formação 
dando ênfase a uma flexibilização curricular e com alguns dos seus mó-
dulos sendo realizados em comunidades indígenas, no Sul, Extremo Sul, 
Norte e Oeste da Bahia, o que permitiu o desenvolvimento de experiên-
cias pedagógicas muito ricas do ponto de vista intra e interétnico, consi-
derando a importância da colaboração entre os formadores, professores 
indígenas e sábios das comunidades.
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As primeiras reflexões sobre esse modelo de formação de profes-
sores indígenas, na Bahia considerando o universo das relações sociais e 
comunitárias, estão presentes nos trabalhos pioneiros de Cortes (2001), 
que discute a educação diferenciada e formação de professores indíge-
nas, levando em conta a (co)autoria indígena, na concepção de projetos 
político-pedagógicos para suas escolas; e  César (2002), que investiga as 
relações entre índios e não-índios no contexto das comemorações ofi-
ciais dos 500 anos do Brasil e o papel do professor e da escola indígena 
Pataxó nesse contexto, através de uma reflexão pautada no conceito das 
“construções de autoria”, entendido enquanto práticas sociais, coletivas, 
capazes de deslocar posições de subalternidade.

Os conceitos (co)autoria e a construção de autoria, contempla-
das por Cortes e César, respectivamente, estão presentes em uma série 
de projetos articulados à formação dos professores indígenas no CMI, 
tendo como objetivo prioritário a formação do professor indígena como 
pesquisador, considerando a perspectiva freiriana da “leitura de mundo”, 
segundo a qual o pertencimento comunitário representa uma condi-
ção privilegiada para a imersão na realidade e dela emergir criticamente 
consciente. Isto porque, como observa Ana Freire (2015), a “leitura de 
mundo” implica em uma construção coletiva, resultante da multiplici-
dade das visões daqueles que o vivem, considerando o desvelamento da 
realidade através da interpretação de suas vivências e suas interações 
intra e interculturais.

Como afirma Paulo Freire,

qualquer esforço de educação popular deve ter um objetivo fun-
damental: através da problematização do homem-mundo ou do 
homem em suas relações com o mundo e com os homens, possi-
bilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da reali-
dade na qual e com a qual estão (FREIRE, 1992. p.33).
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(...) A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que 
não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos inter-
locutores que buscam a significação dos significados (Idem, 69).

Considerando essa premissa freiriana, os projetos de pesquisa arti-
culados com a formação do professor indígena no CMI foram concebi-
dos enquanto uma importante ferramenta pedagógica, para ser utilizada 
com o objetivo de diminuir a distância até então existente entre a escola 
e a comunidade, trazendo o ensino, de disciplinas como História, para 
perto. Relacionando o mundo da sala de aula e do livro didático com o 
mundo social direto e diário do estudante indígena (GUIMARÃES, 
2008, p.8).

Na maioria dos projetos desenvolvidos, a tradição oral se consti-
tuiu como matéria-prima para produções textuais diversas, baseadas no 
domínio de teorias e métodos de pesquisa, o que permitiu um registro 
adequado da tradição oral, bem como o acesso a acervos documentais e 
bibliográficos relativos a cada povo indígena.

O primeiro projeto de pesquisa que considerou essa perspectiva 
freiriana no CMI foi realizada junto ao povo Kiriri, sob a coordenação 
das formadoras Clélia Cortes e Erimita Mota e resultou na publicação 
dos livros de autoria indígena “História da Reconquista de Mirandela” 
(CORTES; MOTA, 2000 a) e “Histórias Kiriri” (CORTES; MOTA, 
2000 b). Em relação ao primeiro livro, como destacam suas organiza-
doras, ele 

provém de uma carta escrita a Clélia Cortes pelos professores 
Kiriri sobre a reconquista de Mirandela, em junho de 1995, ainda 
sob o impacto dos fatos. [...] Essa carta foi o primeiro texto escrito 
pelos professores Kiriri sobre sua história e oportunidade privi-
legiada para eles autuarem como pesquisadores que vivenciaram 
os próprios acontecimentos (CORTES; MOTA, 2000 a, p.5).
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No que diz respeito à segunda publicação, como afirma Motta 
(Côtrs e Mota 2000b), ela teve com o objetivo contribuir para a produ-
ção de um repertório de

materiais didáticos para serem utilizados na escola Kiriri. A 
partir de uma decisão dos professores indígenas, as histórias são 
apresentadas em duas versões, uma na fala transcrita do contador 
e outra em conformidade com as normas do português oficial 
(CORTES; MOTTA, 2000 b, p. 6).

Outra experiência que se pautou nos mesmos princípios freirianos, 
foi a oficina de pesquisa interdisciplinar de História, Geografia e Músi-
ca, coordenada pelos formadores Francisco Guimarães, Márcia Spier e 
Ricardo Panfílio, que resultou na publicação dos livros didáticos de au-
toria indígena, “Nosso Povo: Leituras Kirirí - Educação diferenciada na 
visão do Povo Kirirí (GUIMARÃES; RESENDE; SOUZA, 2005a)”;  
“Leituras Pataxó: Raízes e Vivências do Povo Pataxó (GUIMARÃES; 
RESENDE; SOUZA, 2005b)”;  “Vida e Cultura do Povo Tuxá de Ibo-
tirama (OLIVEIRA; SILVA; SANTOS, 2007)”, todos publicados pela 
EDUNEB, com apoio financeiro do MEC, através da Comissão Nacio-
nal de Apoio à Produção de Material Didático Indígena - CAPEMA.

O trabalho de pesquisa que levou a publicação desses livros, foi 
realizado através de oficinas de pesquisa, como a Oficina de Etno-his-
tória e Etnomusicologia Indígena realizada junto a professores Kiriri, 
Tupinambá, Tuxá, Pataxó e Pataxó Hãhãhãe, sob a coordenação dos for-
madores Francisco Guimarães e Ricardo Pamfilio e a pedagoga Tupi-
nambá Núbia Batista e  ofertada como um curso de extensão acadêmica 
da UNEB.

Ao refletir sobre o êxito dessa experiência, Guimarães (2008, p. 48) 
destaca que a publicação de livros didáticos de autoria indígena, criou 
condições para que os professores redimensionassem o ensino focado nas 
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“grandes imagens da história”, encontradas no Livro Didático Nacional 
de História. Graças ao registro da história presente em suas comunida-
des, os professores conseguiram revelar o significado e o valor da cultura 
e da tradição oral para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
comprometido com a identidade e a autoestima do estudante indígena.

Figura 1 – Professores Kiriri na oficina de etno-história e etnomusicologia 
indígena na Aldeia. Marcação: da esquerda paraa direita: Mônica, Onalvo e 
Adenilza. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2001).

A questão da autoria indígena se tornou um aspecto crucial na 
formação e na prática pedagógica do professor indígena, mas que tam-
bém aponta para a necessidade da conquista de sua visibilidade junto 
ao público e, especificamente, a escola não indígena, no sentido da sua 
valorização enquanto uma expressão científica e literária indígena e que 
necessita ser percebida, ao mesmo tempo, em sua condição de especifi-
cidade e de universalidade.

Buscando chamar a atenção para essa questão, foram realizados 
na UNEB, nos campi Salvador, Alagoinhas, Teixeira de Freitas e Ban-
zaê, eventos abertos ao público, para o lançamento dos livros de autoria 
indígena, com a realização de palestras e feiras culturais No caso do 
lançamento realizado em Teixeira de Freitas, ele contou com a cobertura 
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da imprensa, com matérias publicadas nos jornais “A Tarde” e “Diário 
Oficial do Estado da Bahia” (GUIMARÃES, 2014, p. 85).

Figura 2 – Lançamentos dos livros: Leituras Pataxó e Leituras Kiriri em 
Teixeira de Freiras. 

Fonte: Diário Oficial da Bahia (2006, p. 4-5.)

Figura 3 – Lançamento de livro dos índios Pataxó. 

Fonte: Foto de Renata Carvalho ( Jornal A Tarde (2006, p.13).
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A referência a realização de um curso de extensão promovido 
pela UNEB em áreas indígenas, nos remete a uma questão mais ampla, 
mas não menos importante, que é o destaque para o papel assumido 
pelas universidades públicas no processo de ressignificação da educa-
ção escolar indígena na Bahia e da efetivação do professor indígena 
enquanto pesquisador.

No caso da UNEB, especificamente, devido ao seu caráter multi-
campi e por estar presente em praticamente todas as regiões do estado 
e de possuir um quadro qualificado de professores com experiência de 
pesquisa junto a maioria dos povos indígenas no estado, houve, por parte 
dos povos indígenas, a sua identificação como uma instituição parceira, 
o que fez com que, em 2006, o Fórum Estadual de Educação Escolar 
Indígena da Bahia- Forumeiba, instância do movimento indígena que 
discute a política educacional, junto com mais de seiscentos professores 
indígenas demandassem,

junto a diversas das unidades da Uneb mais próximas às suas co-
munidades, a implantação de um curso de formação para profes-
sores indígenas, que fizesse chegar a esses docentes, espalhados 
por uma rede escolar que atende a mais de uma centena de comu-
nidades indígenas no estado, a oportunidade de formação especí-
fica e diferenciada em nível superior, exigência legal e iniciativa já 
então pioneiramente em curso em outras unidades da federação.
(SAMPAIO; MESSEDER; MCCALLUM,  2010, p.15)

Essa condição privilegiada da UNEB, permitiu que a instituição 
desse continuidade a formação dos professores indígenas, ofertando, 
em 2009, o Curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar 
Indígena-LICEEI-UNEB, como objetivo de formar professores ha-
bilitados para o exercício da docência e da prática educativa nos níveis 
fundamental e médio da educação básica, bem como para atuarem 
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no campo da pesquisa, da produção e gestão do conhecimento para a 
educação comunitária.

A LICEEI-UNEB, contempla a formação de 108 indígenas, sen-
do 54 por pólo, nos municípios de Paulo Afonso e Teixeira de Freitas e, 
conforme está definido no seu projeto, ele tem como objetivo

o desenvolvimento de competências profissionais referendadas 
pelo conhecimento acadêmico-científico terá como ênfase o (...) 
diálogo permanente com os saberes e práticas tradicionais, valo-
res, atitudes e habilidades relevantes para suas comunidades de 
origem. Esta formação diferenciada implica a capacitação pro-
gressiva para elaboração, gestão, desenvolvimento e avaliação dos 
projetos político-pedagógicos, currículos, programas e produção 
de materiais didáticos específicos, fundamentados na cultura tra-
dicional de cada povo (UNEB, 2008, p. 12).

Além da LICEEI, em 2010, o Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA (Porto Seguro), também passou a 
oferecer a Licenciatura Intercultural (LINTER), que é um curso especí-
fico, destinado à formação em nível superior de professores indígenas 
dos povos da região de Porto Seguro e municípios vizinhos: Pataxó, 
Pataxó Hã Hã Hãe e Tupinambá.

Semelhante à LICEEI, a LINTER tem o MEC como principal 
instituição financiadora, através do Programa de Apoio à Formação Su-
perior e Licenciaturas Interculturais Indígenas- PROLIND e também 
do programa PIBID Diversidade.

Em relação à LICEEI-UNEB, especificamente, da mesma forma 
que no CMI, a matriz curricular do curso permitiu uma interação com 
uma série de projetos de pesquisa desenvolvidos nas comunidades indí-
genas, como foi o caso do Observatório da Educação Escolar Indígena 
– Núcleo Local do Território Etnoeducacional Yby Yara, desenvolvido 
entre 2010 e 2014, no âmbito do Programa Multidisciplinar de Estudos 
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Étnicos e Africanos- Pós-Afro/ UFBA, em parceria com o Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia da mesma Universidade - PPGA/
UFBA e da própria LICEEI/UNEB e que contou com a coordenação 
de América César, que também integrou a equipe do CMI.

O desenvolvimento do Observatório se deu a partir da consti-
tuição de uma equipe básica de pesquisa junto aos povos indígenas na 
Bahia, com vistas a subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas de 
educação escolar no âmbito do Território Etnoeducacional Yby Yara2. 
Pautando suas ações no diálogo com os povos indígenas e demais agen-
tes envolvidos com a educação escolar em suas comunidades, o Obser-
vatório contemplou uma tendência cada vez mais recorrente em pro-
jetos desenvolvidos em Área Indígena, que é a busca do protagonismo 
indígena (ALMEIDA, 2008).

Dessa forma, o Observatório estabeleceu um modelo de pesquisa 
e de pesquisador em consonância com os princípios do que passou a 
ser conceituado como um “modelo local de autoria indígena” (CÉSAR, 
2011), definido pela criação de núcleos de pesquisa em cada uma das 
comunidades indígenas, articulados com o Projeto Político Pedagógico- 
PPP de suas escolas. 

Outros projetos foram e estão sendo desenvolvidos junto a pro-
fessores indígenas no Norte e no sul da Bahia, como é o caso dos Sa-
beres indígenas e todos eles dão conta de que há muito a ser feito pelos 
professores/pesquisadores indígenas, pois a  (re)criação da escola em 
contextos indígenas, requer um processo intenso de descolonização dos 
conteúdos e das práticas escolares. Como afirma Grupioni (2006, p. 51),

essa é uma tarefa complexa [...] para a qual não há um único 
modelo a ser adotado, vista a complexa heterogeneidade e di-
versidade de situações sociolinguísticas, culturais, históricas e de 

2 Sobre os Territórios Etnoeducacionais, ver BRASIL. Presidência da República Decreto 
6.861/2009; e Luciano (2010).
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formação e escolarização vividas pelos professores índios e por 
suas comunidades (Grupioni, 2006, p. 51).

O problema do estabelecimento de novas práticas didáticas, pe-
dagógicas e administrativas na escola indígena, no contexto dos novos 
referenciais curriculares e dos princípios legais, é uma preocupação 
transdisciplinar que envolve diversas áreas do conhecimento e que tem 
estimulado o desenvolvimento reflexões e ações renovadas, como as 
apresentadas nesse livro, que descortinam o papel assumido por pes-
quisadores indígenas e não indígenas na explicitação da disputa políti-
ca contra-hegêmonica no processo de construção de novos conceitos, 
noções, práticas e parâmetros interpretativos sobre a educação escolar 
indígena.
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Tecendo Saberes Indígenas na Escola: 
Experiências da formação continuada dos professores 

indígenas no Território Etnoeducacional Yby  Yara/Bahia

Telma Cruz Costa1

Resumo: A reflexão presente neste artigo pretende destacar as experiências 
da formação continuada dos professores indígenas na Ação Saberes Indígenas 
na Escola, com o propósito de descrever, sucintamente, o percurso formativo 
vivenciado na Ação no ano de 2016, a partir das questões centrais que envolvem 
a formação dos professores para alfabetização e letramento na perspectiva dos 
conhecimentos indígenas no contexto sociocultural dos diversos Povos que 
ocupam o território do semiárido baiano. A problemática que se coloca para 
a formação dos professores alfabetizadores indígenas foi analisada com base 
nos autores que fundamentam o lastro teórico do texto: Freire (1975); Soares, 
(2003); Maher (2006); Silva, (2007a e 2007b); Neves (2008); e Fleuri (2009). 
O cerne da análise proposta neste artigo destaca a relevância que a formação 
dos professores indígenas representa para repensar as políticas públicas de 
acesso, permanência e sucesso dos estudantes na educação escolar  indígena, 
considerando, sobretudo, a construção das estratégias de emancipação dos 
povos tradicionais.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Escolar Indígena. Pedagogia 
Indígena.

Abstract: The reflection present in this article intends to focus on continuing 
education experiences of indigenous teachers involved in the Indigenous 
Knowledge Action at School, with the aim of succinctly describing the 
training process that these teachers went through in the year 2016, based 
on central issues relating to teacher training courses in literacy from the 

1 Docente da Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas e Tec-
nologias. Campus XXII. Mestra em Educação e Contemporaneidade. Coordenadora do 
Núcleo OPARÁ Euclides da Cunha – Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos 
Sociais e Educação. Formadora do Programa Saberes Indígenas na Escola/Bahia.

 Email: telmaccruz@gmail.com.



88

perspective of indigenous knowledge in a sociocultural context of several 
peoples who live in the semiarid region of Bahia. The issues regarding the 
training of literacy teachers have been analyzed based on  studies  carried 
out by Freire (1975); Soares, (2003); Maher (2006); Silva, (2007a and 2007b); 
Neves (2008); and Fleuri (2009). The nub of the analysis proposed in this 
article is to highlight the relevance of training courses for indigenous teachers 
as a tool for rethinking access public policies, student permanence and success 
in indigenous education programs, considering, above all, the construction of 
strategies for the emancipation of traditional peoples.
Keywords: Teacher Training. Indigenous  School  Education. Indigenous  
Pedagogy.

Introdução

[...] Não tinha as certezas científicas. Mas que aprendera coisas 
di-menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores 
servem para nos ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele 
caracol vegetado sobre pedras, ele iria gostar. Iria certamente 
aprender o idioma que as rãs falam com as águas e ia conver-
sar com as rãs. [...] Chegou por vezes de alcançar o sotaque das 
origens. Se admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno 
grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite! [...] Quem se 
aproxima das origens se renova. (Manoel de Barros, 2010)

Parafraseando Manoel de Barros diria que os encontros de plane-
jamento, produção do material didático e de formação foram à iniciação 
deste retorno as origens em busca de outras formas de produzir, viver e 
conviver no mundo. Não num tom romântico e de salvação, mas numa 
outra lógica de organização social e de luta. Outra teia de relações que 
vibram com o canto do Toré e com as práticas de acolhimento aos seus 
parentes índios e, também, não índios.

Assim, a experiência vivenciada na formação dos professores in-
dígenas na Ação Saberes Indígenas na Escola traduziu-se, inicialmente, 
como um momento de incursão na cultura e dinâmica da vida desses 
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professores. Um diálogo intercultural iniciado há algum tempo na co-
munidade de Massacará/Euclides da Cunha, terra dos índios Kaimbé, 
e mais recentemente, no contato com os indígenas de diferentes etnias 
que ocupam o território etnoeducacional Yby Yara, nos encontros reali-
zados pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no Departamen-
to de Educação de Paulo Afonso.

A aproximação com a causa indígena faz parte da minha trajetó-
ria pessoal e profissional, mas foi preciso um entrelaço com a educação 
escolar indígena para conhecer as demandas historicamente reprimidas 
do povo nativo deste país. Na condição de formadora/pesquisadora, as 
leituras, debates e encontros para construção do material didático da 
formação dos professores nos Saberes Indígenas foi a primeira tarefa 
para dar materialidade a elaboração do módulo do eixo “Alfabetização 
e Letramento na Perspectiva Intercultural”, produzido no processo, de 
forma colaborativa, e que envolveu professores/formadores indígenas e 
formadores/pesquisadores da universidade, acreditando que “[...] a edu-
cação  intercultural vale não apenas para os povos autóctones, mas para 
todos os sujeitos e grupos culturais que participam da escola. (Fleuri, 
2009, p. 19).

Considerando a necessidade de refletir sobre a experiência da 
Ação Saberes Indígenas na Escola, no Território Etnoeducacional In-
dígena Yby Yara, coordenado pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), o objetivo delineado para este texto visa destacar as experiên-
cias da formação continuada dos professores indígenas, com o propósito 
de descrever, sucintamente, o percurso formativo vivenciado na Ação 
no ano de 2016, a partir das questões centrais que envolvem a forma-
ção dos professores para alfabetização e letramento na perspectiva dos 
conhecimentos indígenas no contexto sociocultural dos diversos Povos 
que ocupam o território do semiárido baiano. 
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Refletindo acerca da riqueza do contexto vivenciado por todos os 
envolvidos na Ação Saberes Indígenas na Escola, a proposição de um 
artigo que articule as experiências da formação continuada dos profes-
sores e a base teórica que fundamenta a profissionalização docente, não 
é somente um desafio pedagógico, mas, sobretudo, a possibilidade este 
universo singular e diferenciado, que começa na escola indígena e encon-
tra no espaço acadêmico sua ressonância, contribuir para a produção de 
conhecimento e fortalecimento das diferentes identidades étnico-raciais 
que subscrevem os grupos sociais que hoje acessam o ensino superior.

Professores indígenas: Identidade cultural, saberes e fazeres 
pedagógicos

O percurso formativo e a prática alfabetizadora dos professores, 
e mais  especificamente, dos professores indígenas, são marcados pelos 
processos identitários e culturais latentes na vida da comunidade e vi-
venciados nas experiências cotidianas, mas que pouco repercutem nas 
propostas de alfabetização das crianças que habitam a rede pública de 
ensino. 

Destacamos, nesse cenário pouco contextualizado, as especifici-
dades da alfabetização a partir dos conhecimentos indígenas, que suge-
rem alguns questionamentos: Como considerar as dimensões culturais e 
sociais no processo de formação continuada dos professores indígenas? 
O que possibilita a formação inicial e/ou continuada dos professores 
indígenas na perspectiva de fortalecer as estratégias civilizatórias das 
diferentes etnias? Quais pressupostos culturais estão presentes na pro-
posta de formação continuada dos professores indígenas? E quais con-
tribuições trazem a formação continuada dos professores indígenas, em 
especial a Ação dos Saberes Indígenas na Escola, para a alfabetização e 
letramento das crianças indígenas?
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Não temos a pretensão de responder todas as questões colocadas 
no parágrafo anterior, mas, sobretudo, provocar uma reflexão que possa 
reverberar nos espaços instituídos para a formação continuada dos pro-
fessores indígenas que trabalham com a alfabetização na perspectiva do 
letramento, concepção aqui defendida como a condição de quem não 
somente aprende a ler e escrever, mas também faz uso da leitura e da 
escrita em situações de práticas socais, produzidas por meio de signifi-
cados imersos nos grupos culturais que expressam o conjunto de repre-
sentações simbólicas, por meio da linguagem. (Soares, 2005).

A questão central que se coloca para a formação dos professores 
indígenas é o lugar que a cultura ocupa na educação e na sociedade, 
e como é tratada na formação continuada. “Cultura como a totalida-
de acumulada de padrões culturais, ou seja, de ‘sistemas organizados de 
símbolos significantes’ (Geertz, 1989, p. 58) com base nos quais os se-
res humanos identificam as  finalidades de suas ações” (Fleuri, 2009, p. 
14). O que aponta para a complexidade e contradições que permeiam a 
formação dos professores indígenas, cuja identidade étnica revela outro 
repertório cultural que não está presente nas propostas de formação, mas 
que precisa ser considerado  pela ação formadora.

A formação dos professores, tradicionalmente assumida pelas ins-
tituições de ensino superior, representa uma concepção tradicionalista, 
onde o professor “adquire” uma competência individual para o ensino 
e o domínio dos conhecimentos formais que devem ser incorporados 
ao currículo escolar, descontextualizado da dinâmica cultural.  Isto é, 
uma concepção que se sobrepõe como currículo único e universal des-
considerando a diversidade  cultural, no interior da qual são produzidos 
processos identitários de um povo. Para Silva (2007a):

A identidade e a diferença não podem ser compreendidos, pois, 
fora dos sistemas  de significações quais adquirem sentido. Não 
são seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos 
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que a compõem. Dizer isso não significa, entretanto, dizer que 
elas são determinadas, de uma vez por todas, pelos sistemas dis-
cursivos e simbólicos que lhes dão definições (p. 78).

A identidade e a diferença são criações sociais e culturais definidas 
linguisticamente (Silva, 2007a) que se constituem nas relações de poder 
em oposição à outra cultura. É na relação de desigualdade que se produz 
a diferença e, portanto, deve ser colocada em discussão não somente os 
aspectos que caracterizam a cultura, mas as dimensões que dão susten-
tação ideológica as relações de poder.

A diferença se constitui a partir daquilo que não se é, a falta de 
igualdade. Ou seja, o sentimento de não pertencimento, o outro, o que 
representa outros grupos se diferencia pelos contornos, dilemas e ma-
trizes sociais, culturais e até mesmo geográficas. Identidade e diferença 
podem ser aqui traçadas como faces de uma mesma moeda, pois a con-
jugação de diversos textos identitários pode trazer a tona o sentimento 
de pertencimento de um mesmo indivíduo quando este pertence em 
igual proporção a diversos grupos: ser mulher, trabalhadora, mãe, negra, 
de religião de matriz  africana, baiana e brasileira (Silva, 2007b).

Esse deslocamento sugere uma transição provisória, mas não inci-
de sob a formação do professor e nem consegue mergulhar nas culturas, 
talvez pela complexidade ou mesmo pela fluidez das relações sociais ine-
rentes aos sujeitos envolvidos na formação (Silva, 2007b), com destaque 
para o professor indígena, que não pertence ao mesmo tecido social dos 
formadores, pesquisadores e outros partícipes da formação, portanto, 
não compartilham das mesmas práticas culturais e sociais que caracteri-
zam o grupo dos professores indígenas.

Cenário que indica que os saberes e fazeres pedagógicos dos pro-
fessores indígenas traçam novos rumos para a dinâmica do currículo 
escolar, tanto para as práticas de ensino quanto para a aprendizagem 
das crianças. Nesse sentido, os estudos culturais muito podem oferecer 
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para a análise das práticas educacionais, particularmente, da formação 
de professores indígenas, que podem/devem ter representatividade dos 
processos civilizatórios vividos pelos diferentes grupos étnicos indíge-
nas, e dos formadores/pesquisadores que resignificam suas formas de 
conceber a própria formação. O que significa dizer que [...] “a interação 
com outras culturas aparece como essencial para a evolução a própria 
cultura” (Fleuri, 2009, p.16).

Que não seja somente um estímulo à interculturalidade, mas que 
a formação continuada dos professores indígenas seja este espaço plural 
que responda concretamente ao conjunto das demandas sociais e cultu-
ras das diversas comunidades e povos. E para dar materialidade a esse 
desafio, compartilhando da teoria dos Estudos Culturais, podemos afir-
mar que o currículo, então, é um artefato cultural pelos menos em dois 
sentidos: é uma invenção social e seu conteúdo uma construção social, 
resultado de um processo da produção de identidades culturais e sociais 
(Silva, 2007b).

 A cultura, portanto, é um campo de produção de significados 
nos quais  os diferentes grupos culturais, neste caso, os diversos povos 
indígenas, situados em posições diferenciadas de poder, lutam contra a 
imposição de outra cultura e, ao mesmo, tempo pelo fortalecimento dos 
seus modos de estar no mundo. A cultura é, nessa concepção, um campo 
de contestação de significados (Silva, 2007b). O que está centralmente 
envolvido nesse tecido social é a preservação e fortalecimento da iden-
tidade cultural e social dos diferentes grupos indígenas. Neste sentido, 
Silva (2007b) adverte que “a cultura é um campo onde se define não 
apenas a forma que o mundo deve ter, mas também a forma como as 
pessoas e os grupos devem ser.” ( p. 134).

Em suma, esse é um debate relativamente antigo no panorama 
educacional brasileiro, sobretudo, quando discutimos a educação escolar 
indígena, cujos sujeitos são autores/atores dessa construção social e cul-
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tural, ainda que historicamente excluídos na sua cultura da constituição 
do currículo escolar e quando estão nele representados aparecem como 
figuras mitológicas e estereotipadas.

Mas é preciso, urgentemente, reformular os fundamentos da edu-
cação formal a partir dos estudos culturais considerando os saberes e 
fazeres pedagógicos dos professores indígenas e suas experiências cul-
turais, incorporando-os aos processos educacionais e a formação conti-
nuada dos professores que atuam na educação escolar indígena.

 Experiências da formação continuada dos professores indígenas na 
Ação dos Saberes Indígenas na Escola

Escrever sobre a formação continuada dos professores indígenas 
e nossa na condição de formadoras/pesquisadoras, certamente é uma 
tarefa laboriosa, não pela dificuldade de rememorar cada passo, cada 
aprendizagem, cada inserção numa cultura que carrega um pouco de 
nós. Mas, pela grandiosidade de todos os momentos vividos, trocas e ex-
periências construídas nas teias das relações étnica-raciais: minhas, suas, 
dos indígenas e de tantos outros povos que compõem a nossa história.

Começo por rememorar o início da minha trajetória de vida, re-
vivendo histórias que misturam mitos, realidades e culturas. Nuances 
de uma vida que traduz enredos, repleto de encontros e desencontros 
comuns a tantas outras histórias de famílias sertanejas marcadas pelo 
cenário de pobreza, desigualdade e falta de oportunidade. E que para 
superar a famigerada saga nordestina migram para os grandes centros 
urbanos, um dos motivos que me levaram a lutar pelos direitos dos 
excluídos.

Fruto dessas experiências de vida, hoje minha identidade de mu-
lher negra, professora, mãe, militante da educação pública e, mais re-
centemente, das causas indígenas revelam metade do que sou! E a outra 
metade trago dentro de mim, parafraseando Cora Coralina “Vive dentro 
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de mim/ a mulher do povo/bem proletária/Bem linguaruda/desabusada, 
sem preconceitos/de casca-grossa [...] (1983).

Na atividade profissional a docência na universidade tem possibi-
litado adentrar campos de estudos e pesquisas que abrigam a pluralidade 
cultural, ampliada intensamente pela experiência como formadora da 
Ação Saberes Indígenas na Escola. Inicialmente de forma tímida e cui-
dadosa, adiante ousando compartilhando enredos, ainda mais argentário 
de cores, sabores, danças, ritos, histórias, fazeres, saberes e aprendizagens 
que se ampliavam a cada encontro com as diversas etnias indígenas, cada 
uma ao seu modo, revelando as resistentes lutas e mais gloriosas vitórias.

Assim, foi se compondo parte das vivências da formação em dife-
rentes momentos, ainda mais particularmente, nos rituais, construções 
e criações que deu início a produção coletiva, formadora e professoras 
indígenas responsáveis pela formação e produção do módulo intitulado 
“Alfabetização e Letramento na Perspectiva Indígena”, que integra o 
material didático da formação continuada da Ação Saberes Indígenas 
na Escola.

Confesso que o desafio para atender as demandas pedagógicas 
de alfabetização das crianças indígenas foi o mote do trabalho cole-
tivo. Entretanto, reconhecemos que ainda existe uma profunda lacuna 
entre romper com a perspectiva integracionista posta pelas tendências 
teórico-pedagógicas tradicionais e incorporar as especificidades e sin-
gularidades da cultura indígena como princípio norteador da educação 
diferenciada para fortalecimento das identidades étnicas em defesa do:

[...] direito à escolarização nas próprias línguas, a valorização de 
seus processos próprios de aprendizagem, a formação de profes-
sores da própria comunidade, a produção de materiais didáticos 
específicos, a valorização dos saberes e práticas tradicionais, além 
da autonomia pedagógica, são exemplos destes novos papéis e 
significados assumidos pela escola.  Nos processos d e reelabo-
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ração cultural em curso em várias terras indígenas, a escola tem 
se apresentado como um lugar estratégico para a continuida-
de sociocultural de seus modos de ser, viver, pensar e produzir 
significados. Nesta nova perspectiva, vislumbra-se que a escola 
possa tanto contribuir para a melhoria das condições de vida 
das comunidades indígenas, garantindo sustentabilidade, quan-
to promover a cidadania diferenciada dos estudantes indígenas. 
(BRASIL, 2013, p. 377).

Para garantir esses princípios vivemos no grupo, velhos dilemas da 
educação pública em busca de superar as dificuldades de aprendizagem 
e da formação docente para lidar com a diversidade da aprendizagem da 
língua escrita numa perspectiva intercultural, acreditando que:

Não podemos condenar as comunidades indígenas a modelos 
de alfabetização que não alfabetizam que não asseguram a 
apropriação da escrita ou da cultura escrita, como alguns que 
ainda teimam em se manter em nossas escolas, caracterizados 
pela ênfase na memorização excessiva, na fragmentação da língua. 
Modelos que veem na alfabetização apenas uma etapa para o 
desenvolvimento de habilidades com vistas à aquisição da língua, 
excluindo o aspecto cultural dos falantes por estes fazerem uso 
de variedades linguísticas desprestigiadas. (NEVES, 2008, p. 6)

Imbuídas em responder as demandas pedagógicas específicas da 
educação escolar indígena, ao longo desse percurso de construção co-
letiva do material didático e planejamento da formação, pesquisamos 
e discutimos sobre as diferentes abordagens no campo da alfabetização 
e letramento na perspectiva dos conhecimentos indígenas, com ênfase 
no lugar do ensino da língua e apropriação do Sistema de Escrita Alfa-
bética (SEA) frente às questões socioculturais indígenas que habitam a 
dinâmica escolar e, por consequência, a formação continuada dos pro-
fessores indígenas.
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Incorporar às dimensões pedagógicas o reconhecimento e forta-
lecimento da cultura indígena, a apropriação e uso do sistema de escri-
ta alfabética da língua portuguesa e valorização da língua materna das 
comunidades indígenas, foram as preocupações centrais do encontro de 
formação do eixo temático Alfabetização e Letramento na Perspectiva 
Intercultural.

Consequentemente, os processos de ensino e aprendizagem da 
língua escrita trabalhados na formação dos Saberes Indígenas na Escola 
buscaram conjugar as atividades significativas de apropriação da língua 
escrita e as práticas socioculturais próprias dos professores indígenas. 
Reafirmamos, então, a concepção de formação continuada dos profes-
sores indígenas como um campo de investigação que transita entre a 
problemática educacional e a luta pelo direito à educação diferenciada.

Assim entendida, a formação continuada dos professores na Ação 
Saberes Indígenas na Escola aconteceu mediante a utilização do ma-
terial l didático específico produzido exclusivamente para o encontro, 
a partir das narrativas das experiências de ensino dos professores indí-
genas alfabetizadores, que foram gravadas, a partir da história oral, no 
primeiro dia da formação para registro e, posterior, acompanhamento 
das práticas docentes nas aldeias.

Nesta perspectiva, primeiro as práticas e os saberes culturais dos 
professores indígenas foram fundamentais para a dinâmica da escola 
pública e a relevância das ações conjuntas de colaboração entre a educa-
ção escolar indígena e a universidade pública; e segundo, pela presença 
e contribuição da universidade na gestão das políticas públicas indige-
nistas de formação inicial, sobretudo, para a melhoria dos processos de 
produção e socialização de materiais didáticos, específicos e diferencia-
dos e de literatura indígena.

Vale destacar, que no decorrer do meu itinerário profissional, em 
diferentes espaços educacionais, ficava cada vez mais curiosa em com-
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preender as efetivas contribuições das propostas de formação, neste caso 
dos professores indígenas, na aprendizagem das crianças e o rebatimen-
to desta formação na educação escolar indígena, superando o paradigma 
assimilacionista, que pretende:

[...] educar o índio para que ele deixe de ser índio: o objetivo 
do trabalho pedagógico é fazê-lo abdicar de sua língua, de suas 
crenças e de seus padrões culturais e incorporar, assimilar os va-
lores e comportamentos, inclusive lingüísticos, da sociedade na-
cional. (MAHER, 2006, p.20).

Portanto, a inserção nos Saberes Indígenas na Escola resultou 
numa experiência ímpar, momento de trocas valiosas e aprendizagem 
singular que tem redimensionado meu campo de estudo e pesquisa, e, 
também de atuação dentro do espaço acadêmico, mérito dos colegas 
formadores e pesquisadores, com quem muito aprendi, e dos professores 
indígenas partícipes da formação, que me ensinaram outros modos de 
estar no mundo. Assim, podemos afirmar  na formação o diálogo entre 
diferentes culturas nos possibilitou:

Conversar com os outros – e não apenas falar sobre eles ou para 
eles – é a condição para desenvolvermos a compreensão dos significados 
e das estruturas significantes de nossas próprias ações. A compreensão 
do sentido da ação do outro é uma condição importante para a com-
preensão dos sentidos de nossa própria ação.  A compreensão da lógica 
de significação, inerente aos padrões culturais de outros grupos, facilita 
a compreensão da lógica inerente aos nossos próprios sistemas simbóli-
cos de significação. A relação entre culturas é, assim, a condição para o 
desenvolvimento de cada cultura. (FLEURI, 2009, p. 15)

Desta forma, concluímos que a formação continuada e a produção 
de matérias didáticos específicos com foco na educação escolar indígena 
nos remeteu ao outro paradigma emancipatório de uma educação dife-
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renciada, que define uma outra lógica de organização curricular para os 
povos indígenas:

E sob seus princípios que é construído o Modelo de Enriqueci-
mento Cultural e Linguístico. Nele, o que se quer promover é um 
bilinguismo aditivo: pretende-se que o aluno indígena adicione a 
língua portuguesa ao seu repertório linguístico, mas pretende-se 
também que ele se torne cada vez mais proficiente na língua de 
seus ancestrais. Para tanto, insiste-se na importância de que a 
língua de instrução seja a língua indígena ao longo de todo o 
processo de escolarização e não apenas nas séries iniciais. Além 
disso, esse modelo busca promover o respeito às crenças, aos sa-
beres e às práticas culturais indígenas. (MAHER, 2016, p. 22)

Em resumo, a partir dessas novas construções teóricas e interlo-
cução com os saberes e fazeres dos professores indígenas dos diversos 
Povos (Kaimbé, Kiriri, Tuxá, Tumbalalá, Pankararé, Truká, Kantaruré, 
Atikum) as experiências da formação continuada dos professores indí-
genas nos Saberes Indígenas no território Yby Yara/Bahia, representa 
um marco de entrada em outro universo pedagógico, construindo no-
vas aproximações entre os conhecimentos indígenas e os conhecimentos 
formais do currículo na direção de uma educação escolar indígena espe-
cífica, diferenciada, intercultural, bilíngue e de qualidade.

Conclusões

A formação continuada dos professores na Ação Saberes Indíge-
nas na Escola destaca-se como uma ação crucial e, sem dúvida, uma das 
mais importantes dentre as políticas públicas para a educação escolar 
indígena, com vistas a superar os desafios colocados à alfabetização e 
letramento das crianças indígenas. Vale reiterar  que  a  relevância  da  
formação  continuada  dos professores indígenas  trouxe evidências  pe-
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dagógicas  fundamentais que revelam a efetividade do trabalho realiza-
do, a exemplo, a produção do material didático diferenciado e específico.

A investigação dos processos civilizatórios e do repertório cul-
tural dos povos indígenas se constituiu numa categoria de análise que 
permeou todas as etapas da Ação Saberes Indígenas na Escola. Na for-
mação continuada os professores se locaram a frente do debate, tomada 
de decisões, planejamento e produção do material didático, o que possi-
bilitou uma formação voltada para fortalecer as estratégias civilizatórias 
e respeitar as identidades culturais dos diversos Povos do território Yby 
Yara/Bahia.

Esperamos que as contribuições da formação continuada dos pro-
fessores na Ação Sabres Indígenas na Escola, que se caracteriza como 
estratégia de luta para a emancipação dos diversos grupos étnicos, pos-
sam operar uma mudança da epistemologia da alfabetização e letramen-
to das crianças indígenas, o que exige um novo patamar de educação 
escolar indígena, articulada as necessidades educacionais e culturais dos 
Povos indígenas na Bahia.

Vale destacar que a Universidade do Estado da Bahia, poderia, 
como instituição de educação superior, subsidiar muito mais aquele que 
é um dos pilares da sua finalidade fim, a formação dos professores que 
no caso da Ação Saberes Indígenas na Escola, ainda não conseguiu ul-
trapassar as barreiras orçamentárias da instituição.

Concluindo, outro aspecto importante considerado na formação 
continuada nesta Ação se refere ao fortalecimento da identidade cultu-
ral, concebida a partir dos estudos culturais, e que abre possibilidades 
de  inclui nesse diálogo a relação intrínseca com as práticas sociais, de 
leitura e de escrita,  integrantes da metodologia da alfabetização e le-
tramento na perspectiva intercultural, onde os professores se colocaram 
como protagonistas da educação escolar indígena.
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Desafios de um ensino matemático intercultural: 
Proposta de um novo material didático

Leonardo Diego Lins1

Resumo: No Brasil o Ensino da Matemática é reconhecido como deficiente, 
tanto no que se refere à formação docente como discente, traduzido na débil 
aprendizagem dos conceitos matemáticos e do aparato matemático existentes 
nas escolas. De maneira geral ele é caracterizado pelo excesso de atenção dada 
a exercícios repetitivos, problemas resolvidos mecanicamente, decoradas de 
forma literal e arbitrária, em detrimento de uma análise mais profunda visando 
à compreensão dos fenômenos matemáticos envolvidos. Particularmente, 
gostaríamos de destacar que nas escolas indígenas da Bahia essa realidade não 
é diferente. Tendo em vista esses problemas de ordem matemática no processo 
de aprendizagem dos conceitos matemáticos, este trabalho pretende explicitar 
a partir da crítica construtiva da linguagem matemática, a experiência adotada 
numa abordagem metodológica alternativa, a introdução jogos matemáticos 
numa perspectiva intercultural nas formações da Ação Saberes Indígenas na 
Escola no Território Etnoeducacional Yby Yara.
Palavras chave: Aprendizagem Significativa; Jogos Matemáticos; Ensino de 
Matemática.

Abstract: In Brazil, Mathematics Teaching is recognized as deficient, both as 
regards teacher and student formation, translated into the weak learning of 
mathematical concepts and mathematical apparatus in schools. In general, it 
is characterized by excess attention given to repetitive exercises, mechanically 
solved problems, decorated in a literal and arbitrary way, to the detriment 
of a deeper analysis aimed at understanding the mathematical phenomena 
involved. Particularly, we would like to emphasize that in the indigenous 

1 Professor da Universidade do Estado da Bahia no Departamento de Tecnologia e Ciências 
Sociais campus III atuando também na Licenciatura Intercultural de Educação Escolar 
Indígena e na equipe de formação da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território 
Etnoeducacional Yby Yara. Pesquisador do Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos 
Sociais e Educação – OPARÁ/UNEB. Licenciado em Física graduado pela Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB. Está coordenador do subprojeto do Pibidiversidade.
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schools of Bahia this reality is not different. Considering these mathematical 
problems in the process of learning mathematical concepts, this paper intends 
from the constructive critique of mathematical language, to adopt an
alternative methodological approach to mathematics, introducing mathematical 
games in an intercultural approach in the formation of indigenous knowledge 
in school.
Keywords: Significant Learning, Mathematical Games, Mathematics 
Teaching.

Introdução

Para que serve o ensino de Matemática na escola indígena? E por 
que o conhecimento local e sua cultura são considerados inferiores para o 
Ensino de Matemática em escolas ditas tradicionais? Através desses ques-
tionamentos sentimos a necessidade de uma abordagem epistemológica 
em nosso trabalho na Ação Saberes Indígenas na Escola sobre a possi-
bilidade da interculturalidade a construção de materiais didáticos alter-
nativos e de baixo custo no ensino básico das escolas indígenas da Bahia.

Acreditamos que o conceito de interculturalidade em nosso tra-
balho assume o reconhecimento mútuo de todas as culturas, sem hierar-
quização e superioridade de conhecimento ou cultura. Nessa perspecti-
va, senti a necessidade de observar e estudar a visão de mundo dos povos 
indígenas pataxós, ou seja, no que se refere ao seu conhecimento da sua 
cultura, como apreendem e interagem com outros grupos indígenas e 
não indígenas? Quais são os seus conflitos em relação aos conhecimen-
tos hegemonicamente apresentados pela sociedade ocidental?

Assumir a interculturalidade como perspectiva possibilita-nos o 
reconhecimento e a valorização de outros sistemas culturais, para além 
de toda a hierarquização, em um contexto de complementaridade que 
possibilita a construção de um diálogo. Este, por sua vez, permite a par-
tilha de conhecimentos, para além de toda a falsa oposição entre o mo-
derno e o tradicional, a cultura escrita e a cultura oral, a racionalidade e 
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a dimensão afetiva. Essas falsas oposições impregnam as relações huma-
nas e as aprendizagens (NARBY, 2000; 2005)

Desde a invasão dos portugueses ao Brasil, em seu processo de 
“colonização”, os missionários chegaram aqui despreparados ideologi-
camente para o conhecimento de uma nova cultura. Eram indisponíveis 
e de certa forma autoritários para reconhecer e entender os significados 
peculiares da cultura indígena. Pois, segundo Fleuri (2009), pela própria 
epistemologia do pensamento único, os colonizadores ocidentais não 
se predispunham a reconhecer os outros povos e suas respectivas cultu-
ras, em sua alteridade, como sujeitos autônomos, como grupos sociais 
soberanos, com quem fosse possível dialogar em pé de igualdade e, em 
reciprocidade, aprender juntos.

Infelizmente essa visão ideológica dos colonizadores encontra-se 
presente nos livros didáticos de matemática do ensino básico das escolas 
indígenas da Bahia, que transmitem os conteúdos com uma visão de 
mundo totalmente ocidental com o intuito de reduzir e não reconhecer 
os conhecimentos locais e a sua cultura como processo significante para 
uma aprendizagem significativa. Já que reconhecer a cultura do outro 
como significante é o que permite aos grupos conversarem entre si.

O conceito de cultura é essencialmente semiótico. Pois, o autor 
entende a cultura como a totalidade acumulada de padrões culturais, 
ou seja, de “sistemas organizados de símbolos significantes” (GEERTZ, 
1989, p. 58) com base nos quais os seres humanos identificam as 
finalidades de suas ações. Essa abordagem traz à tona a proposição da 
interculturalidade com a descolonização do poder e do saber. Trata-se 
com isso, a fundamentação cultural e histórica na produção de um mate-
rial alternativo contextualizado com a realidade indígena incorporando 
a sua diversidade cultural. Respeitando assim, a riqueza da diversidade 
nas culturas.
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Geertz (1989) considera que a compreensão do ser humano, em 
sua dimensão essencial, pode ser encontrada justamente nas particula-
ridades culturais dos povos. Trata-se, portanto, do ponto de vista cien-
tífico, de buscar entender nos fenômenos culturais, basicamente, não às 
similaridades empíricas entre os comportamentos dos diferentes grupos 
sociais, mas a relação que diferentes grupos, com padrões culturais dife-
rentes, estabelecem entre si.

Essa opção teórica implica igualmente assumir o desafio 
epistemológico do reconhecimento da existência de outras visões de 
mundo e de aceitar a validade de outros conhecimentos e de outras 
formas de construir conhecimentos (MARÍN, 2005, 2006, 2008; 
PORTO-GONÇALVES, 2004, 2006).

Para QUIJANO (2005, 2007), essa reflexão se realiza a partir da 
perspectiva intercultural, porque acredita que essa é uma possibilida-
de de análise que permite descolonizar o saber e, consequentemente, o 
imaginário que o sustenta. Assumir a interculturalidade como perspec-
tiva possibilita-nos o reconhecimento e a valorização de outros sistemas 
culturais, para além de toda a hierarquização, em um contexto de com-
plementaridade que possibilita a construção de um diálogo. Este, por 
sua vez, permite a partilha de conhecimentos, para além de toda a falsa 
oposição entre o moderno e o tradicional, a cultura escrita e a cultura 
oral, a racionalidade e a dimensão afetiva.

Refletir a respeito da resposta da relação dos conhecimentos locais, 
identificados por alguns como inferiores em reação aos conhecimentos 
globais, em um contexto determinado, leva-nos a estudar a história das 
relações de poder entre as culturas dominantes e as culturas dominadas. 
O eixo dessa reflexão permite-nos questionar a separação histórica da 
natureza e da cultura no Ensino de Matemática, posta em prática pela 
visão eurocêntrica centrada na racionalidade do positivismo, sobre a qual 
foram construídas a ciência normal defendida pela classe dominadora.
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Entendemos que a ciência normal é o estado de uma ciência na 
qual suas pesquisas e seus resultados são previsíveis, isto é, ela não está 
preocupada em criar novidades, mas em se especializar naquilo que já 
está posto pelo paradigma vigente. As experiências não criam novidades 
(intencionalmente), mas desejam especificar melhor o que já se sabe: “O 
resultado já é sabido de antemão, o fascínio está em como se vai chegar 
até ele”. (KHUN, 2009, p. 60).

O desafio ao ensinar Matemática em uma comunidade indígena 
é tentar compreender sua cultura e suas particularidades, conversando 
com a comunidade e principalmente escutando sobre eles e não somente 
falar sobre eles ou para eles. Conversar com o outro sem deixar suas con-
cepções sobre a ciência fazer um pré-julgamento dos conhecimentos di-
tos do senso comum pela ciência normal, talvez seja o maior paradigma.

Dessa forma, como podemos pensar em ensinar Matemática em 
comunidades indígenas se não respeitarmos o enfoque cultural do local 
no qual estamos inseridos? Acredito que não, já que nessa perspectiva a 
relação entre o ensino de Matemática e a cultura estão entrelaçados, já 
que considero a Matemática como parte de tradições sociais e culturais. 
Pois, além de serem construções humanas, as ciências são também, e 
consequentemente, construções sociais e históricas.

Interculturalidade e autoconhecimento no Ensino de Matemática

O ensino de Matemática associado à pluralidade cultural, diver-
sidade cultural, multiculturalidade e interculturalidade num contexto 
indígena é um desafio para os teóricos da educação atual. No Brasil, a 
situação de coexistência de diferentes culturas sempre existiu e sempre 
fez parte da nossa realidade, porém de forma opressora as culturas do-
minantes de desvalorização das culturas dominadas foram presentes ao 
longo da dominação colonial e pós-colonial.
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Podemos observar que a escola tradicional encarregou-se de trans-
mitir a visão de mundo, a língua e a cultura dominante, sendo uma ins-
tituição eficaz no seu objetivo de reduzir, denegrir e marginalizar as lín-
guas, as visões de mundo e os conhecimentos ou saberes locais indígenas. 

Padre Antônio Vieira considerava que a diferença de tantas lín-
guas dos diferentes povos encontrados pelos colonizadores nas Amé-
ricas era uma obra do demônio. Os demônios teriam produzido essa 
Babel, essa diversidade de línguas, justamente para impedir a pregação 
do evangelho. O que, do ponto de vista dos colonizadores, significava o 
recrutamento da mão-de-obra para sustentar os processos econômicos 
implantados nos territórios invadidos. Portanto, a diversidade linguísti-
ca e cultural se coloca para quem quer dominar, como um obstáculo ao 
seu projeto.

Para Fleuri (2009), a interação com os outros desafia-nos a en-
tender os significados que eles atribuem a suas ações. A “estranheza” do 
comportamento do outro nos choca porque a lógica do contexto cultural 
que determina seu significado é diferente da lógica inerente aos nossos 
padrões culturais. Para entender o comportamento de outra pessoa, é 
preciso compreender a lógica da organização dos símbolos significantes 
desenvolvida por seu grupo.

Ao mesmo tempo, a compreensão da lógica de padrões culturais 
diferentes permite, por contraste, entender a especificidade da lógica dos 
nossos padrões culturais e a relatividade dos significados que atribuímos 
aos nossos atos. Desta maneira, ao refletir sobre nossas ações sob a pers-
pectiva de outros padrões culturais, podemos descobrir outros signifi-
cados que nossas próprias ações podem assumir e, com isso, descobrir 
formas diferentes de orientá-las.

Ao referir-se à Educação Indígena, D’Ambrósio (2001, p. 76) diz 
que o ensino deve utilizar recursos e instrumentos contextualizados, pois 
“a contextualização é essencial para qualquer programa de educação de 
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populações nativas e marginais”. E ainda, mostra que “é possível evitar 
conflitos culturais que resultam da introdução da ‘matemática do branco’ 
na educação indígena”.

Usando D’Ambrósio, acreditamos que o ensino de Matemática 
pode ser abordado de forma que se aborde seu contexto cultural, de 
forma que os problemas encontrados nos livros didáticos de Física traga 
um tratamento adequado de formulação e resolução de problemas de 
fenômenos físicos encontrados na sua comunidade, isto é, referindo-se 
ao clima, à agricultura, à pesca, ou seja, o que se aplica ao seu cotidiano.

Para D’Ambrosio (2002), “o cotidiano está impregnado dos sa-
beres e fazeres próprios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão 
comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando, genera-
lizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos 
materiais e intelectuais que são próprios a sua cultura.” Assim, investigar 
a cultura de um povo é entrar em sua história, participar de atos que 
relembram o passado e nos remetem ao futuro, é entender o porquê de 
cada passo dado, mesmo que errado, pois se foi errado serviu de ponte 
para um novo conhecimento.

D’Ambrósio defende uma Matemática a partir das necessidades 
e/ou situações concretas do próprio grupo, em nosso caso, buscamos 
incentivar a permanência da cultura indígena por meio de um ensino da 
Matemática proposto pela Etnomatemática, como segue:

A matemática praticada por grupos culturais, tais como comu-
nidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profis-
sionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e 
tantos outros grupos que se identificam por objetivos e tradições 
comuns aos grupos. (D’AMBRÓSIO, 2001, p.9).

Concordando com o autor, acredito que a Matemática deve ser 
ligada a fenômenos reais e naturais e um ótimo exemplo disso é o meio 
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indígena. O senso comum dos indígenas é uma fonte inesgotável de 
conhecimentos científicos.

Desafios da interculturalidade no Ensino de Matemática

Tentar entender e muitas vezes aceitar novas culturas não é uma 
relação fácil. A história nos revela que muitas de tais relações entre po-
vos e grupos sociais diferentes têm resultado em guerras, genocídios, 
processos de colonização e de dominação. Segundo Geertz (1984), 
“compreender a cultura de um povo expõe a sua normalidade sem re-
duzir sua particularidade”. Trazendo assim, segundo a história relações 
profundamente conflitantes e dramáticas.

Entender, pois, tais processos de relações interculturais torna-
-se a condição para não só compreender as lógicas que conduzem à 
destruição ou sujeição mútua, mas, sobretudo para descobrir as pos-
sibilidades criativas e dialógicas das relações entre grupos e contextos 
culturais diferentes.

Na concepção de D’Ambrósio (2002, p.28) as relações intercul-
turais devem ser compreendidas numa dimensão planetária em que os 
meios de comunicação de massa facilitariam o transporte dessa plurali-
dade cultural. Desse modo,

(...) as relações entre indivíduos de uma mesma cultura (intra-
culturais) e, sobretudo, as relações entre indivíduos de culturas 
distintas (interculturais) representam o potencial criativo da es-
pécie. Assim como a biodiversidade representa o caminho para o 
surgimento de novas espécies, adversidade e cultura representam 
o potencial criativo da humanidade.

Para Fleuri (2009), as relações interculturais não são relações cujos 
significados se configuram a partir de perspectivas singulares, indivi-
duais, nem se consolidam em pouco tempo. A formação dos padrões 
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culturais e os processos educativos a ela inerentes configuram-se no en-
trecruzamento paradoxal de muitas perspectivas que, por isso mesmo, 
constituem-se dinâmica e conflitualmente. E, embora cada ato tenha 
efeitos educativos que contribuem para a configuração e transformação 
dos padrões culturais, estes só se constituem em processos históricos de 
longa duração. Por isso, a perspectiva intercultural implica uma com-
preensão complexa da educação que busca – para além das estratégias 
pedagógicas e mesmo das relações interpessoais imediatas – entender e 
promover lenta e prolongadamente a formação de contextos relacionais 
e coletivos de elaboração de significados que orientem a vida das pessoas.

Estudar um povo, uma comunidade, ou apenas um grupo de tra-
balhadores rurais é se inserir no cotidiano pretendido, é conversar, es-
cutar, entender o processo, entender a origem, nunca perdendo a indivi-
dualidade, mas levando em consideração a generalização das atividades, 
analisar cada palavra, perceber em pequenos detalhes o fundo científico 
que há, lembrando, no entanto que, “ainda assim, essas descrições e in-
terpretações serão sempre do ponto de vista de uma interpretação cien-
tífica” (SILVA, 2003).

Desta forma, para alcançar estes objetivos, acreditamos que meto-
dologia etnográfica mais se adequa ao nosso propósito, já que o estudo 
das relações interculturais só podem se desenvolver a partir das relações 
interpessoais em sua facticidade histórica. Para uma pesquisa com este 
caráter “não é o acontecimento enquanto acontecimento que interessa 
ao etnógrafo, o discurso social bruto do qual ele não participou da cons-
trução; antes, é o significado do acontecimento do falar – atos de fala, de 
algumas pequenas partes do discurso do informante – que pode levar à 
compreensão da realidade.” (SILVA, 2003)

Neste sentido, a relação entre pessoas é uma relação entre pro-
jetos, propostas, significados. E a relação entre culturas, que ocorre no 
encontro entre pessoas de culturas diferentes, coloca em questão todos 
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os aparatos simbólicos a partir dos quais cada sujeito se orienta. É nis-
so que consiste, ao nosso ver, a relação intercultural. Sujeitos, pessoas 
de culturas diferentes que atribuem significados diferenciados às suas 
ações, ao interagirem colocam em questão não só o sentido de sua ação 
ou de seu discurso, mas colocam em cheque todo o seu referencial cul-
tural que lhe permite dar sentidos a cada uma de suas ações, escolhas, 
palavras, sentimentos (FLEURI, 2009).

Contudo, o projeto Ação Saberes Indígenas na Escola torna-se 
fundamental devido a relação característica de interação entre diferentes 
etnias e consequentemente diferentes culturas abordando seu conheci-
mento cultural e matemático de forma interdisciplinar e transdiscipli-
nar. Favorecendo uma proposta alternativa de ensino da matemática nas 
escolas indígenas da Bahia.

Construções e Aplicação do Material Intercultural

Já a um bom tempo os professores indígenas reivindicam a ela-
boração de novas propostas curriculares aplicáveis às suas escolas para 
substituir o modelo geral do sistema educacional vigente. A razão, con-
forme registra o Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2001, 
p.11), é que “tais modelos nunca corresponderam aos seus interesses 
políticos e às pedagogias de suas culturas”. Com base nesse pensamento, 
percebe-se que os indígenas e, neste caso os pataxós, trabalham para 
uma educação que visa a sustentabilidade, no sentido de manter suas 
lideranças, seus costumes e valores tradicionais.

Para tanto, utilizar a transversalidade constitui-se numa estraté-
gia facilitadora do trabalho do professor, porque favorece a discussão de 
questões educacionais e sociais da cultura local e global. Além do mais, 
é uma proposta viável no contexto atual da sala de aula, pois professores 
e alunos tornam-se construtores de uma prática educativa para uma es-
cola inclusiva e intercultural.
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O percurso metodológico foi um momento de muitas ponde-
rações e decisões por parte dos formadores e indígenas. Neste caso, 
o caminho percorrido trouxe como resultado a visão e as concepções 
dos professores indígenas à respeito do Ensino de Matemática e dos 
conceitos básicos presentes nas práticas educativas. Dessa forma, acre-
ditamos que para a construção de uma material didático adequado 
para ser aplicado no ensino de Matemática nas escolas indígenas da 
Bahia, o mesmo deverá ser construído numa uma base epistemológica 
intercultural e etnográfica.

Na construção do material didático incorporamos formas lúdicas 
em todo o processo de ensino através de Jogos Matemáticos, buscando 
contribuir para o processo ensino-aprendizagem da matemática, através 
do uso de Jogo de Tangran, Jogo da Torre de Hanói, Jogo da Senha, Jogo 
da Corrida ao Dez e Jogo do Cálculo do Dez.

A operacionalização didática dos conteúdos foi batizada pelo mo-
delo cognitivista ausubeliano. Entendemos que o mesmo é o mais adap-
tável à concepção de material didático em matemática, pois, permite 
a exploração de forma hierárquica do universo cognitivo do aprendiz 
como também possibilita a manipulação deliberada deste universo para 
propiciar uma aprendizagem significativa.

Evidentemente, consideramos este trabalho como um “pontapé 
inicial” no processo de incorporação desse material, no processo de en-
sino-aprendizagem dos conceitos matemáticos do Ensino Básico nas 
escolas indígenas da Bahia, pois, é uma maneira oferecer respostas às 
questões da ciência ocidental, em que os métodos vigentes são ineficazes 
para resolução de problemas evidenciados no processo educativo das 
escolas indígenas.

Nesse contexto, elaboramos um novo material pedagógico que foi 
aplicado primeiramente na Formação dos Sabres Indígenas na Escola 
capacitando os professores para que os mesmos aplicassem nas suas co-
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munidades. Observamos que nesse processo de construção de conceitos 
da Matemática Básica, houve uma interação entre os saberes indígenas e 
os conhecimentos ocidentais, possibilitando uma mudança de paradig-
ma a respeito da escola indígena. A escolha do método, da abordagem, 
das técnicas e a contextualização do trajeto da pesquisa dependem do 
objeto de pesquisa escolhido, pois de acordo com Marques (2006, p. 22), 
“é necessária a aplicação de um conjunto de princípios que tenham o 
status de científico”.

O material criado abordou uma boa parte teórica do tema de es-
tudo e sua aplicação no cotidiano do aluno, tanto na cultura ocidental, 
quanto na indígena. Também tivemos o cuidado em toda formação do 
saberes que o professor indígena ao levar esse material didático para sala 
de aula, arguisse o aluno antes que o tema fosse abordado, para que o 
mesmo pudesse expor seus conhecimentos prévios sobre o assunto, não 
tratando o aluno como uma “tábua rasa”.

Os resultados apontam que essa nova proposta de ensino contri-
buiu significativamente para maior participação dos alunos em sala de 
aula nas aulas de Matemática; interação entre os saberes indígenas e 
os conhecimentos ocidentais tradicionais, na percepção das figuras dos 
Jogos na realidade do aluno indígena e aumento no índice de aprovação 
em relação aos anos anteriores. 

Em alguns resultados parciais da formação de Matemática no sa-
beres indígenas, o professor comenta que: “a impressão de curiosidade 
de cada aluno foi unânime, pois não conhecia o jogo Tangram, a partici-
pação para efetivação foi bastante proveitoso e alguns alunos resolveram 
formar peças com imagens pertencentes a nossa comunidade” (Figura 
4). O docente ainda acrescentou:
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Figura 1 – Desenho criado por 
um aluno do 7º ano

Figura 2 – Desenho criado por um 
aluno do 8º ano

Fala 1 

Depois de apresentado a proposta do Jogo pede para cada alu-
no desenhar numa folha de ofício as setes peças do Tangram, pintar 
e recortar cada uma delas. Durante essa construção senti o prazer que 
cada aluno tinha na construção do material e o melhor estava por vim. 
Terminada a etapa, eu reuni os alunos em grupos e apresentei através 
de data show as diversas  figuras e objetos como desafio para os grupos 
construírem e ganhariam pontos o grupo que terminasse primeiro. Foi 
bastante interessante essa atividade, pois percebi o grau de dificuldade 
de alguns alunos e a facilidade de outros na construção das figuras cria-
das através do Tangram. Tinham alunos que criaram desenhos de ani-
mais da aldeia como o foi o caso da aluna do 8º ano que criou o Jabuti 
(Figura 5).

A participação no Jogo da Senha foi gratificante para mim, pois a 
participação dos alunos do 5º ano foi efetiva. São com essas práticas que 
eu trago os alunos para minha aula. Pois, eles participam mais e consigo 
perceber suas dificuldades na matemática e na escrita (Figura 6)
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Figura 3 – Alunos do 5 ano jogando o jogo da senha

Diante do exposto,  a   Ação Saberes Indígenas na Escola contri-
buiu para o processo ensino aprendizagem da matemática. Assim, espe-
ra-se que este trabalho dentro desse projeto seja apenas um marco ini-
cial para a inclusão desse material, no processo de inserção dos conceitos 
matemáticos de forma intercultural. Destarte,  sugerimos à continuida-
de e aprofundamento da temática. Ratificando assim a importância do 
projeto Ação Saberes Indígenas na Escola para a formação continuada 
do professor indígena, como também possibilitar uma aprendizagem 
significativa por parte dos alunos indígenas da Bahia.
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Resumo: O presente artigo traz uma discussão sobre a relação dos povos 
indígenas e a escola através de experiências contemporâneas de educação 
intercultural junto ao povo Pataxó promovida pelo Programa de Formação  
Saberes Indígenas na Escola numa perspectiva de  valorizar os saberes indígenas 
na escola e auxiliar na reflexão sobre o papel da escola nas comunidades 
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Educação Intercultural

A invasão dos portugueses ao território nacional, rouxe à tona uma 
característica bem debatida no cenário atual, o conceito de sociedade 
multicultural. Ou seja, em um mesmo território, abriga povos de cultu-
ras distintas entre si, as relações entre esses povos podem ser interesse e 
tolerância ou de conflito e discordância. Todavia, conviver entre culturas 
diferentes não é algo novo, porém intensificou-se nos últimos anos.

Na América Latina e, particularmente, no Brasil, a questão mul-
ticultural apresenta uma configuração própria. Nosso continente é um 
continente construído com uma base multicultural muito forte, onde as 
relações interétnicas têm sido uma constante através de toda sua histó-
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ria, uma história dolorosa e trágica principalmente no que diz respeito 
aos grupos indígenas e afro-descendentes. (CANDAU, 2002, p. 126)

A trajetória da educação escolar indígena, apresenta aspectos da 
formação histórica do nosso país, marcada por eliminação física ou es-
cravização, que também é forma violenta de negação de sua condição. 
Todavia, “[...] o debate multicultural na América Latina coloca-nos 
diante desses sujeitos históricos que foram massacrados, que souberam 
resistir e continuam hoje afirmando suas identidades fortemente na 
nossa sociedade [...] (CANDAU, 2002, p. 126)”.

Outro fato referente à essa discussão é a dificuldade no senti-
do de um termo, pois várias e diversas são as concepções e vertentes 
multiculturais, assim, tendo presente as diferentes posições existentes 
no campo da educação multicultural, privilegiamos a abordagem da 
educação intercultural, que parte de um conceito dinâmico e histórico 
da(s) cultura(s), como processo em contínua construção, desconstrução 
e reconstrução, no jogo das relações sociais presentes nas sociedades. 
(CANDAU, 2002, p. 135)

Na escola, o currículo se propicia para o encontro de culturas. É 
nela que as ações referentes a currículo acontecem por meio de ações 
culturais, construindo uma nova ideia de mundo, e, por isso, preferimos 
defender a ideia da educação intercultural. Pensar em um currículo in-
tercultural significa um respeito étnico, ou seja, reconhecer elementos 
velados na dimensão dessa tão complexa construção (relação).

O Brasil tem uma vasta legislação que garante aos povos indíge-
nas o acesso à Educação Escolar Indígena, Diferenciada, Intercultural, 
Bilíngue e Multilíngue, no entanto, a interculturalidade, na concepção 
consagrada nos textos oficiais brasileiros, remete à ideia de uma con-
vivência harmoniosa entre as culturas indígenas e a nacional em um 
espaço público democrático destinado a receber igualmente todas essas 
culturas, onde as políticas de educação devem servir para preparar as 
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duas partes (alunos diferenciados por seu pertencimento às culturas in-
dígenas e alunos não diferenciados, pertencentes aos demais setores so-
ciedade nacional) para essa convivência harmoniosa. [...] (TEIXEIRA; 
LANA, 2012, p. 127)

A essência dessa proposta, segundo as autoras, está na apropriação 
dos princípios de direitos humanos, concretizada no fortalecimento das 
ações específicas de educação em direitos humanos, ou seja, isso poderia 
ser definido como o objetivo fundamental da educação na proposta po-
lítico-democrática da interculturalidade.

A escola indígena sendo intercultural em um contexto de opressão 
dos povos indígenas, traz para os indígenas alguns questionamentos:

 Para nós, a ideia de interculturalidade pode ser entendida a par-
tir de duas perspectivas: abrir caminhos para o reconhecimento e 
reposição dos sujeitos colonizados, subalternizados, subjugados, 
silenciados, dominados e alijados de suas autonomias societárias 
e cosmológicas a uma posição de diálogo, de interação, de coe-
xistência e convivência dialética. A outra perspectiva é a de inter-
culturalidade como promessa de diálogo discursivo, ideológico e 
ainda colonizador. (LUCIANO, 2017, p. 13)

Luciano (2017), afirma que, o discurso de interculturalidade na 
primeira perspectiva é usado para encobrir, esconder, mascarar e, no má-
ximo, amenizar os efeitos da colonialidade, materializada por meio de 
práticas de exclusão, injustiça, desigualdade, violência e racismo contra 
os sujeitos coletivos que se negam e resistem a sucumbir e aderir de for-
ma subalterna aos modos de vida da sociedade capitalista.

Temos ainda, segundo o autor, que esta segunda perspectiva sig-
nifica praticamente e, de modo ainda pior, a continuidade do colo-
nialismo racista, na medida em que confunde, manipula, desarma e 
desempodera os sujeitos colonizados para se acomodarem diante do 
processo colonizado de seus fracassos e justificando a necessidade de 
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sua colonização como bondade do colonizador. Assim, a “[...] escola 
indígena intercultural tem se orientado pela primeira perspectiva, ou 
seja, buscando empoderar os sujeitos indígenas para um diálogo me-
nos desigual, menos assimétrico e menos hierarquizado intra e extra 
aldeia/escola [...] (LUCIANO, 2017, p. 13)”.

De maneira geral, a ideia de interculturalidade que serve como 
base para nosso artigo está diretamente ligada aos princípios éticos e 
morais da vida expressos por meio de relações de respeito mútuo.

Ação Saberes Indígenas na Escola junto ao povo Pataxó 

Figura 1 – Professores compartilhando as atividades pedagógicas desenvol-
vidas com suas turmas durante o Seminário Saberes Indígenas na Escola, 
2018

Fotografia: Arissana Braz Bomfim de Souza)



123

Entre  2014  e  2018 a Ação Saberes Indígenas na Escola do 
Território Etnoeducacional  Yby Yara contou com a participação de 
mais de 150 cursistas do povo  Pataxó sendo estes profissionais da 
educação básica da rede municipal e estadual, que atuam na educação 
infantil e no ensino fundamental I nas escolas Pataxó da Bahia, dis-
tribuídas nas aldeias que pertencem aos municípios de Prado, Santa 
Cruz Cabrália, Porto Seguro e Itamaraju. O MEC, por intermédio 
do FNDE, concedeu, nos termos da Lei no 12.801, de 24 de abril 
2013, bolsas de estudo e pesquisa aos participantes da formação con-
tinuada, uma equipe formada por coordenador geral, coordenador 
adjunto, formadores, conteudistas, supervisores, coordenadores de 
ação, professores orientadores e  professores cursistas vinculados às 
escolas indígenas Pataxó da Bahia.

A formação continuada ofertada pelo Instituto Federal da Bahia-
-IFBA em parceria com a Universidade do Estado da Bahia-UNEB   
foi direcionada a professores orientadores de estudo que, por sua vez, 
foram  os responsáveis pela formação dos professores cursistas vincu-
lados às escolas indígenas nas diferentes aldeias Pataxó. Pé do Monte, 
Coroa Vermelha, Barra Velha, Boca da Mata, Águas Belas, Reserva da 
Jaqueira e Aldeia Velha  foram comunidades que sediaram os encontros 
das formações para atender as demais regiões próximas. As formações, 
ao longo dos quatro anos, aconteceram através de módulos de estudo 
presencial, oficinas, seminários e também através de experiências, ativi-
dades e ações pedagógicas com as turmas das quais os cursistas lecionam 
nas escolas indígenas. 

Diversos foram os assuntos abordados ao longo dos quatro anos 
de formação da Ação Saberes Indígenas na Escola: educação indíge-
na, educação escolar indígena, educação intercultural, línguas indígenas, 
etnomatemática, alfabetização e letramento, planejamento e avaliação. 
Desse modo, esses espaços foram  carregados de reflexões, debates e 
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discussões que resultaram em propostas para o desenvolvimento do tra-
balho pedagógico do professor indígena  na sala de aula, sendo signifi-
cativos para repensar as práticas pedagógicas dos professores indígenas 
e o papel da escola nas comunidades indígenas. 

Saberes Indígenas e a escola - um diálogo possível? 

Que escola temos e que escola queremos? Essas foram questões 
levantadas durante as formações para refletirmos sobre educação escolar 
nas comunidades indígenas atualmente. Sabemos que por muito tempo 
a escola teve o papel de reprimir os conhecimentos e saberes tradicionais 
dos povos indígenas por estarem sendo conduzidas por não indígenas e 
terem objetivos contrários ao projeto de vida das comunidades indíge-
nas. No entanto, no cenário atual, temos um maior número de profis-
sionais indígenas atuando nas escolas das aldeias. E agora,  estando hoje  
em “nossas mãos” como fazer desse espaço um lugar de fortalecimento 
e luta dos povos indígenas? Como fazer da escola um espaço de diálogo 
intercultural? Como trazer para a aldeia os conhecimentos científicos 
sem desvalorizar os conhecimentos e saberes que as crianças aprende-
ram com seus pais, seus avós?

Foi pensando na escola como mais um espaço para fortalecer a 
cultura e língua Pataxó que os professores, durantes as formações, dis-
cutiram e listaram uma série de temas que consideram importantes para 
serem trabalhados de maneira interdisciplinar nas escolas Pataxó no in-
tuito de relacionar os conhecimentos tradicionais com os conhecimen-
tos científicos. Desse modo foi elaborado uma tabela e os temas foram  
distribuídos com o objetivo de serem explorados nas turmas  por  uni-
dades do primeiro ao quinto  ano do ensino fundamental I. O objetivo é 
que os temas sejam explorados nas diferentes disciplinas que são minis-
tradas na escola: geografia, matemática, arte, história etc, estabelecendo 
um diálogo interdisciplinar através dos temas propostos.
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Assim, como mostra a tabela os temas foram distribuídos por tur-
mas, ficando o primeiro ano com os temas - Identidade Pataxó, Jogos e 
brincadeiras, Ervas Medicinais, Causos e Histórias Pataxó; o segundo ano 
ficou com os temas - A mata e seus uso, Canto e danças Pataxó, As águas 
e o povo Pataxó, A natureza e o povo pataxó; O terceiro ano com os te-
mas -Diversidade indígena no Brasil, Pinturas Pataxó e produção de tintas, 
Agricultura Pataxó, Organização social e política Pataxó, o quarto ano com 
- Território do povo Pataxó; Artesanato e adereços Pataxó, Preservação am-
biental, Literatura indígena; o quinto ano com - Demografia Pataxó, Jogos 
Indígenas, Avanços científicos e tecnológicos junto ao povo Pataxó, Direitos e 
deveres indígenas (Veja a tabela).

Os temas propostos para cada turma foram pensados com o ob-
jetivo de  possibilitar o trabalho do professor e o desenvolvimento 
dos alunos nos conhecimentos científicos aliados aos conhecimentos 
tradicionais do povo Pataxó. Desse modo, ao cursar  do primeiro ao 
quinto ano do ensino fundamental 1 numa escola Pataxó o aluno terá 
acesso a novos conhecimento, mas contextualizados com os conheci-
mentos locais de sua comunidade, bem como abordagens acerca de 
outros temas ligadas às questões mais amplas sobre os povos indígenas 
no Brasil, a exemplo dos temas relacionados à diversidade e a legisla-
ção indígena brasileira.
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1 º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

I UNIDADE

Identidade 
Pataxó

A mata e o uso 
pelos Pataxó

Diversidade 
Indígena no 

Brasil

Território do 
povo Pataxó

Demografia

(ser Pataxó, 
grupos familiares, 

parentesco, 
alimentação, 

habitação 
tradicional e 

contemporânea, 
etc)

(fauna, flora, 
subsistência, 

extração, coleta, 
preservação, 

produção, tipos 
de mata etc)

(povos, línguas, 
pinturas 

corporais, 
músicas, 

adereços etc)

(minha aldeia, 
aldeias vizinhas, 

escola, Terra 
Indígena, 

retomadas, lutas, 
Monte Pascoal, 
conflitos, etc)

(Nascimento, 
morte, 

crescimento 
populacional, 

dados 
demográficos da 
aldeia e do povo 

etc)

II UNIDADE

Jogos e 
Brincadeiras 

Pataxó

Cantos e danças 
Pataxó

Pinturas Pataxó 
e a produção de 
tintas naturais

Artesanato e 
adereços do 
povo Pataxó

Jogos Indígenas 
Pataxó

(antes e agora, 
movimento, 
expressão 
corporal, 

produção de 
jogos, regras, 

convívio)

(Instrumentos, 
rítmo, língua, 
rituais, festas, 
diversidade 
musical, etc)

(produção de 
tintas, significados 

das pinturas 
corporais, cores 

etc)

(economia 
Pataxó, matéria-
prima, produção, 
comercialização, 

troca, meio 
ambiente, 

artesãos etc)

(modalidades, 
regras, 

movimentos, 
habilidades, etc)

III UNIDADE

Ervas Medicinais 
e Saúde Pataxó

As águas e o 
povo Pataxó

Agricultura 
Pataxó

Preservação 
ambiental

Avanços 
científicos e 

tecnológicos e o 
povo Pataxó

(banhos, 
chás, xaropes, 
prevenção de 

doenças, pajés, 
rezadores, 

saberes, etc)

(mar, cacimba, 
poços, nascentes, 

lagoas, 
preservação, 

mangues, 
verminoses, 
pesca etc)

(economia, 
alimentos, 
nutrientes, 

influência da 
lua, o tempo, as 

épocas de plantio 
etc)

(queimadas, 
desmatamento, 
nascentes, rios, 
praias, quintal, 
escola, ruas, 

lixo, reciclagem, 
saneamento 
básico etc)

(desenvolvimento 
artesanal, 

industrialização, 
profissões etc)

IV UNIDADE

Causos e 
Histórias
Pataxó

A natureza e o 
povo Pataxó

Organização 
social e política 

Pataxó

Literatura 
Indígena

Direito e deveres 
Indígenas

(histórias, 
causas, lugares, 

contadores, 
teatro, etc)

(Influência da 
lua no cotidiano 
Pataxó, fases da 

lua, os tempos, as 
épocas, as marés, 

as chuvas, os 
ventos, crenças, 

histórias, os sinais 
da natureza)

(os mais velhos, 
associações, 
cooperativas, 
família, escola 

etc)

(histórias, causas, 
músicas, etc)

(estatuto da 
crianças e do 
adolescente, 

educação 
escolar indígena, 

atendimento à 
saúde, etc)
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Tendo um tema que norteia as atividades pedagógicas é possível 
fazer um diálogo com as  diversas disciplinas, e é possível fazer com que 
as crianças Pataxó tenham acesso aos conhecimentos científicos  sem 
desassociar com o contexto sociocultural em que vivem. Tal feito acaba 
trazendo à tona reflexões que surgem dentro da comunidade em um 
convívio social para dentro da escola estabelecendo esse diálogo, ou seja, 
acaba proporcionando sentido aos estudos escolares e rompendo com 
propostas tradicionais de ensino.

Os métodos de ensino com o uso de temas geradores são traba-
lhados inversamente às propostas tradicionais. Esta última, parte 
do conteúdo científico e depois de sua apreensão, sendo que pos-
teriormente o professor orienta as aplicações por meio de exer-
cícios que podem ou não ser contextualizados. Já com os temas 
geradores, parte-se da contextualização, ou seja, de um assunto 
presente no dia-a-dia dos educandos e do educador. Na busca 
de uma interpretação mais crítica do tema, percebe-se que os 
conhecimentos de senso comum não são suficientes para a plena 
compreensão do tema em questão. Esse é o momento em que se 
provoca o aluno para a aprendizagem.

Embora não seja tão simples romper com uma estrutura de escola 
que há muito tempo é reproduzida em nossa sociedade, os professores 
indígenas tem em mãos o desafio de  construir uma educação escolar 
indígena específica, diferenciada, intercultural, de qualidade, de modo 
que a escola seja mais um espaço para fortalecer a luta da comunidade.

Relatos dos  professores Pataxó sobre a Formação Saberes Indígenas 
na Escola: experiências com sequencias didáticas aliadas aos saberes 
e fazeres pataxó

Durante os encontros de formações do Saberes Indígenas na Es-
cola os professores planejaram e desenvolveram  na escola  atividades 
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diversas que possibilitaram o diálogo entre os saberes indígenas e os 
conhecimentos científicos.  Dentre estas, houve uma  proposta de de-
senvolver sequencias didáticas interdisciplinar com base em um objeto 
produzido pela comunidade, de maneira que esse objeto fosse a base 
para o diálogo entre as diferentes disciplinas ministradas nas escolas 
Pataxó: arte, geografia, história, ciências, língua portuguesa, matemática, 
educação física e patxôhã.

O trabalho por meio de sequencias didáticas é uma das várias ma-
neiras de conduzir uma aula eficaz que produz o ensino e a aprendiza-
gem significativa. Sequencia didática é uma junção de atividades, estra-
tégias e intervenções previamente planejadas por etapa pelo o professor 
para que haja avanço na apropriação do ensino.  A sequência didática 
vem como uma sugestão da ação pedagógica, dando oportunidade ao 
professor intervir a qualquer momento  para a melhoria no processo en-
sino e aprendizagem, criando situações para que o aluno tenha uma pos-
tura reflexiva se tornando sujeito do processo de ensino e aprendizagem.

Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
oral ou escrito. (...) Quando nos comunicamos, adaptamo-nos 
à situação de comunicação. (...) Os textos escritos ou orais que 
produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque são pro-
duzidos em condições diferentes. (ROJO e GLAÍS, 2004, p. 97)

Nessa perspectiva os professores foram direcionados a planejar 
uma sequencia didática tendo como referencia um objeto produzido na 
comunidade: um colar, um cinto, maracá, zarabatana, arco e flecha etc. 
Nesse caso, a pesquisa e o conhecimento do professor indígena sobre a 
sua cultura foi fundamental para a construção das atividades pedagógi-
cas tendo em vista a valorização de todo o processo de produção e uso  
na comunidade.  
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Três professores da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha1 
relataram as experiências do desenvolvimento das sequências didáticas 
com as suas turmas e contam sobre sua  participação na Formação Sa-
beres Indígenas na Escola:

‘‘Eu vim de um ensino tradicional e quando eu comecei a participar da 
Formação Saberes Indígenas, eu comecei a perceber que eu teria que ser flexí-
vel. E que eu estando nos Saberes me fez ser mais dinâmica com os alunos e 
daí a minha prática ficou mais prazerosa, eu pude passar para eles que a gente 
poderia está aprendendo e se apaixonando pela a forma de aprendizagem 
mais prazerosa.  … melhorei bastante em minha prática de sala de aula, isso 
para mim foi muito satisfatório e foi muito bom ter participado do curso dos 
Saberes. Sem contar que trabalhar com minha turminha sobre a nossa cultura 
isso é muito rico e me fez crescer muito. Porque eu cresci e eles também, foi cres-
cimento de ambas as partes. Fui aluna da escola indígena e naquela época que 
estudei a gente tinha sim nossa cultura, mas era diferente,  não trabalhava 
assim como hoje. A gente traz pra eles trabalhar a sequencias didáticas através 
dos objetos, nosso adereço, nossa pintura, falar a mesma língua que eles, de um 
conhecimento já obtido, mas porém aprofundado, destrinchado, isso é muito 
importante e me deixa bem muito à vontade e acho que eu amadureci muito, 
eu cresci muito e me apaixonei trabalhando a sequência didática, com a cul-
tura, com os adereço e isso me despertou muito interesse e é bom a gente fazer 
o que a gente gosta. Realmente eu fiquei muito apaixonada e só tenho o que 
agradecer. Essa foi a minha experiência foi a troca de conhecimentos que eu 
tive e pude obter em sala de aula passando um assunto que eu já conhecia e que 
levamos ele para a prática, mão na massa mesmo. E isso foi muito importante 
para o meu crescimento profissional”.

(Depoimento da professora Poliana Costa Castro, 2018)

1 A Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha é a maior escola Pataxó contando com 
mais de 1.000 alunos. Fica  localizada na Aldeia Coroa Vermelha, na  Santa Cruz 
Cabrália, Bahia.
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‘‘Meu nome é Silvani Bomfim Ferreira, em Patxôhã é Akitxawã, tenho 
38 anos. Comecei trabalhando na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha 
desde 2009 como auxiliar de classe, no ano seguinte já iniciei como professora 
do 5º ano.  Como professora, tive a oportunidade de participar dessa formação 
que contribuiu muito na minha prática pedagógica e também no ensino e na 
aprendizagem dos meus alunos, além da valorização e fortalecimento cultural. 

Hoje como coordenadora pedagógica venho participando junto com os 
professores para que possa dar esse apoio e aprimorem seus conhecimentos, pla-
nejamentos e suas práticas pedagógicas. E esta formação traz essa prática de 
ensino voltada para nossa realidade, dessa forma estamos trabalhando com 
uma Educação Escolar Indígena intercultural e de qualidade. A formação 
propicia questionamentos dos professores sobre sua prática e compromisso com 
o fazer cultural, fomentando uma reflexão contínua e o estabelecimento de 
uma postura crítica diante do seu trabalho.

A importância da formação também foi ver cada docente trabalhar com 
a sequência didática, trocar experiência com o colega, coordenador pedagógico 
e a coordenação da formação Saberes Indígenas que contribuiu muito com seu 
saber e fazer pedagógico, fazendo cada professor contextualizar o ensino e a 
aprendizagem de acordo a nossa realidade.  Dessa forma, pude perceber muito 
mais intensamente o envolvimento dos alunos pelas aulas, através da ludici-
dade cada professor pôde alcançar os seus objetivos esquematizados no plane-
jamento. Enquanto coordenadora pedagógica aprendi muito com a formação, 
ganhei mais experiência para acompanhar o processo de aprendizagem dos 
alunos, bem como orientar os professores para que elaborem as aulas da ma-
neira mais produtiva possível. A Formação Ação Saberes Indígenas na Esco-
la, deve permanecer como formação continuada para os professores Indígenas 
alfabetizadores, pois é de suma importância para os educadores indígena ter 
um curso que trata especificamente da nossa realidade’’.

(Depoimento da coordenadora pedagógica Silvaní Bomfim 
Ferreira, 2018)
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“Eu me chamo Erilson Alves Espírito Santo, trabalho na Escola Indí-
gena Pataxó Coroa Vermelha desde 2016, comecei trabalhando na extensão 
Nova Coroa com educação infantil. Durante esse percurso na educação tenho 
encontrado apoio da equipe escolar, fortalecendo ainda mais a minha concep-
ção e convicção de atuar como docente nesta unidade de ensino.

A formação saberes indígena tem contribuído bastante no meu apren-
dizado e desenvolvimento como professor. Tive a oportunidade de estar par-
ticipando em 2017, onde já pude ter uma visão diferenciada, principalmente 
na questão da valorização da educação escolar indígena, que, até então não 
dava conta da dimensão do conhecimento que podíamos trazer para dentro da 
escola. Conhecimento esse que está a todo o momento envolvendo nossos alunos 
na nossa comunidade.

A troca de conhecimentos entre os professores e formadores, foi bastante 
proveitosa, onde pude pôr em prática as metodologias propostas, metodologias 
essas que nos proporciona a aproximação entre alunos e professores, facilitan-
do e compreendendo ao mesmo tempo as dificuldades e facilidades de aprendi-
zado dos alunos.

A formação dos saberes indígenas 2018 veio para ampliar, melhorar e 
valorizar nossas práticas pedagógicas. Tivemos a oportunidade de desenvol-
ver muitos trabalhos coletivo, trocando muitas experiências com as sequências 
didáticas aplicadas pelos professores em sala de aula. Metodologias que real-
mente valoriza a educação escolar indígena, contextualizando a vivência de 
cada aluno. Dessa forma pudemos perceber muito mais intensamente o envol-
vimento dos alunos pelas aulas, onde através da ludicidade podemos alcançar 
os objetivos traçados no nosso planejamento.

Também foi um momento para refletirmos o que estamos fazendo den-
tro de nossas salas com nossos alunos, e, quais são as metodologias que estamos 
aplicando para obtermos os resultados esperados. Ainda discutimos métodos 
avaliativos, de que forma estão sendo feitas essas avaliações. Reflexões essas 
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que são propícias, pois temos lidado com alunos de níveis diferente em uma 
mesma série. 

A partir de novos conhecimentos podemos melhorar nossa metodologia, 
podemos ter uma visão mais ampla, e, perceber o que vai contemplar e acres-
centar no desenvolvimento de cada aluno durante sua vida escolar”.

(Depoimento do professor  Erilson Alves, 2018) 

A partir dos relatos, percebemos que as experiências propostas 
na formação proporcionou ao professor indígena um novo olhar e uma 
maneira de planejar de forma a interligar os Saberes Tradicionais ao 
saber científico, proporcionando um ensino e aprendizagens de forma 
significativa.

As experiência pedagógicas e as atividades desenvolvidas durante 
a formação de professores Indígenas da Ação Saberes Indígenas na Es-
cola foram apresentadas a cada final de módulo das formações, além de 
serem apresentados em seminários e colóquios que ocorreram no Mu-
nicípio de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. O objetivo principal foi 
sistematizar os conhecimentos e favorecer a troca de experiências entre 
os professores.

A formação de professores requer uma qualidade que lhe confira 
competência na realização de atividades que lhe proporcione reflexão 
sobre sua prática e que lhe impulsione a ser um professor pesquisador. 
Nessa perspectiva, a formação da Ação Saberes Indígenas na Escola, 
proporcionou alternativas de abordagens que permitiram aos professo-
res a construção dos saberes e fazeres que fizeram cada um indivíduo 
refletir sobre sua prática pedagógica.
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PARTE II: Relatos de experiências





A Importância da Ação Saberes Indígenas em 
Nosso Território Etnoeducacional  Yby Yara

Rosivânia Cataá Cá Arfer Tuxá1

Por muito tempo, as formalidades da instituição escolar foram im-
postas às comunidades indígenas sem pensar em políticas educacionais 
que atendessem às suas necessidades. Com o advento das mobilizações 
dos povos indígenas nas últimas três décadas, nasce a conscientização de 
que era preciso mudar essa concepção.

Era necessário construir uma política que atendesse aos anseios 
das comunidades indígenas. Dessa forma, nas propostas de lutas des-
tes povos, está a de construção de um currículo escolar específico e di-
ferenciado. Assim, as práticas vivenciadas pelas escolas indígenas, tem 
proporcionado êxito na construção do pensamento e concepção de um 
currículo próprio. São com as experiências exitosas do trabalho realizado 
pelos professores em suas escolas, que se tem construído a base da Edu-
cação Escolar Indígena com relevância e significados respaldados pelas 
próprias comunidades. 

A Educação Escolar Indígena está alicerçada nas tradições cultu-
rais, crenças e memórias de um povo, ou seja, está intrinsicamente in-
terligada aos seus saberes historicamente elaborados, contribuindo para 
o fortalecimento de sua identidade étnico-cultural. Por essas e outras 
razões, criar oportunidades de avaliação do ensino escolar indígena, de 
reflexão compartilhada que produza novos conhecimentos e encontros 
para discussão de propostas que fortaleçam as tradições é crucial para à 

1 Professora indígena do Povo Tuxá graduada em Letras e faz parte da equipe de formação da 
Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional  Yby  Yara.
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melhoria da qualidade do ensino escolar nas comunidades indígenas e 
para construção do pensamento indígena autônomo.

Nesse contexto, com muito esforço estamos vivenciando a Ação 
Saberes Indígenas na Escola, que tem contribuído significativamente 
na construção de novos paradigmas para a educação que pensamos e 
queremos nos nossos espaços escolares, na medida em que formula pro-
postas curriculares e metodologias de trabalho, que possibilitam a pes-
quisa e a produção de material didático com ênfase no fortalecimento 
e manutenção da prática educativa. E ainda nos oferece subsídios para 
a continuidade da construção de uma educação diferenciada, específica, 
intercultural e comunitária, contribuindo para a elaboração de projetos 
societários com/para as comunidades indígenas.

Acredito que a Ação Saberes Indígenas na Escola, em uma pers-
pectiva intercultural e multirreferenciada, faz parte das estratégias de 
vida dos povos indígenas que, buscam uma educação escolar que prepare 
as crianças, adolescentes e jovens para serem grandes líderes, para lutar 
pelos direitos e interesses coletivos; para que possam garantir uma afir-
mação identitária; dar continuidade aos conhecimentos dos mais velhos, 
defendendo e conquistando direitos dos indígenas.

Por vez, sinto-me muito feliz e honrada em fazer parte desse sig-
nificativo trabalho, dos encontros, das discussões, das descobertas, dos 
momentos de reflexões nos proporcionando um rico aprendizado, acre-
ditando que os resultados alcançados até então no que diz respeito à 
educação, refletem a ideia de que a participação efetiva dos índios frente 
às tomadas de decisões com perspectivas de construção de um currículo 
escolar que ampara e fortalece a educação intracultural e intercultural, 
com vistas à manutenção e sobrevivência dos povos indígenas enquanto 
povos de culturas e identidades singulares.



Saberes Indígena na Escola no Povo Tumbalalá

Cecília Lopes Marinheiro Tumbalalá1

A ação Saberes Indígena na Escola, realizada através da formação 
continuada dos professores indígenas, não foi uma tarefa muito difícil, 
pois buscou articular nosso conhecimento tradicional ao currículo da 
educação escolar de forma contextualizada e diferenciada, na perspecti-
va de respeitar a nossa cultura e protagonismo na construção da educa-
ção escolar intercultural e bilíngue. 

A educação escolar vivenciada nas aldeias era uma realidade ou-
trora não muito autônoma para nós o Povo Tumbalalá. Nossa trajetória 
era marcada pelo histórico de lutas nos espaços de ensino para garantir o 
uso de calendário escolar e proposta pedagógica específica, matriz curri-
cular própria e formação continuada diferenciada.  Sempre desejamos e 
nos empenhamos para agregar os saberes ancestrais do Povo aos saberes 
escolares numa perspectiva educacional intercultural com práticas edu-
cativas própria do nosso povo.

Entretanto, o que estávamos acostumados a ver era à entrada de 
programas de formação de professores em nossas escolas e aldeias ou 
ofertados em outros espaços, seja a nível federal, estadual e municipal, 
com modelos traçados sem levar em consideração a real necessidade das 
crianças indígenas no espaço escolar, desconsiderando o convívio social 
e cultural do Povo Tumbalalá.

A Ação Saberes Indígenas como estratégia de valorização dos sa-
beres e fazeres dos próprios professores indígenas e professores indige-
nistas nos proporcionou, na produção dos trabalhos pedagógicos e de 
planejamento da formação dos professores indígenas nas aldeias além 

1 Professora indígena do Povo Tumbalalá graduada em Pedagogia e faz parte da equipe de 
formação da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional  Yby  Yara.
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vivências práticas de sequências didáticas  para as crianças até a produ-
ção de material de didático não só como apoio pedagógico, mas também 
como registro das ações educativas nas escolas a partir da história dos 
Povos Tradicionais.

As escolas Tumbalalá não tinham um projeto tão eficaz e con-
tinuado para formação de nossos professores que desse um resultado 
significativo, um salto na qualidade rumo à educação diferenciada, como 
percebemos no trabalho desenvolvido pelos professores que fizeram e 
fazem a formação dos Saberes Indígenas. Cotidianamente, buscamos 
garantir a autonomia na condução das práticas educativas, criar facili-
dade em transformar o conhecimento inerente ao povo em práticas  es-
colares e de ensinar a nossa ancestralidade onde a escola seja um espaço 
de resistência e retomada da cultura indígena com resultados positivos e 
produza novos conhecimentos.

Agora não precisamos usar modelos prontos vindo de moldes 
pensados e elaborados fora de nossa realidade, pois na Ação Saberes 
decidimos o que fazer, como fazer e porque fazer. É maravilhoso ver o 
professor construir seus próprios textos, enxergar possibilidades a partir 
da vivência do Povo, transformando novas aprendizagens para as crian-
ças e adolescentes e para os próprios professores que aprendem juntos a 
cada passo dado.  



Nossos Saberes Indígenas na Escola

Tayra Cá Arfer Jurum Tuxá1

Na perspectiva de escrever sobre a importância da AÇÃO 
SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA e seus reflexos na prática 
pedagógica daqueles que fazem parte desse programa, resolvi iniciar 
fazendo uma análise a partir da definição da palavra saber, terminologia 
que vem do latim sapere que significa ter sabor, conhecer.

Percebi então que o programa não poderia ter outra denominação, 
pois a partir dele pudemos trazer mais sabor às nossas aulas, propor-
cionar mais gosto na produção, apropriação e reelaboração do conheci-
mento na sala de aula e fora dela, valorizando, reavivando e fortalecendo 
nossa cultura identitária.

Trata-se de um programa de formação de professores indígenas 
que conseguiu alcançar o “terreiro” da aldeia, digo isso com propriedade, 
pois já cursei e acompanhei vários cursos destinados à professores indí-
genas e hoje, como formadora, posso visualizar de maneira significativa 
a evolução de nossos professores cursistas na estruturação e reestrutu-
ração de sua práxis pedagógica, bem como pesquisadores de sua própria 
cultura, atuação fundamental para a produção de materiais didáticos es-
pecíficos, aporte necessário no fazer pedagógico.

Ainda há muito a se fazer. A instituição escolar ainda é um agente 
estranho dentro das comunidades indígenas, introduzidas forçadamente 
em nossa cultura, com o objetivo primeiro de nos aniquilar enquanto 
povos originário culturalmente diferenciados, vem sendo reformulada, 
reelaborada ao longo de décadas de luta e esforço coletivo.

1 Professora indígena do Povo Tuxá de Rodelas Aldeia Mãe, graduada em Pedagogia pela 
Universidade do Estado da Bahia, graduada da Licenciatura Intercultural de Educação Es-
colar Indígena – UNEB e faz parte da equipe de formação da Ação Saberes Indígenas na 
Escola.
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A educação escolar indígena específica, diferenciada, intercultural, 
bilingue/multilingue e comunitária é uma modalidade em construção 
que preza pelo protagonismo indígena, isso é fato, entretanto promo-
vê-la dentro de um sistema nacional de ensino engessado, chega a ser 
doloroso e cansativo. Mas, sabemos como é a educação escolar que que-
remos e passo a passo estamos nos apropriando dos conhecimentos ne-
cessários para construí-la e consolidá-la.

No meu entendimento, a Ação Saberes Indígenas na Escola, é um 
forte apoio nesse processo, visto que vai além do seu propósito que é a 
ampliação do universo de conhecimento dos professores e o fomento 
à pesquisas que resultem na elaboração de materiais didáticos e para-
didáticos em diversas linguagens de acordo com as especificidades da 
educação escolar indígena, se configura também como um espaço de 
reflexão coletiva a cerca do papel do professor indígena, reforçando seu 
compromisso, como liderança, com as demandas sociais em prol do bem 
viver de sua comunidade, bem como no campo ritualístico, promovendo 
assim o fortalecimento identitário do educador.

A continuidade e a adoção da Ação Saberes Indígenas na Esco-
la como política pública de Estado são imprescindíveis, assim como a 
ampliação da oferta para professores que atuam até os anos finais da 
educação básica, justamente por ser um programa que já deu certo.



Saberes Indígenas na Escola em nosso Território

George Cataá Tuxá Banzaê1

A Ação Saberes Indígenas na Escola Território Yby Yara é uma 
formação importante para os professores indígenas do Norte e Oeste da 
Bahia. Juntamente com vários profissionais da universidade sentamos 
para refletir sobre como trabalhar uma educação específica, diferenciada, 
comunitária e de qualidade dentro das escolas indígenas de cada comu-
nidade, buscando práticas pedagógicas inovadoras de ensino e aprendi-
zagem,  criando materiais didáticos específicos a cada Povo, tais  como: 
cartilhas contendo contos e lendas de cada povo, livros de alfabetização 
contendo produções de seus próprios professores e comunidade. 

Nesses encontros debatemos sobre cultura, religião, políticas pú-
blicas, conjuntura política do país, projetos futuros e desenvolvimento 
de projetos, voltados para a educação escolar indígena. Escola na vida e 
a vida na escola das comunidades tradicionais.

A Ação saberes indígena na escola também trabalha, de forma 
implícita, com a união dos povos indígenas, sejam da mesma etnia, se-
jam de etnias diferentes, a exemplo do povo Tuxá que há muito tempo 
foi dividido devido à inundação de suas terras pelas águas do Rio São 
Francisco com a criação da barragem de sobradinho, ficando dividido 
inicialmente da seguinte forma: Tuxá Rodelas – BA, Tuxá Ibotirama – 
BA e Tuxá Inaja – PE.

Com o passar do tempo foi surgindo novas comunidades deri-
vadas dessas comunidades, tais como: Tuxá Moquém, Tuxá Banzaê e 
recentemente o grupo étnico Cataá Tuxá Banzaê, grupo ao qual eu per-
tenço. Com a formação dos Saberes Indígenas, as etnias Tuxá se apro-

1 Professor indígena do Povo Tuxá e orientador na Ação Saberes Indígenas na Escola..
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ximaram e, através dos encontros pedagógicos, puderam compartilhar 
seus conhecimentos e realidades separadas pelo espaço geográfico. En-
fim, estamos juntos novamente e dessa vez, por um objetivo comum que 
é uma educação de qualidade para nossas comunidades e perpetuação 
da nossa cultura, tradição e religião, aprimorando técnicas de ensino/
aprendizagem há muito usadas pelos nossos antepassados.

Esta Ação vem tendo bons resultados, como professores mais 
conscientes de suas responsabilidades, pesquisadores da nossa própria 
cultura e comprometidos com as lutas coletivas de nossa comunidade, 
reelaborando formas de ensino aprendizagem que sempre existiram, 
mas que se fazia necessário um olhar mais atento. 

Entendendo que a criança não vem à escola como saco vazio e os 
professores não são os detentores dos saberes e vamos preenchê-las com 
informações, e sim que toda criança já vem com vários conhecimentos 
repassados pelas suas famílias e a responsabilidade de nós, professores 
indígenas, é usar esse conhecimento trazido pelas crianças e fazer as 
intervenções pertinentes ao seu desenvolvimento educacional.

O público principal são as crianças das séries iniciais de 1º ao 3º 
ano, mas se faz necessário a abrangências das séries seguintes e também 
ensino médio, pois a formação continuada foi testada e aprovada pelos 
professores indígenas. Entendo que a Ação Saberes Indígenas foi e está 
sendo o melhor caminho para se obter alunos mais preocupados com 
a sua cultura, professores mais esclarecidos sobre o seu papel e, conse-
quentemente, uma comunidade mais fortalecida.

 



“Ser” da Ação Saberes Indígenas

Anny Carneiro Santos1

A Educação Escolar Indígena primeiro encantou. Fui atraída pelo 
encanto do seu fazer, pela dedicação da comunidade indígena e pelo cui-
dado que cada um tem com as questões da educação. Pude vivenciar de-
dicação, militância, compromisso, responsabilidade, amor, carinho, luta 
de cada sujeito que acredita e resiste para fazer acontecer a educação 
escolar intercultural e diferenciada.

Este é um exemplo para minha caminhada de vida e profissional. 
Faltam palavras, textos, para descrever a compreensão e significado dela 
para minha vida. Aprendi que o fazer da educação necessita muito mais 
do fazer de cada um, do que de políticas públicas educacionais. Aprendi 
que as políticas públicas educacionais para educação devem ser resul-
tantes da necessidade comunitária. E para os povos indígenas devem ser 
meios de atender cada comunidade em suas particularidades e princi-
palmente, modo de viver para garantir o “bem viver” de cada indígena.

Atuando na gestão da educação indígena do Estado da Bahia 
pude ter, de forma direta e indireta, contato com todas as unidades es-
colares estaduais indígenas da Bahia, e a partir desse contato  ficava cada 
vez mais convicta da necessidade de fortalecer as práticas pedagógicas 
nas escolas. As formações continuadas de professores sempre foi o alvo 
para fortalecer as práticas pedagógicas.

Em 2014 conheci a iniciativa do Governo Federal de formar pro-
fessores indígenas. Muitos professores participavam do programa PAC-
TO pela alfabetização na idade certa, que formava professores para atuar 
na alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental, um programa 

1 Equipe da Ação Saberes Indígenas na Escola na coordenação de Produção de Material 
Didático.
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que não atendia as especificidades dos povos indígenas por não ter a 
educação indígena como foco.

Compreendendo a necessidade de atender as escolas indígenas, o 
Ministério da Educação criou por meio de uma portaria, escuta as co-
munidades e órgãos governamentais que tratam de questões indígenas, a 
Ação Saberes Indígenas na Escola, com propósito de formar professores 
indígenas com base na realidade do chão de cada comunidade e escola 
indígena.

A Universidade Estadual da Bahia – UNEB/OPARÁ, se com-
prometeu com esse desafio e abraçou a responsabilidade de estreitar esse 
diálogo com as comunidades indígenas para formar professores para 
atender as necessidades de cada comunidade e principalmente dos  es-
tudantes. A Ação Saberes Indígenas na Escola evidência em cada pro-
jeto que desenvolve, o compromisso e responsabilidade de todos os en-
volvidos, a crença em realizar as formações continuadas, em capacitar 
professores, sempre colocando a autonomia e protagonismo indígena 
a frente, como princípios prioritários, do fortalecimento dos aspectos 
pedagógicos que mais necessitam e assim.

Como Supervisora do programa tenho a função de: apoiar o coor-
denador do núcleo na coordenação acadêmica da Formação, realizando 
o acompanhamento das atividades didático-pedagógica dos formado-
res; coordenar e acompanhar as atividades pedagógicas de capacitação 
e supervisão dos professores indígenas orientadores de estudos; assegu-
rar-se de que todos os orientadores de estudo selecionados bem como os 
professores indígenas cursistas tenham assinado o Termo de Compro-
misso do Bolsista; averiguar mensalmente o preenchimento integral dos 
dados cadastrais dos orientadores de estudos e dos professores indígenas 
cursistas, para que possam receber as bolsas a que fizerem jus; acompa-
nhar a formação, propiciando condições que favoreçam um ambiente de 
aprendizagem, bem como mecanismos que assegurem o cumprimento 
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do cronograma de implementação; acompanhar o andamento da for-
mação e relatar ao coordenador do núcleo e ao coordenador-geral os 
problemas enfrentados pelos cursistas; reunir-se sistematicamente com 
os coordenadores da ação dos estados e municípios, visando acompa-
nhar a formação dos professores indígenas orientadores de estudos e dos 
professores indígenas cursistas, ou seja, participo de diversas etapas das 
formações e tenho o privilégio de sentir, acompanhar cada momento.

Assim, com muita convicção posso afirmar que as ações têm tido 
efeitos significativos para o chão da escola indígena participante. As 
dificuldades do fazer do dia a dia das escolas são colocadas pelos in-
dígenas para os coordenadores, formadores e conteudistas que juntos 
estudam e planejam as formações com base nas realidades.

Considero a ação inovadora por favorecer a autonomia dos pro-
fessores indígenas, planejar formações com base na realidade e no fazer 
pelos próprios indígenas, a UNEB tem conduzido as ações e permitindo 
que os indígenas fortaleçam por eles mesmo a sua educação escolar. A 
universidade e todos os envolvidos tem o desafio e responsabilidade de 
compreender o contexto e planejar as formações de acordo com as par-
ticularidades de cada comunidade de forma coletiva e integradora.

Ser dos Saberes Indígenas e digo “Ser” porque não bastar estar e 
sim ser parte integrante é além de profissional, é com certeza privilégio. 
Privilégio de aprender a fazer uma educação que não se separa do seu 
modo de viver. A cada formação compreendo o quando os indígenas 
utilizam o seu modo de vida como motor da educação escolar. As for-
mações sempre iniciam, assim como a vida em comunidade, com um 
agradecimento e aproximação com manifestações espirituais que não se 
separam de nenhum fazer. Evidenciando o quando a educação repre-
senta e atende os seus modos de vida e o quanto o que rodeiam a vida 
em comunidade se faz presente em cada atividade que se desenvolve na 
e para a comunidade.
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A ação tem fortalecido a concepção e o fazer da alfabetização e 
numeramento na escola indígena, tem evidenciado o quanto o caminho 
é longo e desafiante, mas o quanto é possível fazer quando a comunidade 
“se junta”. Tem ainda, buscado caminhar para cada vez mais fortalecer 
a descolonização da educação escolar indígena para que os estudantes 
tenham o direito de serem alfabetizados com a sua própria cultura.

Participar da educação escolar indígena é conhecer o fazer de po-
vos que se dedica com muito respeito às ações educacionais, é vivenciar o 
espiritual e o material entrelaçados e caminhando com um único fim. É 
saber o quanto a educação pode e deve transformar. Gratidão! Gratidão 
é a palavra que define a minha participação nessas ações. Sou grata por 
aprender a ser uma encantada e militante de uma educação verdadeira-
mente comunitária, democrática, específica, diferenciada, intercultural e 
que nasce a cada dia para se desenvolver.



Saberes Indígenas na Escola: 
Concretude do empoderamento dos 

professores indígenas no processo de 
formação continuada e permanente

Jandair Ribeiro de Oliveira1

Desde a primeira etapa da Ação Saberes Indígenas na Escola, par-
ticipo desse universo de trabalho voltado à luta, valorização, demarca-
ção do nosso território educacional e da nossa identidade étnica, dando 
visibilidade aos nossos saberes específicos vinculados a nossa educação 
diferenciada e ao fortalecimento dos indígenas da Bahia. 

Assim, posso considerar e expressar integralmente que esta Ação 
tem vigorado e fortalecido nossas demandas, e nosso amor em ser indí-
gena, professores, militantes e cidadãos brasileiros que mesmo vivendo 
em constante frustração e vergonhosa forma em que o Estado nega e 
nos excluem das suas políticas públicas. Há sim uma crença em lutar 
pela continuidade da Ação Saberes Indígenas na Escola já que é nesse 
terreno, nesse território, nessa forma de ler, escrever e descolonizar a 
nossa educação escola indígena, que estamos aqui para juntos construir 
um presente com uma visão de futuro que difere muito do que estamos 
vivenciado hoje no Brasil.

Todos nós sabemos que há um sentimento de frustração políti-
ca, educacional e, principalmente, constitucional já que as leis não são 
cumpridas como deveriam ser, principalmente as normas que defendem 
nossas diferenças, nossas terras e a nossa educação escolar diferenciada. 

1 Professor indígena do Povo Tuxá Aldeia Mãe de Rodelas no Colégio Estadual Indígena 
Capitão Francisco Rodelas, Licenciado em Pedagogia pela UEFS e faz parte da equipe de 
formação da Ação saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional Yby Yara.
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Há uma onda de ações contrárias as nossas, que enfraquecem e nos co-
locam na condição incessante de meros indivíduos sem capacidade de 
exercer a sua cidadania de forma plena.

Os povos indígenas da Bahia são reconhecidos por sua resistên-
cia, riqueza cultural e luta por seus direitos, são também grupos que há 
décadas e séculos sobreviveram a uma onda de massacre, extermínio, 
genocídio e invasão das suas terras, muitas hoje, servem como cenário 
de uma guerra que parece não ter fim. Os povos indígenas da Bahia e do 
Nordeste estão em um momento de busca e enfrentamento por políticas 
capazes de desdobrar e fazer valer os seus direitos sociais previsto na 
Constituição de 88, na OIT e em outros documentos legais que reco-
nhecem a valorizam o protagonismo dos povos indígenas para a forma-
ção da cultural e populacional do Brasil. Como nos lembra Robles, “uma 
correta compreensão dos direitos fundamentais exige uma crença na sua 
importância ética. Não há qualquer sentido em lutar por algo sem saber 
a razão pela qual se luta”. (2005, p.4)

Quando o assunto é a luta por autonomia e protagonismo na edu-
cação que se quer para os povos indígenas, os professores da Bahia não 
diferente dos outros grupos espalhados pelo território brasileiro, sempre 
lutaram para conseguir fazer uma educação escolar indígena, com as 
suas principais características: diferenciada, de qualidade, bilíngue ou 
multilíngue que valorize a sua ancestralidade, sua memória, suas cultu-
ras e tradições, suas especificidades e realidades distintas de cada povo.

No campo da formação de professores e na construção e consoli-
dação de uma iniciativa que mantenha os responsáveis pela implantação, 
execução e garantia da educação escolar indígena em sintonia com os 
verdadeiros anseios do movimento indígena na Bahia, dentre algumas 
ações os Saberes Indígenas na Escola é o que está no bojo do que os 
professores junto as suas comunidades formulam e almejam realizar nas 
suas escolas.
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Há na Ação o desejo primordial de produzir materiais que for-
talecerão e darão uma proteção maior aos nossos estudantes, ao passar 
a adentrar nos espaços de educação escolar indígena como sujeitos ca-
pazes de protagonizar sua história não só na sua comunidade como na 
sociedade não indígena, que também está seu território de troca e me-
diação de saberes que são instrumentos capazes de causar a sua inserção 
em qualquer política social.

O sentimento de mudança no campo da triste realidade dos pro-
fessores indígenas da Bahia, carente de apoio e de iniciativas capazes 
de assegurar e preservar seus direitos fundamentais vem de ações que 
promovam um diálogo mais próximo do que almejamos para as nossas 
escolas e comunidades. A Ação Saberes Indígenas na Escola está nos 
ajudando a adotar uma postura propositiva no sentido de nos tornamos 
protagonistas dos nossos reais interesses que é a luta por uma educação 
capaz de preservar, garantir e promover os nossos saberes, tão excluí-
dos pelos colonizadores e hoje necessários para a manutenção da nossa 
identidade e cidadania.

A Ação Saberes Indígena na Escola, que está sendo desenvolvida 
na Bahia carece de garantias, parcerias, ações de aperfeiçoamento e em 
especial da ajuda do Estado, para que seus objetivos sejam alcançados e 
suas produções cheguem nas escolas indígenas e nas comunidades, tão 
carentes de matérias e de recursos matérias e sociais tão bem redigidas 
na nossa Constituição que “ invocam o que não está presente,  afirmam 
o que não é verdade e prometem o que não será cumprido” (BARROSO, 
1996, p.84).

Vejo que a Ação Saberes Indígena na Escola, só tem me instru-
mentalizado e me fortalecido no sentido de me encorajar e amar a mi-
nha carreira como professor indígena, capaz de entender as minhas lutas 
a favor da construção de iniciativas favoráveis, libertação, empodera-
mento e emancipação política e identitária do meu povo.



As vivências pedagógicas na Ação 
Saberes Indígenas na Escola

Cirila Santos Gonçalves Kaimbé1

A Ação Saberes Indígenas é a formação que veio para enriquecer 
e fortalecer os saberes e fazeres nas escolas indígenas. É diante da pro-
posta de atividades sugeridas pela Ação que os professores alfabetizado-
res veem aprimorando suas práticas pedagógicas e percebendo que está 
dando certo. 

Ação que pode proporcionar com mais entusiasmo a troca de co-
nhecimentos e saberes entre os povos, onde na maioria das vezes quem 
estava transmitindo, socializando, apresentando a proposta era um pro-
fessor indígena, falávamos de indígena para indígena, e essa é uma gran-
de conquista, a história dos povos indígenas está a cada dia se re - ori-
ginalizando.

Momentos de reconhecimentos das origens, de vivenciar fatos e 
causas dos antepassados, de renovação das práticas pedagógicas e ver 
que o resultado é realmente o esperado. Sou apaixonada pelos Saberes 
Indígenas, por que é cultura, conhecimento e reconhecimento, é o viver 
e reviver, é a troca de experiência, é aprendizado compartilhado, é resul-
tado positivo.

É com essas indagações e pensamento positivo que agradeço a 
Deus Tupã pela oportunidade dessa Ação maravilhosa. E fico esperando 
a continuação da Ação Saberes Indígenas na Escola, que tanto fez para 
a alegria de nossos professores e estudantes indígenas.

1 Professora indígena do Povo Kaimbé Massacará graduanda em Licenciatura Intercultural 
de Educação Escolar Indígena – UNEB. Orientadora na Ação Saberes Indígenas na Escola.



Por uma educação diferenciada

Lucimar Gonçalves Dias Santos Kaimbé1

Nas últimas décadas as instituições educacionais têm se reforçado 
no apelo à qualidade na educação. E o povo indígena travou uma batalha 
mais árdua. A luta tem sido por uma Educação Escolar Indígena especí-
fica, diferenciada e de qualidade que valorize os saberes e fazeres do nos-
so povo relacionando com os conteúdos científicos de forma sistemática. 

Diante das inquietações sobre como colocar em prática a educa-
ção escolar específica é que nos unimos na busca de cursos e formações 
que norteiam essa educação, embasada em teorias que se aproximam 
mais da cultura indígena, na perspectiva do alfabetizar letrando de for-
ma significativa e que permita redirecionar nossos currículos, privile-
giando nossos saberes.

Neste sentido, a Ação Saberes Indígenas na Escola trouxe temas 
específicos e a cada módulo nos fez repensar a educação escolar indíge-
na desde a base, esclarecendo-nos e dando suporte para a busca de uma 
educação libertadora, com professores preparados, pois é notório que a 
formação é peça fundamental para a transformação desta educação. 

Vale ressaltar, que é de suma importância a continuidade da for-
mação dos Saberes Indígenas no desenvolvimento e aprimoramento 
da prática pedagógica, direcionando também a produção de materiais 
didáticos específicos com atividades elaboradas por quem faz a educa-
ção escolar indígena, valorizando as práticas tradicionais do nosso povo, 
sistematizando esses saberes e fortalecendo nossa cultura. Desta forma, 
teremos uma Educação Escolar Indígena específica, de qualidade e di-
ferenciada.

1 Professora indígena do Povo Kaimbé e cursista na Ação Saberes Indígenas na Escola.



Ação Saberes Indígenas na Escola Kaimbé

Gidelma Dantas Kaimbé1

A Ação Saberes Indígenas na Escola é de fundamental impor-
tância para a comunidade indígena em geral, pois os conhecimentos 
adquiridos antes e no decorrer da formação deverão somar-se aos co-
nhecimentos das pessoas da comunidade, pais, alunos, anciões, profes-
sores, etc. Dessa forma, a Ação voltada para a educação escolar indígena 
na comunidade Kaimbé possibilita a socialização das diversas práticas 
educativas.

Poderemos encontrar barreiras pelo caminho, porém o nosso Deus 
tupã no guiará, diz o ditado popular que, uma andorinha voando não faz 
verão, assim é uma comunidade, se todos não trabalharem em conjunto 
em prol da educação de nossos pequenos curumins não haverá evolução 
e nossa luta terá sido em vão. 

Durante as etapas da formação foi possível perceber e compreen-
der que a educação escolar indígena é muito complexa, necessitando de 
um maior espaço de tempo para aprimorar os conhecimentos adquiri-
dos, mas com determinação e força de vontade estamos conseguindo 
desenvolver um bom trabalho, buscando sempre o melhor para nossas 
crianças. O espaço físico escolar é um poderoso instrumento para a edu-
cação dos povos indígenas que tem muito a contribuir na busca por um 
mundo melhor para a humanidade.

A educação escolar indígena se caracteriza pela diversidade de 
culturas e modos de viver, de ser político tratar da economia e de to-
das as dimensões que compõe a vida nas comunidades. Os processos 
de interculturalidade e intraculturalidade estão interligados, visto que 

1 Professora indígena do Povo Kaimbé e cursista na Ação Saberes Indígenas na Escola
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cada aluno traz consigo conhecimento das culturas gerando uma troca 
de conhecimentos e, no nosso caso, o colégio atende uma demanda de 
estudantes indígenas das aldeias e  de não indígenas.

A educação escolar indígena é um processo de auto conhecimento 
do “ser indígena’’ sem deixar de lado as questões sociais,  para que tanto o 
estudante  indígena transite  na sociedade  quanto na sua aldeia, e tam-
bém os estudantes não-índios insiram-se compartilhem desta cultura. 

A educação nas escolas indígenas requer o uso de todas as formas 
de linguagem: linguagem corporal, linguagem visual, linguagem musical 
e linguagem pictórica, pois cada uma tem sua função e somam resulta-
dos impressionantes e revolucionárias no âmbito da educação escolar 
indígena. 

Devido ao grande número de resultados positivos gerados no de-
correr da formação entendemos que a Ação Saberes Indígenas na Esco-
la é de fundamental importância para nossas comunidades.



Saberes Indígenas na Escola e na Aldeia: 
Fortalecimento da Epistemologia Indígena

Jucimar Pereira dos Santos1

O Movimento Indígena Brasileiro iniciado na década de 70 do 
século XX, trouxe para o centro das discussões a necessidade de implan-
tar no contexto da educação escolar indígena outra forma de educação. 
Seria de fato uma educação que materializada através das escolas indí-
genas, seria específica, diferenciada, comunitária, intercultural, bilíngue. 
Estas características perduraram durante muito tempo, fazendo parte 
do discurso de muitas agências financiadoras de projetos educacionais 
voltados para os povos indígenas, sendo que muitas vezes, tais carac-
terísticas ficaram restritas apenas no discurso, sem uma efetivação na 
prática do dia a dia das escolas indígenas.

Desta forma, ao adentrarmos o século XXI, e com o avanço das 
discussões numa perspectiva crítica acerca das discussões relativas a 
educação escolar indígena, o desenvolvimento de ações no contexto das 
escolas indígenas voltadas para a decolonização dos saberes e conheci-
mento, e o fortalecimento do protagonismo indígena é mais do que ne-
cessário. Foi justamente o que aconteceu com a ação “Saberes Indígenas 
na Escola”. A referida ação, parte do princípio de que os processos esco-
lares, neste caso a alfabetização, tenha como ponto de partida “o chão da 
escola indígena, a efetivação da epistemologia indígena”.

Mas o que isso significa dentro deste cenário? Significa um gran-
de avanço, pois trata-se de uma ação educacional que envolve os povos 

1 Pedagogo. Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Sobral – CE. Mestre em Crítica 
Cultural. Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Doutorando em História. Universi-
dade Vale do Rio dos Sinos. UNISINOS. São Leopoldo – RS. Formador voluntário da área 
de Linguagens da Ação Saberes Indígenas na Escola. 2014-2017.

 E-mail: jucearp@gmail.com.
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indígenas participantes dos “Saberes Indígenas na Escola” como um 
todo: lideranças indígenas (caciques, pajés, conselheiros), professores 
e professoras indígenas, estudantes, pessoas da comunidade, a pensar, 
construir e efetivar estratégias voltadas para a educação escolar indígena 
de cada Povo, numa perspectiva anticolonialista, criticando as ideologias 
hegemônicas presentes nos projetos e programas educacionais até então 
desenvolvidas no cerne da educação escolar indígena seja pelo Ministé-
rio da Educação ou Secretarias Estaduais de Educação.

A Ação Saberes Indígenas na Escola, permitiu a todos nós que 
participamos: professores e professoras não indígenas e indígenas a um 
novo caminhar, pois na perspectiva da formação do/a professor/a pes-
quisador/a de sua própria cultura e na produção de materiais didáticos 
específicos para a ação alfabetizadora, validando e materializando os 
princípios defendidos por estes Povos a uma educação escolar indígena 
de fato diferenciada. Foi uma ação que permitiu um “re-olhar” e uma 
reflexão aprofundada acerca de quais ações estavam sendo desenvolvidas 
no contexto educacional indígena, de como estas ações estavam sendo 
desenvolvidas, os avanços e retrocessos e de que forma cada Povo pode-
ria pensar a partir do que foi diagnosticado, refletido, o desenvolvimento 
de projetos educacionais emancipatórios, fortalecidos pelo viés da cultu-
ra, nos diálogos interculturais.

As atividades desenvolvidas na área da Etnolinguagem permiti-
ram a todos nós participantes, num olhar da pesquisa- ação, desenvolver 
o início de um estudo sobre o que é de fato a linguagem no contexto da 
escola indígena e a partir daí entendermos o seu processo nesta perspec-
tiva. As dificuldades surgidas no início dos estudos nos desafiaram tanto 
na preparação dos textos, pois por mais que pesquisássemos, o termo 
etnolinguagem aparecia sempre como algo desconhecido, e percebíamos 
que trabalhar na perspectiva da Etnolinguagem era justamente abrir um 
“caminho novo” nas discussões acerca da educação escolar indígena.
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O módulo formativo foi desenvolvido a contento e percebemos a 
importância que tem a Ação Saberes Indígenas na Escola no desenvol-
vimento de políticas públicas para a alfabetização e letramento/nume-
ramento nas escolas indígenas, desenvolvidas, implementadas e avalia-
das pelos próprios Povos Indígenas em um processo de Etnopesquisa 
e construção de conhecimentos, o que chamaríamos de Epistemologia 
Indígena.



Aprendendo com as formações da 
Ação Saberes Indígenas na Escola

Taís Maria Xavier Pankararé1

A Ação Saberes Indígenas na Escola foi muito importante, pois 
através dela foi possível adquirir novos conhecimentos e novas expe-
riências que puderam ajudar, ainda mais, a compreender como se deve 
trabalhar a educação indígena na escola.

Realmente muito esclarecedor desde os conteúdos abordados até 
mesmo as produções que planejávamos, onde colocávamos no papel as 
atividades a serem desenvolvidas pelos alunos  que deveriam ser traba-
lhadas na escola,  inserindo o nosso contexto e realidade das aldeias.

Além das produções tudo foi enriquecedor, não esquecendo o tra-
balho realizado pelas orientadoras, pois desenvolviam em todos os en-
contros sempre coisas novas e reflexões interessantes que acabavam nos 
mostrando uma nova forma de melhorar nossas práticas pedagógicas 
em sala de aula.

Enfim, a Ação Saberes Indígenas na Escola como um todo é ex-
tremamente importante, além de contribuir muito para enriquecer ain-
da mais o nosso aprendizado no que diz respeito à cultura indígena, 
produzimos também material didático voltado para nosso contexto e 
realidade.

1 Professora indígena do Povo Pankararé e cursista na Ação Saberes Indígenas na Escola.



A importância da Ação  Saberes  
Indígenas  para  o Povo Pankararé

Leandro José Xavier Pankararé1

A Ação Saberes Indígenas na Escola para nós professores Pankararé 
precisa e deve permanecer como política pública de formação de profes-
sores e produção de material didático, pois foram nestas formações que 
ganhamos muito conhecimento, sabedoria e aprendizagem através de 
todas as produções que foram feitas, em relação ao meio social e cultural 
do nosso povo. Resgatamos e fortalecemos muito mais a nossa cultura, as 
nossas tradições, aumentando cada vez mais a força da nossa comunidade.

A realização e as apresentações em todos os encontros realizados 
pelos formadores foram muito importantes para o desenvolvimento do 
nosso trabalho  em sala de aula. Além disso, produzimos cada vez me-
lhor as atividades educativas para as crianças indígenas com o propósito 
de avançar na perspectiva da Educação Escolar Indígena diferenciada se 
distanciando do ensino tradicional que ainda hoje costumamos presen-
ciar em nosso meio.

Levando em consideração esse período de formação dos Sabe-
res Indígenas conseguimos trabalhar vários temas que ampliaram nossa 
compreensão e aprendizagem, como por exemplo: A interculturalida-
de e intraculturalidade entre outros conceitos. As produções elaboradas 
foram de extrema importância para o ensino e vivências dos professo-
res, principalmente, as atividades utilizando os toantes, poemas, versos, 
e contos do povo Pankararé. Foi a partir desta Ação que enriquece-
mos e alcançamos resultados positivos na educação escolar indígena.

1 Professor indígena do Povo Pankararé e cursista na Ação Saberes Indígenas na Escola e 
Graduando da Licenciatura Intercultural Indígena/UNEB.



Ação Saberes Indígenas: 
Consolidação da educação Intercultural

Maria de Fátima F. de Carvalho Kaimbé1

Saberes Indígenas na Escola é uma Ação voltada para educação 
escolar indígena, visando à melhoria das práticas pedagógicas e a for-
mação dos professores, com foco no processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos. O professor possui um papel fundamental no desenvolvi-
mento de ensino e de aprendizagem, pois está atento aos conhecimentos 
prévios dos alunos, onde a linguagem oral é predominante.

Esta Ação nos levou a refletir sobre a educação que temos e a que 
queremos, pois os indígenas querem uma educação que seja diferencia-
da e de qualidade, que respeite os conhecimentos do convívio familiar, 
social,  levando estes conhecimentos para a sala de aula, para que possa 
ser trabalhado de forma prazerosa, com ludicidade e aprendizagem sig-
nificativa.

A prática pedagógica foi tema de debate em todos os módulos, 
a importância do saber/fazer das vivências dos Povos nas aldeias como 
um ponto de partida para um conhecimento mais científico, a partir das 
discussões fundamentadas em teóricos. Segundo D`Ambrósio (2001, p. 
47) a cosmologia dos povos indígenas não é estática e pura, pois, como 
todas as sociedades, os índios também se modificam, se reinventam a 
todo o momento e saberão se reinventar diante de novos  acontecimen-
tos, dentre eles a escola, como já estão fazendo sem perder a sua essência.

Dessa forma, a proposta de trabalho Etnolinguagem na escola, 
requer um preparo do professor, no sentido de reconhecer e identificar 
as construções conceituais desenvolvidas pelos alunos. Superando qual-

1 Professora indígena do Povo Kaimbé cursista na Ação Saberes Indígenas na Escola.
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quer estranhamento na inserção da matemática na área de linguagens, 
neste caso a proposta pedagógica da etnomatemática. Sendo assim, a 
Ação Saberes Indígenas é necessária para reafirmação e valorização dos 
costumes, raízes culturais, ou seja, o ambiente natural, social, cultural e 
imaginário de um povo e o fortalecimento da comunidade indígena.

Concluindo, a Ação que possibilitou uma educação de qualidade, a 
partir de práticas pedagógicas voltadas para a educação escolar indígena, 
como a construção de material didático referente à temática indígena 
para trabalhar em sala de aula, respeitando o conjunto de conhecimen-
tos da realidade dos alunos. Portanto, o planejamento pedagógico deve-
rá ser elaborado visando o fortalecimento da cultura, língua, costumes 
e tradições de forma a promover a aproximação do conhecimento local 
com o conhecimento universal.



Protagonismo do professor na Ação 
Saberes Indígenas na Escola

Genicléia Arfer Jurum Tuxá1

A concepção de uma escola indígena diferenciada, específica, 
bilíngue, intercultural e de qualidade, depende efetivamente da presença 
dos próprios índios como professores nas suas respectivas comunidades. 
Neste sentido, para que esta escola seja autônoma e contribua para o 
processo de autodeterminação dos povos indígenas, estando em con-
sonância com seus projetos societários, é essencial a criação de novas 
práticas de formação que permitam aos professores indígenas atuarem 
como protagonistas nos contextos interculturais e sociolinguísticos nos 
quais as escolas estão inseridas.

Dentre as muitas experiências que tive a oportunidade de viven-
ciar durante estes anos de militância, enquanto professora indígena, sem 
sombra de dúvidas fazer parte da Ação Saberes Indígenas na Escola 
promovido pelo MEC, através da SECADI e que abrange as escolas in-
dígenas do nosso Estado da Bahia, e atuar como professora pesquisado-
ra me proporcionou participar de forma dinâmica e efetiva da formação 
dos professores alfabetizadores.

Esta iniciativa tem melhorado significativamente a prática peda-
gógica de todos os envolvidos na Ação, pois possibilitou com isso o 
fortalecimento da identidade étnica, das práticas culturais e de valores 
do cotidiano da vida comunitária indígena, garantindo assim, a manu-
tenção dos saberes ancestrais valorizando o modo de ser, de fazer do 
povo indígena em diálogo com outras culturas.

1 Professora indígena do Povo Tuxá Aldeia Mãe, graduada em Letras e faz parte da equipe de 
Formação da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional Yby Yara.
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É algo desafiador, que tem transformado a realidade das escolas e 
auxiliado na formação dos professores, já que a maioria da rede Saberes 
Indígenas é composta por formadores, orientadores e professores indí-
genas, que buscam através dessa iniciativa elaborar materiais didáticos 
específicos, contemplando entre outros aspectos a sistematização de sa-
beres próprios de cada comunidade entendida como uma das condições 
do real fazer pedagógico nas escolas indígenas, algo que nos é garantido 
pela legislação, mas que muitas vezes não acontece efetivamente.

Esta Ação é tão necessária para as escolas indígenas que precisam 
se tornar um projeto contínuo e permanente de formação de professores 
no Estado como também de produção de materiais didáticos específicos 
para as crianças indígenas, pois o que constatamos na prática é que os 
programas de formação continuada para professores das séries iniciais, 
que são ofertados pela Secretaria Estadual, não atendem de forma satis-
fatória as especificidades da educação escolar indígena.

Queremos uma escola que valorize e preserve os saberes e prá-
ticas tradicionais dos nossos povos indígenas e ao mesmo tempo lhes 
possibilitem o acesso aos conhecimentos da sociedade envolvente, que 
possamos ser agentes transformadores e participantes ativos da cons-
trução dessa educação diferenciada e de qualidade, desta forma torna-
-se imprescindível sermos protagonistas dos programas de formação 
continuada para professores indígenas, dando a estes respaldos para a 
construção de práticas que realmente venham atender as necessidades e 
especificidades de nossas comunidades. Este protagonismo, nós só con-
seguimos com a Ação Saberes Indígenas na Escola.



A importância da Ação Saberes Indígenas 
para a Escola Indígena Santa Rita

Sheila Kantaruré1

A Ação Saberes Indígenas foi e é muito importante para 
Escola Estadual Indígena Santa Rita de Cássia, na aldeia Kantaruré 
- Batida. Tínhamos uma necessidade muito grande de compreendermos 
como trabalhar pedagogicamente a nossa cultura na sala de aula, a ação 
aprimorou os conhecimentos dos educadores, e as formações sendo 
nas localidades permitiu mais de perto o trabalho com a realidade das 
unidades de ensino planejando e produzindo com olhares sonhadores a 
socialização de nossos saberes.

A Ação Saberes Indígenas na Escola nos auxilia na busca de 
novos caminhos e novos olhares para o modo e vivências de como 
os saberes tradicionais podem ser inseridos na prática pedagógica. O 
saber da cultura indígena como parte da espinha dorsal do currículo es-
colar, facilita o ensino e fortalece o conhecimento dos sujeitos, as trocas 
de experiências, novas metodologias e outros aprendizados que somam 
em nossas vidas, porque neste processo a integração comunidade-esco-
la-escola-comunidade é inevitável.

1 Professora indígena do Povo Kantaruré e participante das formações da Ação Saberes 
Indígenas na Escola nas aldeias do Território Etnoeducacional Yby Yara..



Saberes indígenas na Aldeia 
Kantaruré Baixa das Pedras

Jeovânia Ginalva de Sá1

Ação Saberes Indígena na Escola me proporcionou tudo que eu 
precisava no momento de dúvida. A cada formação fui absorvendo di-
cas de como melhorar e trabalhar com as temáticas em sala de aula. 
O resultado está sendo excelente, em meio a essas formações pude me 
aprimorar como profissional.

Os encontros de formação sempre são agradáveis, dinâmicos e 
produtivos, apontando caminhos e oferecendo ferramentas do nosso 
próprio convívio para trabalho no ambiente escolar. Outro benefício que 
destaco é a preparação profissional e dedicada dos orientadores para a 
aplicação das formações na aldeia. 

Evidente, que os encontros da Ação Saberes Indígenas, em si fo-
ram muito bons, junto com a troca de saberes e experiências de cada 
um, propondo diferentes soluções para resolver de diversas maneiras os 
problemas pedagógicos enfrentados pelos professores para fortalecer a 
educação escolar indígena nas suas aldeias.

1 Professora Indígena do Povo Kantaruré – Baixa das Pedras na Escola Estadual Indígena 
Manoel Coelho participa das formações na Ação Saberes Indígenas na Escola no Território 
Etnoeducacional Yby  Yara.



Ser orientadora na Ação 
Saberes Indígenas na Escola

Jeane Thays Silva Kantaruré1

A responsabilidade de ser orientadora da Ação Saberes Indígenas 
na Escola foi tão importante quanto a experiência da formação conti-
nuada vivida por nós professores indígenas na Universidade do Estado 
da Bahia. 

Compartilhar conhecimentos com os professores cursistas, apren-
der e trocar novas experiências pedagógicas, produzir textos próprios va-
lorizando a cultura local, criar materiais para trabalhar em sala, observar 
as crianças se envolvendo a cada sequência didática praticada na aula, 
cantando novos toantes, contribuiu para a autovalorização e afirmação 
dos professores indígenas Kantaruré.

É imensa a satisfação, principalmente, pelo comprometimento 
dos professores em levar tão a sério a formação, e mesmo sob chuva, 
calor e cansaço, se empenharem nos finais de semana para aprenderem 
e se melhorarem como profissionais.

Gratidão pela oportunidade, que esta Ação se torne permanen-
te e continuada para que possamos ter de fato uma educação escolar 
protagonizada por nós, professores indígenas, em todos os aspectos nos 
fortalecendo, ampliando nossos horizontes e nos dando força nessa ma-
ravilhosa, porém difícil missão de ser professor indígena.

1 Professora indígena Kantaruré e parte da equipe de formação da Ação saberes Indígenas na 
Escola atuando co-orientadora/mediadora na aldeia.



Uma reflexão sobre a Ação Saberes Indígenas 
na Escola no Norte e Oeste do Estado da Bahia

Antônia de Assis de Oliveira Flechiá Tuxá1

Para refletir sobre a educação escolar indígena faz-se necessário 
voltar ao histórico da trajetória dos processos, conhecer os principais 
desafios e consequências no percurso desta trajetória. Os povos indí-
genas têm seus primeiros contatos com a implantação da escola no 
nosso país a partir dos colonizadores, marcadas principalmente pelas 
missões religiosas com discurso civilizatório e intenção integracionis-
ta, práticas paternalistas, obedecendo às ordens europeias ocidentais 
em todos os sentidos.

Mediante as consequências traumatizantes desses processos edu-
cacionais as lideranças e movimentos organizados por todo o país fize-
ram surgir novos avanços no marco regulatório. “A educação escolar in-
dígena nasce da diversidade, autonomia e liberdade de pensar o mundo, 
valores e significados de cada um dos povos indígenas, populações que 
inventaram livremente um modo de viver e pensar”. (SILVA, 1997).

A Constituição de 1988, marca a história do processo educacional 
legitimando a educação escolar indígena como luta de fortalecimento 
da identidade dos povos indígenas com respeito a suas especificidades 
a partir da garantia do artigo 231 da constituição de 1988. Este marco 
regulatório nos fez refletir sobre as práticas desenvolvidas na educação 
escolar indígena, conduzindo-nos a pensar sobre ações alternativas para 
melhor significado na qualidade da nossa educação escolar, fortalecendo 
os valores e significados dos povos.

1 Professora indígena do Povo Tuxá Aldeia Mãe, faz parte da Equipe de Formadores da Ação 
Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacional Yby Yara e Graduada da Licen-
ciatura Intercultural Indígena/UNEB.



169

A educação escolar intercultural deve se articular com as pedago-
gias indígenas atuantes na formação das novas gerações e na transmissão 
de saberes, valores e tradições que dinamizam a produção e reprodução 
das diferenças culturais. (I Conferência Nacional de Educação Escolar 
Indígena – 2009).

Os Saberes Indígenas é uma Ação que consiste em formar profes-
sores para atuar na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, com ênfase em letramento, numeramento e produção de material 
didático contextualizado e elaborado pelos próprios indígenas. Esta for-
mação efetiva-se nas comunidades, a partir da diversidade sociocultural, 
fortalecendo a liberdade e a autonomia de cada povo, é necessário des-
colonizar a educação escolar depositada nas comunidades há anos pos-
sibilitando aos povos uma educação com autonomia e qualidade. Desta 
maneira o principal papel do professor indígena é ser um eterno pesqui-
sador investindo na pesquisa sobre as línguas, os costumes, as crenças, a 
cultura, entre outras temáticas de interesses as comunidades indígenas.

Dentre várias formações que participei na carreira de professora 
indígena, pude observar na Ação Saberes Indígenas na Escola inúmeras 
diferenças:

• O protagonismo é do próprio indígena para o indígena;
• Os formadores têm um pé na aldeia e outro na universidade, 

traçando caminhos para o elo entre saberes tradicionais e 
saberes científicos;

• Os alunos aprendem a partir de suas vivências;
• As formações não preparam os professores apenas para alfabe-

tizarem as, para a vida e a partir da vida, da história, da cultura, 
da ancestralidade, da identidade;

• A formação nos ensina a produzir nosso próprio material di-
dático;

• Aprendemos a sistematizar nossas ações, coletivas  
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• transformar em material didático.
Estas são apenas algumas das qualidades pelas quais defendo que 

a Ação Saberes Indígenas na Escola seja a Política de Formação perma-
nente e continuada de Professores indígenas, assumida pelo Estado da 
Bahia, pelo Governo Federal e pela Universidade do Estado da Bahia, 
porque esta Ação nos auxilia em nossas práticas pedagógicas. A cada 
dia está sendo a formação que melhor contribuiu e contribui para uma 
prática pedagógica que realmente respeite as vivências nas comunidades.

Por estas e outras razões defendo a Ação Saberes Indígenas como 
uma grande necessidade de respeitar as comunidades, uma vez que a 
participação e sua ação dá autonomia as nossas escolas, por ser uma for-
mação protagonizada pelas mãos dos professores, comunidades e suas 
lideranças e fortalecem as práticas educativas diferenciadas, exercendo 
o direito de cidadania e autonomia na elaboração de políticas e práticas 
diferenciadas, onde muitas vezes contribui para a quebra de paradigmas 
nas diretrizes, para que atendam a real necessidade sociocultural.

Desta maneira, a formação continuada Saberes Indígenas na Es-
cola é o caminho para a valorização da educação que temos e, todos 
juntos nesta Ação, construiremos a escola que queremos através do diá-
logo político-pedagógico que, priorizam as demandas dos professores 
por uma educação diferenciada, significativa e de qualidade.



A Ação Saberes Indígenas na Escola 
reafirma nosso compromisso com a 
educação diferenciada e específica

Edivane Lima Fonseca Pergentino1

Participar dos Saberes Indígenas é uma experiência indescritível, 
como diz Zeca Pagodinho em sua música ‘Verdade’ “[...] Como negar essa 
linda emoção, que tanto bem fez pra meu coração e a minha paixão adorme-
cida, verdade![...]”, é, sem duvidas, a concretização de um sonho, vez que 
faço parte desta realidade diariamente, pois sou casada com um indígena 
Tuxá e sou, desde sempre, uma admiradora incondicional da cultura 
tão rica desses povos, ou melhor dizendo, sou parte dessa realidade. 
Portanto, a participação me proporciona uma grande realização enquanto 
profissional  que a paixão pela Educação, principalmente, pela Educação 
Indígena é muito além das minhas expectativas. Uma Educação que está 
sendo construída tijolo a tijolo pela reflexão-ação-reflexão, perceber que 
é uma construção com muita vontade, emoção e VERDADE.

Os participantes construtores dos saberes além de deixarem bem 
claro a valorização da sua cultura e suas raízes atuam com um empenho 
muito além do profissionalismo, pois se dedicam com a certeza de que 
tudo ali discutido vai produzir uma melhor educação nas comunida-
des e, consequentemente, uma escola e alunos mais conscientes de sua 
identidade e força. A Formação continuada proporcionada pela Ação 
Saberes Indígenas na Escola protagoniza aos indígenas e toda equipe 
envolvida à construção de uma Educação diferenciada.

1 Professora na Escola Indígena e atua na equipe da Ação Saberes Indígenas na Escola no 
Território Etnoeducacional Yby Yara. Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Li-
cenciatura em Letras.
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Ser parte da Ação Saberes Indígenas é uma honra e como já foi 
dito, é a concretização de um sonho, é sem sombra de dúvidas ter o pri-
vilégio de contribuir com Povos evoluídos nas suas tradições e cultura 
e que não são compreendidos por uma maioria que se considera domi-
nante, quando na verdade precisa aprender e muito com tanto conheci-
mento e organização destes Povos.

É como participar de uma plantação em que a sua semente, que já 
foi depositada em solo fértil, germinará com sabedoria, conhecimento, 
afeto, boa vontade, presteza, dedicação, compromisso e há pouco dará 
bons frutos, porque a garra e a vontade de todos os participantes trans-
cendem as cercas do previsto, do programado, pois somos todos convic-
tos de que a luta, o empenho é de todos, mas que terá um reflexo positivo 
na realidade das comunidades e, principalmente, dos Povos indígenas.

 



Ação Saberes Indígenas na Escola: 
Interculturalidade e compartilhamento de saberes

Roberto Remígio Florêncio1

O fazer-se ação no processo de formação de professores e pesqui-
sadores indígenas dos povos abrangidos pelo Núcleo de Pesquisa em 
Etnicidades OPARÁ-UNEB, através da  Ação Saberes Indígenas na 
Escola, tem me possibilitado, particularmente, o exercício da missão do 
educador-pesquisador que sempre almejei: estar presente na formação 
e no desenvolvimento sociocultural das comunidades, historicamente, 
excluídas dos processos sociopolíticos e, em especial, dos nossos Povos 
tradicionais.

A partir dos Saberes Indígenas, pude compreender em sua ple-
nitude palavras importantes para o processo de formação de um povo, 
seja indígena ou não: identidades, cultura e empoderamento. A partir 
da compreensão contextual e dinâmica desses vocábulos é que se com-
preende a dimensão do usufruto da militância nas negociações injustas 
a que os Povos tradicionais brasileiros se submeteram (e se submetem 
até hoje) no processo de formação de uma sociedade e de uma cultura 
nacional. Principalmente em um país continental, como o Brasil.

Ser pesquisador e formador dos Saberes Indígenas me possibili-
tou o repensar de minha prática pedagógica de 24 anos de magistério, 
incluindo aí a discussão étnica e multicultural que o entrelaçamento 
de culturas e etnias possibilitam, muitas vezes, desmistificando o índio 
representado muito superficialmente pelos livros didáticos e pela mídia 
em geral. 

1 Professor de Língua Portuguesa no IF Sertão-PE, Campus Petrolina Zona Rural e faz parte 
da equipe de formadores da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoeducacio-
nal Yby Yara.
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Hoje, esta Ação expõe nitidamente, após alguns anos no forma-
to de pesquisa-formação, uma significativa evolução relativa à práxis 
pedagógica de indígenas e não-indígenas, bem como das pesquisas re-
lacionadas à temática. Exemplo disso é o número cada vez maior de 
pesquisadores indígenas  desenvolvendo trabalhos voltados à análise e o 
fortalecimento de sua própria cultura, com condições cada vez mais de 
aprofundamento metodológico e fundamentação teórica.

Outra vertente importante para o empoderamento dos povos in-
dígenas, principalmente no espaço da Educação Escolar Indígena, é a 
produção de material didático, que busca o desenvolvimento de conteú-
dos e metodologias específicos, aporte necessário no fazer pedagógico 
das comunidades indígenas.

Sabemos que há ainda muito a se conquistar nessa luta diária pelo 
lugar nos espaços de poder, mas temos nas instituições escolares o grande 
apoio para reverter quadros de estereotipia e preconceitos. Acreditando 
que a escola, por sua missão e função social é, apesar de introduzida for-
çadamente na cultura indígena, veículo e instituição fim de um processo 
de estruturação mais democrático e equânime nos direcionamentos dos 
contratos sociais. Investimos maciçamente na produção intelectual e 
científica dos povos indígenas, buscando assim, equalizar os quadros de 
deficiência gerados pelos séculos de desenvolvimento político-econômi-
co excludente vivenciados pelo povo brasileiro. 

Por isso, defendemos a Ação Saberes Indígenas na Escola como 
política pública de Estado e instrumento primordial para a ampliação 
da oferta para professores indígenas que possam atuar até os anos finais 
da educação básica, Ensino Médio e, posteriormente, ensino superior, 
através de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológi-
cos) e pós-graduações (latu-senso e strictu-senso).



Saberes Indígena na Escola no Povo Pankararé 

Elaine Patrícia de Sousa Oliveira Atikum1

Saberes Indígenas na Escola é uma Ação que promove o diálogo 
com troca de experiências, fortalecendo a identidade e cultura do povo. 
Os saberes é uma formação continuada para professores que atende 
às especificidades dos processos de letramento e numeramento, numa 
perspectiva de construção de um currículo escolar, elaboração de mate-
rial específico pedagógico fortalecendo a educação diferenciada inter-
cultural e comunitária.

Para nós a autonomia de fazer nossas próprias pesquisas nos ga-
rante uma proposta curricular diferenciada, defendendo e contribuindo 
na construção de projetos de vida do nosso povo, fortalecido nas tradi-
ções e rituais, interligados aos saberes dos mais velhos e na compres-
são dos mais novos que fazem a diferença no construir o conhecimento 
acadêmico científico com base nos conhecimentos, vivências, histórias, 
resistências e lutas.

Não precisamos mais de modelos impostos que tanto fogem da 
nossa realidade, os Saberes é a transformação do imposto para o praze-
roso, que as nossas crianças e adolescentes possam dar continuidade ao 
nosso trabalho no futuro, nessa mesma visão de valorização e afirmação 
do ser indígena, educar defendendo a história e as formas específicas de 
trabalhar.

Foi à garantia dessa Ação, que é diferente por respeitar nossa edu-
cação escolar singular, que possibilitou que as formações fossem mi-
nistradas por nós professores indígenas e, assim, as construções saíram 

1 Indígena Atikum, Professora do Povo Pankararé graduada em Pedagogia e gfaduanda em 
Licenciatura Intercultural de Educação Escolar Indígena – UNEB, faz parte da equipe de 
formação da Ação Saberes Indígenas na Escola e pesquisadora do Centro de Pesquisas em 
Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação – OPARÁ/UNEB.
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da base, do chão da escola como realmente é importante que seja, pois 
somente desta forma nos sentiríamos realizados.

A educação é o caminho que une os Povos indígenas, sobretudo 
quando possibilita o protagonismo dos professores, hoje com a Ação 
Saberes Indígenas na Escola, significa a realização de sermos donos dos 
nossos materiais, textos, depoimentos de vivências que sabemos o valor 
que tem para essa construção diferenciada. Sinto-me realizada por fazer 
parte dos formadores que valorizam a base e a importância da terra, pois 
só assim conseguimos o fortalecimento da cultura e identidade indígena.



A Ação Saberes Indígenas na Escola

Josélia Kiriri1

Considero excelente a formação dos professores da Ação Saberes 
Indígenas na Escola, que veio com o intuito de produzir conhecimento 
específico e diferenciado e de resgatar os valores dos Povos indígenas e 
professor devem estar sempre aprimorando sua prática pedagógica res-
peitando a ancestralidade do seu Povo, preservando a memória dos seus 
antepassados, sem esquecer  do modo de ser da comunidade na  atuali-
dade.

Nos Saberes Indígenas, estudamos sobre numeramento intercul-
tural aonde vimos que os nossos antepassados já trabalhavam com a 
matemática, embora de forma bem diferente, isso, nós não podemos es-
quecer de mostrar aos nossos alunos. Vivenciamos também a discussão 
sobre expressão oral e escrita, pois aprender uma língua não é somente 
aprender palavras, mas também o seu significado cultural. Entendendo 
que Linguagem oral e escrita é elemento importante para ampliar as 
possibilidades de inserção e participação nas práticas sociais na aldeia 
ou fora dela.

Portanto, é indiscutível a relevância da continuidade da Ação Sa-
beres Indígenas na Escola para o fortalecimento dos conhecimentos, 
saberes e fazeres dos professores rumo à educação escolar indígena es-
pecífica e diferenciada.

1 Professora Kiriri e cursista da Ação Saberes Indígenas na Escola, graduanda em Licenciatu-
ra Intercultural de Educação Escolar Indígena – UNEB.



Formação Saberes Indígenas 
para Professores Indígenas

Jozilene Andrade de Souza1

Ao se pensar em educação escolar indígena, nos vemos num cam-
po de amplas discussões e linhas de pensamentos críticos e reflexivos. 
Por sermos professores atuantes em formação passamos por dificulda-
des, algumas vezes temos que nos ausentar das atividades a serem de-
senvolvidas em período letivo. No entanto, a Ação Saberes Indígenas na 
Escola é desenvolvida em dias viáveis para que as aulas não sejam inter-
rompidas e tal ação venha possa  contribuir e não prejudicar os docentes 
e, principalmente, os discentes indígenas.

A ação Saberes Indígenas para a formação de professores é uma 
aliada na constituição e disseminação de conhecimentos, bem como, no 
vínculo efetivo dos professores e alunos, que favorece e contribui para a 
aprendizagem significativa. 

Ao considerar que o desenvolvimento de saberes milenares tradi-
cionais é um fenômeno interativo resultante do processo dinâmico da 
vida humana, com características relevantes e que devem ser socializa-
das nos contextos educacionais aos quais os sujeitos estão envolvidos, 
num processo histórico e de resistência. Assim, o discente terá um papel 
importante na construção de seu conhecimento e na construção de si 
próprio enquanto membro de uma comunidade étnica tradicional. 

Neste sentido, os Saberes Indígenas na Escola tem auxiliado o 
desenvolvimento dos professores indígenas e aperfeiçoado suas práticas 
pedagógicas desenvolvidas, mediante os conhecimentos dos não-indí-
genas e os conhecimentos tradicionais e culturais de um povo étnico, 

1 Professora indígena e cursista da Ação Saberes Indígenas na Escola.
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os quais irão possibilitar as adaptações e inovações na construção de 
seus saberes docentes a partir das necessidades e dos novos desafios sur-
gidos na prática do ensino, sem que se deixe de lado os ensinamentos 
cotidianos, vivenciados e praticados diariamente pelos alunos em sua 
vivência na comunidade, e, principalmente,  nas práticas de suas culturas 
tradicionais locais, as quais devem ser tidas como ponto de partida para 
ensino aprendizagem.

 Diante disso, os Saberes Indígenas vem contribuindo com o pro-
fessor no desenvolvimento e investigação de metodologias inovadoras e, 
a partir dela, modificar os seus saberes docentes, num processo contínuo 
na construção de sua identidade, enquanto professor indígena atuante 
para o fortalecimento da comunidade, e principalmente, dos seus mem-
bros e  alunos.  

A formação para professores na Ação Saberes nos proporcionou 
a reflexão sobre nossas práticas para superar as expectativas de modo 
que as discussões e as teorias desenvolvidas pudessem ser relacionadas a 
nossa realidade enquanto aprendizes indígenas. De certo modo, as teo-
rias se fazem necessárias, para podermos compreender assimilar dados 
que emergem a realidade e em nossas práticas positivamente. E que esta 
articulação de conhecimentos possa favorecer e direcionar o desenvol-
vimento do ensino e aprendizagem de nossos alunos. Os professores 
indígenas precisam ser sujeitos de seu pensar e do seu agir.

Desse modo, com a Ação Saberes Indígenas foi possível com-
preender a escola como um espaço de educação que vai além do en-
tendimento de subsídios teóricos disponíveis, pois o professor indígena 
percebeu que deve, acima de tudo, considerar e respeitar os conhecimen-
tos étnicos que vêm internalizados no aluno, que possuem saberes ad-
quiridos e aprendidos em sua vivência em comunidade e, principalmen-
te, aqueles que dizem respeito aos costumes tradicionais da sua etnia. 
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Nesse caso, o professor indígena tem que está preparado para con-
ciliar tais saberes, para que este possa fluir positivamente na constituição 
de um espaço de comunicação efetiva onde os sentimentos de pertença 
identitária dos alunos não sejam extintos.



Prática Pedagógica

Ênia Paula Santos de Melo1

Os Saberes Indígenas na Escola é uma Ação que veio somar a 
formação dos professores indígenas às metodologias de ensino do letra-
mento e numeramento, dando suporte aos nossos conteúdos culturais e 
atendendo as nossas necessidades. Pois, nos proporcionou de fato uma 
formação diferenciada, visando o aperfeiçoamento dos educadores, for-
necendo a construção de material didático específico para uma realidade 
e com conteúdos que contemplam os saberes culturais de cada etnia.

Outro ponto a destacar foi a discussão da proposta de ensino e 
aprendizagem com trabalho paralelo dos conteúdos programáticos sem 
desconsiderar os conhecimentos tradicionais ancestrais. Já que os livros 
didáticos, disponibilizados pela Secretaria de Educação, condizem com 
a realidade do colonizador e os Saberes Indígenas nos forneceu ferra-
mentas pedagógicas que atendem nossas necessidades enquanto Povo 
Indígena.

1 Professora indígena e cursista da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território Etnoedu-
cacional Yby Yara.



A prática pedagógica 
da Ação Saberes 

Indígenas na Escola

Expedito Lino Torres1

A Ação Saberes Indígenas na Escola é uma ação que esta sen-
do implementadas nas Escolas Indígenas do Povo Fulni-ô, garantido e 
dando suporte metodológico para subsidiar que os docentes indígenas 
nas práticas pedagógicas a partir da realidade cultural. Essa ação ainda 
possibilita suporte para sistematizar os saberes, e levar para as escolas 
atividades didáticas de forma pedagogicamente estruturada.

Portanto, a Ação Saberes Indígenas na Escola contribuiu na for-
mação de professores que estão lecionando nas escolas indígenas no es-
tado da Bahia, . Ao tempo ampliando as práticas docentes estão  e bus-
cando garantir aos nossos estudantes que sejam alfabetizados e letrados 
com princípios e anseios de sua realidade cultural.

As metodologias utilizadas nas formações são meios, que servem 
como complementos para as práticas de professores, onde a mesma vem 
trazendo mais flexibilidade no trabalho com os conteúdos programáti-
cos.  Os professores Fulni-ô podem ter mais suporte teóricos para mi-
nistrarem suas aulas de forma ampla, onde ganham tanto no reconhe-
cimento dos anseios de ensino e aprendizagem quanto nos conteúdos, 
métodos de ensino e conhecimentos indígenas. 

A ação Saberes Indígenas na Escola esta proporcionando aos 
docentes do Povo Fulni-ô uma revolução nas práticas pedagógicas nas 
escolas indígenas, pois através desta ação que busca nas formações ala-

1 Professor indígena e cursista da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território 
Etnoeducacional Yby Yara.
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vancar cada vez mais a importância de levar aos estudantes uma alfabe-
tização na perspectiva do letramento e numeramento, onde os propó-
sitos metodológicos sejam o reconhecimento da cultura e das tradições 
do nosso Povo.



A importância da Ação Saberes 
Indígenas  para o Povo Fulni-ô

Maria Alzira Florentino de Araújo1

O saber é um conhecimento que varia de um ser para o outro, po-
rém de forma lúdica acaba envolvendo a todos, mesmo aqueles que têm 
determinada dificuldade em aprender, acaba aprendendo e começa a se 
interessar mais para aprender sempre mais. 

Entretanto, os professores nem sempre tem a formação de como 
trabalhar esse conhecimento e sem torna-se mecânico. Repetindo ape-
nas o que os livros sugerem, esquece que esse é apenas um material de 
apoio e que na maioria das vezes não contempla a realidade de todos, 
principalmente uma realidade indígena que é ricamente contemplada 
quando nos voltamos para a cultura.

Partindo dessa reflexão ao qual sabemos o quanto a cultura é es-
sencial da vida do povo, a Ação Saberes Indígenas, veio em ótimo mo-
mento,  por ser indígena e professora atuante na escola do Povo Fulni-ô, 
buscava meios de integrar o ensino da nossa cultura no meio escolar. 

Nos Saberes Indígenas, podemos sistematizar uma forma mais  di-
ferenciada de contemplar nossa cultura no cotidiano escolar. Percebi o 
quanto os cursistas se empenham em criar aulas que favoreça o aprendi-
zado voltado para a realidade de nossos alunos, como também foi notório 
o quanto os estudantes se empolgaram com as novas metodologias de 
ensino e se envolveram de forma prazerosa nas propostas de aulas sugeri-
das na formação. Fato que resultou num aprendizado mútuo para ambos 
(professores e alunos). A semente foi plantada e o resultado foi (e conti-
nuará) sendo um sucesso.

1 Professor indígena e cursista da Ação Saberes Indígenas na Escola no Território 
Etnoeducacional Yby Yara.



185



186

Evento de Certificação da Ação Saberes Indígenas nas Escolas do Território 
Yby Yara, 2017. 

Fotos: Carlos Rafael - Pertence ao Acervo do OPARÁ
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Evento de Certificação da Ação Saberes Indígenas nas Escolas do Território 
Yby Yara, 2017. 

Fotos: Carlos Rafael - Pertence ao Acervo do OPARÁ
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Evento de Certificação da Ação Saberes Indígenas nas Escolas do 
Território Yby Yara, 2017. 

Fotos: Carlos Rafael - Pertence ao Acervo do OPARÁ
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Jogos e Brincadeiras aplicados 
ao numeramento indígena - 
Formação nas Aldeias

Acervo: OPARÁ

Vivência Nas Aldeias

Acervo: Povo Tuxá Aldeia Mãe de Rodelas

Evento de Certificação da Ação 
Saberes Indígenas nas Escolas do 
Território Yby Yara, 2017. 

Fotos: Carlos Rafael - Pertence ao Acervo 
do OPARÁ
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Vivência Nas Aldeias

Acervo: OPARÁ
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Jogos e Brincadeiras aplicados ao numeramento indígena - 
Formação nas Aldeias

Acervo: OPARÁ
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Jogos e Brincadeiras 
aplicados ao 
numeramento 
indígena - Formação 
nas Aldeias

Acervo: OPARÁ
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198Liderança Indígena - Povo Tuxá de Rodelas
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Artesanato Indígena - Povo Fulni-ô

Foto: Driele Multti - Acervo OPARÁ
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Dialógos e 
Articulações 

Fotos: Acervo OPARÁ
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Liderança Indígena

Acervo: Povo Pankararé
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Encontros da Ação Saberes Indígenas nas Escolas

Acervo: OPARÁ



Alunos/as da Universidade tem aula de campo na  Aldeia 
Indígena Pankararé./Glória.

Foto: Carlos Rafael. Acervo OPARA
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Universidade Celebra Termo 
de apoio aos Povos Indígena da 
Região.

Foto: Carlos Rafael.

Acervo: OPARA
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Visita ao Povo Tuxá de Rodelas - Aldeia Mãe

Foto: Carlos Rafael, Acervo OPARÁ
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Encontros de Formação nas Aldeias

Acervo: OPARÁ



CONEEI, 2016
Fotos: Carlos Rafael - Acervo OPARÁ
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Foto: Pés Indígenas, Acervo OPARÁ
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Eventos nas Aldeias

Acervo: OPARÁ
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Encontro de Professores Indígenas.

Acervo: OPARÁ
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Guerreiros Indígenas

Acervo: OPARÁ
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