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 APRESENTAÇÃO 

 

É perceptível a demanda dos Povos Indígena não só por Educação Superior 

na Bahia, como também pelo apoio e acompanhamento da Universidade na 

Educação Básica de suas Escolas. Neste sentido o Departamento de Paulo 

Afonso através Centro de Pesquisas em Etnicidades e Educação – OPARÁ e 

o Núcleo de Estudos em Povos e Comunidades Tradicionais e Ações 

Socioambientais - NECTAS, tem desenvolvido diversas ações e pesquisas 

junto aos Povos cujos territórios estão no entorno do Campus, unindo a 

outras tantas experiências a exemplo do magistério indígena. O Encontro de 

Professores Indígenas do Norte da Bahia é mais uma destas atividades, 

organizada pelo OPARÁ-UNEB em parceria com as DIRECs, e pela 

APINOBA – Associação de Professores Indígenas do Norte e Oeste da 

Bahia, objetivando discutir a Formação do Professor, os Desafios e 

Perspectivas da Educação Indígena na região, para que juntos aos 

educadores indígenas e outros órgãos governamentais possamos fortalecer 

e ampliar os projetos já existentes no Departamento. Este evento representa 

a incorporação de práticas etnopedagógicas e a interlocução do 

multiculturalismo em debate, que prioriza o processo de organicidade no 

campo indígena em articulação com diversas modalidades de educação 

operacionalizadas nesse Departamento e outras iniciativas que ficaram na 

memória histórica da sociedade nesse campo em questão. Pontuará 

discussões sobre: a Formação Superior do Professor Indígena em Serviço; 

as Novas Diretrizes da Educação Escolar Indígena, Os Desafios e 

Perspectivas da Educação Intercultural Indígena na Região; O Compromisso 

da UNEB com os Povos Indígenas: Ensino, Pesquisa e Extensão; Identidade, 

Territorialidade e Movimento Indígena. É destinado à professoras e 
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professores indígenas dos Povos Pankararé, Kiriri, Tuxá, Kaimbé, Kantaruré, 

Xucuru – Kariri, Tumbalalá, Atikum, Truka-Tupan, pesquisadores, estudantes 

e a todos(as) que interessam pela temática. 

 

 PROGRAMAÇÃO 

 

08/08 (Quinta - feira) 

 

19:00 MESA DE ABERTURA 

 

Coordenação:  

Prof. Dorival Pereira Oliveira  

Profa. Adenilsa Kiriri 

 

Momento Místico: PAJÉS e LICEEI 

Coordenação: Professores e Estudantes do LICEEI - Pólo Paulo Afonso 

Lançamento e Apresentação da Revista OPARÁ: Etnicidades, Movimentos 

Sociais e Educação. 

Coordenação: Prof. Márcio Nicory - IFBA/OPARÁ 

 

20:30 Conferência de abertura: Educação Intercultural: A luta pela 

incorporação das escolas indígenas no Sistema Nacional de Educação: As 

Diretrizes da Educação Escolar Indígena. 

 

Conferencista: Profa. Msc.. Rosilene Araújo Tuxá – Coord. Indígena do 

Estado da Bahia - SEC 
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Mediadora: Profa. Floriza Sena - OPARÁ 

 

22:00 ENCERRAMENTO 

 

09/08 (Sexta-feira) 

 

8:30 MESA DE DIÁLOGOS: Perspectivas e Desafios para a Formação 

Superior dos Professores Indígenas. 

 

Debatedores: Prof. Lourisvaldo Valentim – Reitor da UNEB; Prof. Nildon 

Pitombo – Superintendente da CODES/BA; Profa. Amélia Tereza Santa Rosa 

- Superintendente da SUDEB/SEC/BA;  Prof. Antonio Amorim - Pró-reitor de 

Graduação da UNEB; Prof. Marcos Luciano Messerder - Coordenador do 

LICEEI/UNEB;  Profa. Rita Potyguara – Coordenação de Educação Escolar 

Indígena – MEC;  Profa. Rosilene Araújo Tuxá - Coordenadora da Educação 

Indígena no Estado da Bahia. SEC. 

 

Mediador: Prof. Kárpio Siqueira e Prof. Sandro Hawaty Arfer Tuxá/ OPARÁ 

 

14:00 TRABALHOS DE GRUPOS: Os Desafios de Construir uma Escola 

Intercultural nas Comunidades: Perspectivas de contribuição da UNEB. 

 

Coordenação: Profa. Patricia Pankararé – Grupo de Estudos 

Indígenas/OPARÁ e Profa. Marlinda Kirriri – DIREC/LICEEI 

 

17: 30 Encerramento 
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19:00 Comunicação: Projetos e Experiências Desenvolvidas pelos alunos do 

LICEEI/NORTE-OESTE 

Coordenação: Profa. Antonia Tuxá - Grupo de Estudos Indígenas/OPARÁ 

 

 

22:00 Aldeia Cultural 

Coordenação: Grupo de Estudos Indígenas/OPARÁ 

 

10/08 (Sábado) 

 

8:00 Mini-Cursos - POR UMA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: RE-

SIGNIFICANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 

Profa. Elilian Camargo/OPARÁ e Prof. Antonio Xucuru – Grupos de Estudos 

Indígenas/OPARÁ 

 

10:00 Cafezinho 

 

12:00 Almoço 

 

14:00 Grupos de Trabalhos: Propostas e Encaminhamentos. 

Coordenação: Prof. Kárpio Siqueira - OPARÁ e Prof.Socorro Tuxá – Grupo 

de Estudos Indígenas - OPARÁ 

 

16:00 Plenária 

 

17:30 – Intervalo: Banho e Jantar. 
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19:00 Mesa de Diálogos: Movimento Sociais e Educação Indígena. 

Debatedores: Flávio Kaimbé,  Antônio Xucuru, América Kiriri, Sandro Tuxá,  

Jerry Matalawê Pataxó, Pretinha Truká, Telmo Makuxi, Weber Tapeba. 

Mediador: Celso Kiriri -  APINOBA/LICEEI 

 

21:00 Encerramento e Aldeia Cultural. 

Coordenação: Grupo de Estudos Indígenas. 

 

   

 MINICURSOS 

 

 FORTALECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES 
INDÍGENAS: Lutas e Políticas Públicas 

 

ALZENI DE FREITAS TOMÁZ 
SILVIA JANAYNA VERIATO 

ELAINE PATRÍCIA DE SOUSA OLIVEIRA 

 

 

Desde o advento da Constituição Brasileira de 1988 que se intensificou a 

organização do movimento indígena no Brasil e, consequentemente, ativou a 

participação das mulheres nas frentes populares das pautas indígenas, este 

importante crescimento favorecidos pelos meios tecnológicos como telefonia 

móvel, internet, redes sociais, e uma crescente tomada de consciência dos 

direitos, contribuíram para a ampliação das lutas indígenas. Todavia, o nível 
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de participação e organização de mulheres indígenas ainda se apresenta 

muito incipiente. Os problemas culturais, a falta de terra e baixos níveis de 

pobreza são fatores que reduz as mulheres às condições de 

desconsideração organizativa, político-social e participativa. Pesquisa 

realizada pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento em 2013 sobre a participação política das mulheres 

indígenas na América Latina, demonstra que as mulheres ainda enfrentam 

“tripla discriminação” por serem indígenas e por causa dos baixos índices de 

pobreza. As mulheres ainda estão voltadas para o cuidado com a família. 

Fatores culturais, ao mesmo que empoderam as mulheres, dificultam uma 

participação efetiva delas, que ainda precisam enfrentar altos índices de 

discriminação, violência e machismo. Entretanto, é de se observar que as 

mulheres indígenas assumem um papel de sustentabilidade familiar e 

intelectual frente aos problemas existentes nas suas aldeias, são elas 

professoras, jovens, camponesas que assuem papéis produtivos, culturais, 

ambientais na relação com a terra e a água. Esses processos demonstram 

que o papel feminino indígena, tem fortes influências na tomada de decisões 

políticas das Aldeias, muito embora, sua visibilidade e autonomia ainda 

estejam ocultas por causa dos favoritismos machistas. Essa problematização, 

não diminui a força e a determinação da mulheres indígenas na organização 

das lutas sociais de direitos territoriais, saúde, educação, cultura, 

desenvolvimento sustentável, etc. ao contrário, a tomada de consciência das 

mulheres indígenas fortalecem a luta no contexto das políticas públicas e 

inúmeras campanhas reivindicatórias de direitos, fruto do protagonismo que 

incide, sobretudo, aonde a participação das mulheres indígenas são mais 

organizadas.  
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 INCLUSÃO: VERTENTES HISTÓRICAS E NECESSÁRIAS NA 
FORMAÇÃO DE EDUCADORES INDÍGENAS 

 

DANISE VIVIAN GONÇALVES DOS SANTOS 

GREICE ADRIELE DA SILVA PORTO 

RENATA APARECIDA DIAS ALEXANDRE 

 

O presente projeto vem abordar conceitos e práticas desenvolvidas por 

professores atuantes em comunidades indígenas e que tenham em seu 

corpo discente, alunos com algum tipo de deficiência. A FORMAÇÃO de 

professores é indispensável, num dado momento que o público especial 

requer atenção diferenciada, mas não segregada. Cabe ao professor mediar 

essa relação mais que estreita entre seus educandos, de forma a explorar 

conhecimentos múltiplos, explorar atividades concretas com materiais 

simples, trazendo diversidade no trabalho com este público. A inserção da 

criança com deficiência em classes comuns é um processo que exige 

cuidado, nas comunidades indígenas este processo torna-se mais complexo, 

assim o trabalho da equipe pedagógica é imenso, por vezes precisando 

convencer os pais a permitir o convívio deles com outras pessoas da 

comunidade. A escola ajuda a reabrir esses caminhos no sentido de 

proporcionar a interação da criança especial com seus coetâneos não-

deficientes. Vencendo as barreiras da ignorância e do preconceito, o passo 

seguinte consiste em garantir a aprendizagem da criança. Como fazer isso? 

Através da ação de professores que estejam dispostos a largar velhos 

conceitos de crianças perfeitas e trabalhar numa didática pautada na 

interação e não apenas incluir o aluno em sala. A convivência da criança 

com outras proporciona uma riqueza de aprendizados ímpares, por vezes, 
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mais eficiente que apenas o mergulho em livros. 

 

 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS. NA PERSPECTIVA DO PROGRAMA TODOS 

PELA ALFABETIZAÇÃOTOPA/NEJA/PROEX/UNEB 

 

EDJANE GOMES DE SOUZA SOARES 

 

O Brasil chega ao século XXI com cerca de 70 milhões de pessoas, acima de 

15 anos que não alcançaram o Ensino Fundamental, nível mínimo de 

escolarização obrigatório pela Constituição Federal. A partir desse cenário, a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), vem marcando território na inserção de 

políticas públicas capazes de viabilizá-la, através da concretização de 

diferentes ações implementadas pelo Governo Federal, pelas diferentes 

Comissões, Diretrizes, conferências e sociedade civil organizada, com ênfase 

no Programa Brasil Alfabetizado. Com os objetivos de analisar, discutir e 

suscitar debates acerca da EJA, e do processo de alfabetização de adultos 

numa perspectiva de letramento é que este minicurso está proposto. A 

alfabetização de Jovens e Adultos precisa ser entendida como processo não 

fragmentado de apropriação da leitura e da escrita e sua função decisiva na 

inserção desses indivíduos como sujeitos históricos e sociais, capazes de 

atuações abrangentes, inclusivas e integradas ao longo de toda a vida, 

promovendo uma formação cidadã da ética, da democracia, da justiça social 

e da pluralidade étnico-cultural.  
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 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
EM ESPAÇOS EDUCATIVOS 

JAILMA MARIA DA SILVA 

 

Uma das dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem da 

língua é o processo de alfabetização. Sobre tal processo são colocadas 

algumas teorias basilares que se verticalizam ou até se opõem em suas 

perspectivas. Nosso intuito com este trabalho é o de apresentar algumas 

perspectivas que se sedimentam a partir da noção sobre Letramento 

correlacionando-a com a efetiva prática em sala de aula que se põe 

extremamente relevante diante do contexto indígena, considerando a 

necessidade que há ante o fortalecimento do registro das línguas indígenas. 

Para alicerçar nosso trabalho, lançaremos mão das perspectivas de trabalho 

da Fonética e da Fonologia a partir dos estudos de Thaís Cristófaro (2008), 

Luiz Antônio Marcuschi (2004) e Ângela Kleiman (2001).  
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 IDENTIDADE, TERRITORIALIDADE E FORMAÇÃO POLÍTICA DO 
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

MARCELO LIMA DA SILVA,  
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SOUZA,  

ANDERSON TAVARES DE CARVALHO,  
DEIVESON CARLOS FEITOSA DA CRUZ,  

JEANE CORREIA TEIXEIRA,  
JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS 

 

Este estudo reflete sobre os conceitos de identidade, territorialidade e 

formação política dos professores da Educação do Campo, sua importância 

no exercício da docência bem como o processo histórico de construção 

desses conceitos na perspectiva da teoria do interacionismo simbólico. 

Nosso intuito é discutir, na práxis educativa, a possibilidade de superação 

dos desafios e estereótipos vivenciados pelos sujeitos do campo. Os teóricos 

que fundamentam o tema são Hall (2006), Rodrigues (2012), Goffman (1983) 

e Bauman (2004), cujas perspectivas reforçam as intenções político-

ideológicas dessas construções conceituais. A Educação Indígena, nessa 

circunstância, representa a Educação do Campo e vice-versa, por isso são 

muitos os desafios a serem vencidos na perspectiva dos avanços a serem 

alcançados, sobretudo para a melhoria da qualidade da educação pública, 

considerando a diversidade cultural. A identidade dos sujeitos é (re) 

construída através da interação com as simbologias existenciais na 

sociedade. A territorialidade é condição necessária para o sentimento de 

pertencimento, determinada pela condição de classe social e pela formação 
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política dos sujeitos; instrumentos que possibilitam a construção coletiva e 

histórica. A formação política será discutida através das Diretrizes 

Operacionais para a Educação do Campo, como posicionamento coerente na 

elaboração de políticas públicas: local e global, ao passo que permite 

entender a função da territorialidade no processo de construção da 

identidade sociocultural do ser. Algumas dinâmicas pedagógicas serão 

realizadas, com o intuito de promover interação entre o grupo, permitindo 

estabelecer um ambiente de aprendizagem. O processo de avaliação será 

processual e contínuo, analisando a participação e envolvimento da turma 

bem como as trocas de experiências e conhecimentos prévios sobre a 

temática. 

 

 SUPORTE BÁSICO DE VIDA E A PARADA CARDIOPULMONAR NO 
ADULTO. 

 

RAFAELL BATISTA PEREIRA 

 

A parada cardiopulmonar (PCP) é a principal causa de óbito no mundo 

ocidental, e também a mais grave das consequências das doenças 

cardiovasculares. O evento pode ocorrer em qualquer ambiente e com 

qualquer grupo de pessoas. Usualmente a PCP ataca a partir da 5º década 

de vida. O único tratamento de um coração em PCP é a utilização do choque 

com um desfibrilador, porém existe uma conduta a ser feita até a chegada do 

socorro para manter a vítima em condições adequada. Felizmente as 

pessoas podem ser treinadas para realizar o atendimento com o suporte 

básico de vida até que a chegada do socorro. Independente de ser 
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profissional da saúde ou não, o suporte básico de vida poderá ser realizado,e 

se for bem sucedidomanterá a vida da vítima em boas condições e com 

mínimo de sequelas, este atendimento é baseado em uma guildline 

atualizada a cada 10 anos para melhorar a qualidade do atendimento. O 

objetivo deste curso é apresentar a um grupo de indígenas como agir diante 

de uma Parada Cardiopulmonar em um adulto. A apresentação do Suporte 

Básico de Vida e a PCP, será feita através de power point, com ilustrações e 

vídeos. Sendo assim ao final do curso serão capazes de identificar uma 

vítima em PCP, pedir socorro de forma adequada, e realizar o procedimento 

do suporte básico de vida como a massagem cardíaca externa, até que o 

suporte avançado chegue ao local do evento. 

 

 INTERVENÇÃO BREVE NA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 

 

RODRIGO DIAS GOMES DA SILVA 

 

Por ser uma técnica de tratamento de curto prazo, ou seja, de orientação 

breve e focal dirigida a pessoas que fazem o uso de álcool e outras drogas 

em níveis que podem causar danos a saúde e vida social, a Intervenção 

breve na dependência química passa a representar uma ótima estratégia a 

ser usada pelos diversos profissionais das áreas de saúde, educação e 

assistência social. Os principais objetivos da intervenção breve é convencer o 

paciente de que seu uso de substância traz riscos, e encorajá-lo a reduzir ou 

deixar de usar a droga. Com isso abordaremos nesse minicurso diversos 

conceitos, condutas e métodos que possam facilitar ao profissional o manejo 
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adequado ao sujeito com problemas decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. 

 

 PEDAGOGIA INDÍGENA: O PAPEL DO PROFESSOR E OS 
ESPAÇOS DE APRENDIZAGENS 

TAYRA VIEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

 

Este minicurso constitui-se num espaço de diálogo, com o objetivo de  

proporcionar aos professores um ambiente de reflexão sobre o seu papel 

enquanto professor indígena, entendendo que, para atuar nas escolas 

indígenas, o professor deve estar próximo das práticas ritualísticas e políticas 

de suas comunidades, engajados ao movimento indígena além de dispor de 

conhecimentos técnico-científicos e didáticos, necessários a sua prática 

pedagógica. O trabalho aborda os princípios da educação escolar indígena 

pautada num modelo de educação diferenciado, problematiza as tensões e 

avanços no diálogo constituído entre os saberes tradicionais e o 

conhecimento “acadêmico”, a afirmação identitária e sentimento de 

pertencimento étnico territorial. Para tanto, esta pesquisa apresenta as 

concepções de educação, dos processos de construção do conhecimento e 

dos espaços de aprendizagens que não se restringem somente à educação 

escolar, pois a educação indígena tem sua origem e sua força na tradição 

que é passada de geração em geração. Acreditamos que quando 

concebemos todos os ambientes de nossa comunidade como espaços de 

construção e socialização de saberes tradicionais e científicos torna-se fácil 

realizar a transposição didática desses saberes dentro da perspectiva da 

multi, inter e transdisciplinaridade, consolidando assim, o projetos educativos 
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de nossas comunidades. Essa proposta emerge da realização de 

experiências bem sucedidas na comunidade Tuxá/Aldeia Mãe, planejadas 

pelos professores cursistas da Licenciatura Intercultural em Educação 

Escolar Indígena- LICEEI, a partir das reflexões feitas durante os módulos 

presenciais.  

 

 A PEDAGOGIA INDÍGENA E SUAS INTERFACES 
 COMO A PEDAGOGIA DA AUTONOMIA DE PAULO FREIRE 

ANTÔNIO XUCURU 

 

Este trabalho tem como base a Pedagogia Indígena no campo conceitual, em 

suas especificidades, princípios e fundamentos com o intuito de refletir sobre 

a Pedagogia Indígena como uma epistemologia da práxis e em construção, 

abordando aspectos referentes à formação do professor indígena, sua 

identidade, seu perfil profissiográfico e sua atuação didático-metodológica; 

discutir sobre os desafios e os avanços da implantação da educação escolar 

indígena diferenciada através do relato de práticas e experiências 

pedagógicas inovadoras no trabalho dos educadores da Educação Escolar 

Indígena – EEI. Nossa finalidade é correlacionar a Pedagogia Indígena com o 

pensamento polítíco-pedagógico na perspectiva Freireana, com ênfase em 

sua Pedagogia da Autonomia, discutindo suas aproximações e 

aplicabilidades na EEI. O estudo contempla uma metodologia ativa, 

desenvolvida de modo expositivo interativo, com apresentação de slides e 

análise fílmica e relatos de experiências vivenciadas por professores e 

estudantes indígenas. 
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 GÊNERO E SEXUALIDADE: UM NOVO OLHAR CULTURAL E 
EDUCACIONAL 

 

CÍCERA ROSINEIDE DE FREITAS ALCÂNTARA 
NADJAN KELLY LINS CAVALCANTI 

 

As relações de poder devem ser analisadas a partir da opressão sofrida 

pelas mulheres por uma sociedade onde a ideologia disseminada e na 

maioria das vezes aceitas é a ideologia patriarcal. A ideologia que impera é 

disseminada através da cultura, principalmente da cultura política. Estas 

relações passam, antes de tudo, pelas relações de gênero, considerando que 

o determinismo biológico pode aumentar o caráter discriminatório em relação 

às mulheres. Segundo Miriam Grossi (2007), “gênero serve para determinar 

tudo que é social, cultural e historicamente determinado.”, considerando que 

o gênero é construído nas relações homem e mulher. A sexualidade faz parte 

da vida do indivíduo, portanto, é preciso uma educação que possa esclarecer 

determinados assuntos que muitas vezes não são discutidos em família, são 

tidos como proibidos, por uma questão histórica e cultural. O que se percebe 

é que, mesmo na família, a questão relacionada à sexualidade é tratada 

como tabu, até os órgãos genitais recebem apelidos e não são tratados 

cientificamente. Então, quem melhor do que a escola para trabalhar a 

questão da sexualidade, o que se necessita é que os professores saiam das 

universidades bem mais preparados para lidar com os assuntos do cotidiano, 

sem que isso cause constrangimento ou desconforto. É preciso perceber que 

é desde criança que a sexualidade começa a ser desenvolvida, percebida. A 

escola precisa lidar de forma natural com isso, não recriminando, 

repreendendo, castigando, ou seja, reproduzindo tudo aquilo que foi 
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construído histórico e culturalmente e que vai sendo transmitido de geração à 

geração como errado, feio, relacionado ao pecado. A sexualidade precisa ser 

entendida e trabalhada como algo natural e inerente à vida de qualquer ser 

humano.  

 

 

 

 MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
 

MÁRCIO NICORY COSTA SOUZA 
ANGÉLICA SANTOS REIS 

 

O minicurso tem como objetivo compreender alguns pontos sobre a temática 

dos movimentos sociais: O que são movimentos sociais? Quais as questões 

necessárias para a conceituação de movimentos sociais? Pretende também 

discutir sobre a centralidade dos movimentos sociais, bem como aspectos 

relativos à criminalização dos movimentos sociais e das ações coletivas e 

suas interfaces com a educação. 
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 COMUNICAÇÕES 

 

 POR QUE NOSSOS PROTESTOS NÃO REVOLUCIONAM? 
OBSERVANDO ALGUMAS TECNOLOGIAS DA CONFORMAÇÃO 

WELLINGTON AMANCIO DA SILVA 

 

Neste trabalho objetiva-se discutir as condições de modificação radical de 

contextos sociais de poder através de Movimentos Reivindicatórios como 

também visa demonstrar que esses protestos estão geralmente pautados em 

motivações, estratégias e ações influenciadas e tematicamente 

ideologizadas, policiadas e direcionadas pelo Estado e pelos Grupos de 

poder, que agem sob a perspectiva de uma intencional opacidade dos limites 

das liberdades e da emancipação da população; analisa ainda as tipificações 

cênicas presentes nas manifestações, denunciando-as como inócuas ações 

socioculturais quando perdem o seu propósito de diatribe, equidistantes às 

propostas contra-hegemônicas, distanciando os protestos da sua condição 

de campo de luta efetiva e de instrumental de poder.  O marco teórico 

construído deu-se a partir das investigações aqui feitas, do aporte 

metodológico da teoria crítica, de resultados de pesquisa de natureza 

conceitual apresentados e, sobretudo, como resultantes de leituras e 

pesquisa referencial de textos relacionados e de observação em mídias 

audiovisuais, relacionado-os a uma abordagem política, social e crítica dos 

paradigmas da contra-hegemonia de Henry Giroux (1995, 1999, 2001, 2009) 
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e das práticas de subjetivação apresentadas por Foucault (2002, 2004, 2007, 

2008, 2010). 

 

 A ORDEM DO DISCURSO NO CONTEXTO DOCENTE E SUAS 
REPRESENTAÇÕES – UMA NOVA PROPOSTA DE 

RECONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

WELLINGTON AMANCIO DA SILVA 

Este artigo problematiza a dinâmica dos discursos e de suas representações 

sociais no contexto docente enquanto afirmação, legitimação e 

deslegitimação de poder instituído sob duas instâncias: a do discurso que 

reproduz e produz conceitualmente representações favoráveis que reforçam 

a ideologia da infalibilidade do poder instituído. Discute as possibilidades do 

discurso que oferece novas propostas de representação e afirmação de 

contrapoder, e suas possibilidades representativas e interpretativas da 

realidade em prol da emancipação dos sujeitos em seus aspectos contra-

hegemônicos inerentes às lutas de poder. A partir de paradigmas teóricos e 

metodológicos dos Estudos Foucaultianos, da Analise do Discurso e da 

Teoria das Representações Sociais, resultado de pesquisa de natureza 

conceitual relacionados, pontuados por uma abordagem política, social e 

crítica dos paradigmas da contra-hegemonia discutida por Henry Giroux se 

deu marco teórico utilizado neste artigo. 
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 CATOLICISMO POPULAR E MOVIMENTOS SOCIAIS: FÉ, 
SIMBOLOGIA E RESISTÊNCIA  NO SERTÃO 

                                                              

  FLORIZA MARIA SENA FERNANDES  

                                                                                                                                                                                         

O ponto alto da Ação Pastoral das CEBs em Canudos eram as romarias, 

talvez o símbolo mais importante da mística do sertanejo canudense, que 

deu uma visibilidade maior à união entre fé , política e as lutas pela posse da 

terra, pois, extrapolaram o espaço local atingindo outros municípios e 

estados, instituições nacionais e internacionais, envolvendo grupos e 

concepções distintas a respeito de Canudos enquanto resgatavam aspectos 

próprios da religiosidade sertaneja: a peregrinação e o simbólico. As 

Romarias de Canudos uniam e unem elementos próprios do catolicismo 

popular, como a peregrinação feita com orações e cantos, inserindo reflexões 

em torno de temas relacionados aos acontecimentos sociais, políticos e a 

luta pela conquista da terra. Fazem uma conexão entre fé e a ação pela 

justiça e libertação dos oprimidos, rompendo aquela bipolaridade existente no 

catolicismo tradicional entre mística cristã e práxis política. Articulam a fé com 

várias formas de resistências desenvolvidas no sertão. Procuram, portanto, 

recuperar a experiência mística e resgatar símbolos que refletem a 

espiritualidade do sertanejo. Embora o pensamento que permeia o 

catolicismo popular seja uma reprodução terrena da ordem celeste, 

legitimando o sistema de dominação coronelístico, houve momentos que este 

catolicismo inspirou movimentos sociais de protesto contra a opressão 

econômica e social, como é o caso das experiências de Canudos, 

Contestado, Caldeirão, entre outros.  Esta visão religiosa por eles 

engendrados, parece ter sido experiências históricas em que as CEBs de 
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Canudos se basearam para organizar os seus trabalhos. Tentaram na ação 

pastoral uma complementaridade com o catolicismo popular, valorizando a 

devoção a Santo Antonio, às procissões e outras manifestações religiosas 

típicas, bem como o incentivo e apoio às lideranças leigas. De outro lado, as 

CEBs contribuíram com a religiosidade local no sentido de não deixar o 

catolicismo popular ali vivenciado intocado e através de uma metodologia 

reflexão- ação ajudaram os fiéis a descobrirem tanto os elementos 

libertadores quanto os elementos alienantes desse catolicismo, procurando 

conservar e vitalizar os primeiros, dando a esta expressão religiosa uma nova 

concepção de mundo, de Deus e da história. 

 

 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO E DO CUIDADO CAMPONÊS 
PARA A CONSERVAÇÃO DE POLINIZADORES NATIVOS EM 

COMUNIDADES RURAIS DE CÍCERO DANTAS, BAHIA 
 

LIDIANE NUNES LIMA 
CARLEANDRO DE SOUZA DIAS 

 

Os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais camponesas 

associados a biodiversidade tem sido uma temática que vem sendo muito 

pesquisada e debatida tanto em ambitos acadêmicos quanto em esferas das 

decisões políticas. Recentemente, muitos desses estudos buscam entender 

as relações envolvidas no manejo tradicionalmente efetuado pelos 

camponeses e suas consequências em relação a conservação e preservação 

das espécies nativas. Dentre essas espécies, os polinizadores nativos, 

sobretudo as abelhas, dadas as suas relações histórico-culturais com 
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diversos povos. As abelhas fornecem mel, cuja significância cultural vai alem 

do aspecto nutricional e econômico. Dessa forma, muitos povos camponeses 

desenvolveram técnicas de apropriação dos produtos da colmeia, quer para 

sua nutrição quer pelos aspectos espirituais envolvidos. Essas técnicas não 

são isoladas em si, antes estão relacionadas a aspectos de cuidado e 

manejo, compreendidos aqui enquanto sentimentos e práticas dos sujeitos 

em relação a espécies por eles manejadas. Sendo assim, nosso trabalho 

teve o objetivo de compreender como as relações de cuidado e manejo 

efetuadas pelos camponeses criadores artesanais de polinizadores nativos, 

no caso abelhas da espécie  mandaçaia (Melipona sp.) contribuem para a 

conservação e preservação de espécies de polinizadores nativos, sobretudo 

a espécie em questão. Dessa forma,  foram visitadas sete comunidades 

rurais no entorno de Cícero Dantas, nas quais a atividade de criação de 

abelhas vem sendo tradicionalmente efetuada. Nossas visitas 

compreenderam reuniões com os camponeses e lideranças locais a fim de 

socializar as intenções do nosso trabalho e visitas a criatórios tradicionais. Os 

recursos metodológicos compreenderam o emprego de questionários e 

entrevistas livres ou semiestruturadas, registros audiovisuais e em cadernos 

de campo e transcrição dos depoimentos. As relações de cuidado e manejo 

efetuadas pelos camponeses compreendem uma gama de saberes em 

relação à bionomia das espécies, épocas mais indicadas para seu manejo, 

práticas necessárias para sua reprodução. Os camponeses mostraram 

possuir uma nomenclatura própria, nomeando as abelhas de acordo com os 

níveis de casta até algumas estruturas da colmeia, assim como reconhecem 

a importância das abelhas na polinização. Apresentando como principais 

motivos que os levavam a criar e manejar, fatores culturais e afetivos, ou 

para garantirem fonte de medicação, alimentação e renda. O cuidado foi 

compreendido enquanto uma preocupação com o bem estar das abelhas, 
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concretizada através de ações de manejo diretamente relacionadas à oferta 

de alimento em época adequada, proteção contra predadores. Tais formas 

tradicionais de apropriação e manipulação dos enxames nos mostram a 

importância do trabalho camponês, relacionado a ações cuidadosas e 

manejos apropriados, enquanto fator preponderante para a conservação dos 

polinizadores nativos.  

 

 
 LITERATURA INDÍGENA NAS COMUNIDADES DO LICEEI – POLO 

– PAULO AFONSO: O ESPAÇO DO SABER ENTRE ORALIDADES 
E FORMAÇÃO DE ESCRITORES INDÍGENAS ALUNOS DA 

LICENCIATURA INTERCULTURAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA. 

 

KÁRPIO MÁRCIO DE SIQUEIRA  

O trabalho com as comunidades indígenas que integram o curso de 

Licenciatura Intercultural em Educação Indígena do Polo Paulo Afonso – 

Bahia, ambiciona um mapeamento das histórias orais presentes no cerne da 

cultura das diversas comunidades, com a intenção de fortalecer esses 

saberes para o uso na Educação como dispositivo cultural, bem como 

transpor esses saberes com uma outra estampa, o livro de história e literatura 

indígena destas comunidades, sem eliminar o papel sublime da oralidade na 

formação destes sujeitos, mas com o alvo de fazer desses sujeitos os 

pesquisadores de sua própria cultura e o posterior  registro de sua cultura, 

em combate ao secular espaço dos não letrados nas comunidades 

indígenas. 
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 OFICINA DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS INDÍGENAS PELOS ALUNOS 

DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL EM EDUCAÇÃO 
ESCOLAR INDÍGENA – LICEEI – POLO – PAULO AFONSO 

 

KÁRPIO MÁRCIO DE SIQUEIRA  

O desenvolvimento pelo Centro de Pesquisa em Etnicidades, Movimentos 

Sociais e Educação- OPARÁ - a extensão/pesquisação/ensino no âmbito 

Educação Intercultura Indígena nas escolas indígenas face às demandas da 

escola contemporânea, a cumpri a Lei de Nº 11.645/08, e com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 

da Educação Básica, em nível da educação superior e do ensino médio, de 

acordo com a Resolução CNE/CP nº XXX/2012, focalizando o aluno-

professor da Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena – 

LICEEI , como pesquisadores/produtores de material didático que objetive 

fortalecer uma educação básica e transversal realmente voltada para os 

povos tradicionais, a dialogar com o universo contemporâneo mas também 

com os valores tradicionais indígenas.   
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 TRIÂNGULO RETÂNGULO: COMO TRABALHAR O TEOREMA DE 
PITÁGORAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM? 

MENDES JESUS DE SOUZA  

 

A trigonometria, desde o início dos seus estudos, é embasada no triângulo 

retângulo, por isso é preciso estudar tanto as suas características como os 

seus elementos e as suas relações, pois as relações métricas são de 

extrema relevância nas nossas vidas e estão nos formatos de todos os 

objetos que utilizamos. É utilizada na matemática, no cálculo de áreas, 

volumes e no cálculo algébrico como na construção civil, engenharia 

mecânica, informática, marcenaria e muitos outros. Dessa forma é preciso 

ressaltar a sua relevante contribuição nos avanços da nossa sociedade. 

Pautados nesse parâmetro, temos o objetivo de discutir o tema proposto 

analisando a sua importância e criando possíveis alternativas que facilitem o 

processo de ensino/aprendizagem. Para Barbosa (1993) o docente deve 

conhecer algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras, para que tenha 

mais facilidade em adequar o conhecimento sistemático com o assistemático 

considerando a sua contribuição de forma direta ou indireta na vida dos 

discentes. E após a coleta dos dados que revelam a dificuldade dos 

discentes em entender as relações métricas do triângulo retângulo e 

vislumbrar o Teorema de Pitágoras, questiona-se: Por que é importante 

estudar as relações do Triângulo Retângulo e o Teorema de Pitágoras? 

Desse modo, a resposta para estes questionamento pode ser encontrada 

num simples olhar, nos objetos geométricos existentes no nosso dia-a-dia, 

pois estão repletos de razões lógicas e que através das suas observações, o 

ser humano começou a adquirir conhecimento, conhecimento que permite à 
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sociedade de hoje manipular os recursos naturais para uma melhor qualidade 

de vida.  

 

 

 ANÁLISE DAS BASES MATEMÁTICAS UTILIZADAS PELOS 
TRUKÁ TUPAN NA CONSTRUÇÃO DA OCA SOB A VISÃO DA 

ETNOMATEMÁTICA 

FÁBIO SOUSA DOS ANJOS  

 

O presente trabalho analisa as bases matemáticas utilizadas pelo povo 

indígena Truká-Tupanna construção de sua oca central e templo religioso, 

sob a visão da Etnomatemática. Dessa forma, aborda-se o contexto histórico 

da educação matemática, desde a segunda metade do século XX e o seu 

crescimento, enquanto campo do conhecimento. A Etnomatemática é 

contextualizada desde os primeiros estudos, conceitos, e as diferentes visões 

dos principais teóricos, demonstrando o seu caráter epistêmico. Em seguida 

contempla-se a Etnomatemática na visão de Ubiratan D’Ámbrósio (2002) que 

compreende a mesma como um programa de pesquisa, que visa entender ao 

saber/fazer matemático nos diferentes grupos culturais. Nesse contexto, 

pretende-se demonstrar que a matemática e o conhecimento tradicional 

desenvolvido na comunidade indígena, longe dos muros das instituições, se 

revelam eficaz e tem aplicabilidade, pois atende aos anseios de um grupo 

que visa buscar soluções para resolver seus problemas mais imediatos. O 

estudo trata também  sobre a questão da Educação Indígena e da legislação 

que a ampara,  e a aproximamos da Etnomatemática, buscando 

similaridades entres as duas áreas. Por fim, analisamos as bases 
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matemáticas desenvolvidas na comunidade bem como a relevante questão 

religiosa que as envolvem, e as aproximamos da matemática 

institucionalizada na intenção de mostrar que, através dos modelos 

matemáticos desenvolvidos na aldeia é possível se chegar à soluções de 

problemas que envolvem variáveis complexas. 

 

 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

JOANGELO SOUZA DA SILVA  

 

O presente trabalho visa discutir, através de um escopo crítico-acadêmico e 

baseado em autores profícuos no assunto, a importância dos métodos de 

ensino das equações diferenciais, que são de grande utilidade nos mais 

variados ramos da ciência. Apesar de ser um estudo intrinsecamente teórico, 

pretende-se discutir que sua abordagem em cursos de graduação tem sido 

feito de forma superficial na maioria dos casos, com predominância dos 

métodos algébricos de resolução, sem se preocupar com sua 

representatividade no contexto natural do mundo. Almeja-se encontrar novos 

meios de construção cognitiva com relação às equações diferenciais e de 

que maneira tais estruturas podem ajudar numa melhor compreensão de seu 

significado para os estudantes de graduação que se deparam com esta 

matéria em sua grade curricular. 

 



 

 
 

 

 

 


