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INDÍGENA E O PPP 

“A escola que a gente quer é a 

escola do prazer, aquela que a 

gente pode vir todos os dias. E 

nunca sinta vontade de ir embora. 

Não queremos uma escola que só 

tenha mais cadeiras, quadro-negro 

e giz, mas sim uma escola da 

experiência, da convivência e da 

clareza”. Creuza Prumkwy, 

professora Krahô, TO. 
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O projeto político-pedagógico, expressão 
da autonomia e da identidade escolar, é 
uma referência importante na garantia 
do direito a uma educação escolar 
diferenciada, devendo apresentar os 
princípios e objetivos da Educação 
Escolar Indígena de acordo com as 
diretrizes curriculares instituídas 
nacional e localmente, bem como as 
aspirações das comunidades indígenas 
em relação à educação escolar. 

  
 



 Na Educação Escolar Indígena, os projetos 

político-pedagógicos devem estar intrinsecamente 

relacionados com os modos de bem viver dos grupos 

étnicos em seus territórios, devendo estar 

alicerçados nos princípios da interculturalidade, 

bilinguismo e multilinguismo, especificidade, 

organização comunitária e territorialidade. 
 
O projeto político-pedagógico da escola indígena, 

construído de forma autônoma e coletiva, 

valorizando os saberes, a oralidade e a história de 

cada povo em diálogo com os demais saberes 

produzidos por outras sociedades humanas, deve se 

articular aos projetos societários etnopolíticos das 

comunidades indígenas contemplando a gestão 

territorial e ambiental das terras indígenas e a 

sustentabilidade das comunidades indígenas 

 

  
 



 

A questão da territorialidade, associada à 

sustentabilidade socioambiental e cultural das 

comunidades indígenas, deve orientar todo 

processo educativo definido no projeto político-

pedagógico com o intuito de fazer com que a escola 

contribua para a continuidade sociocultural dos 

grupos indígenas em seus territórios, em benefício 

do desenvolvimento de estratégias que viabilizem os 

seus projetos de bem viver. 

 

As escolas indígenas, na definição dos seus projetos 
político-pedagógicos, possuem autonomia para organizar 
suas práticas pedagógicas em ciclos, seriação, módulos, 
etapas, em regimes de alternância, de tempo integral ou 
outra forma de organização que melhor atenda às 
especificidades de cada contexto escolar e comunitário 
indígena. 

 

 

 

  

 



 Os projetos político-pedagógicos das escolas 

indígenas devem ser elaborados pelos professores 

indígenas em articulação com toda a comunidade 

educativa – lideranças, “os mais velhos”, pais, mães 

ou responsáveis pelo estudante, os próprios 

estudantes –, contando com assessoria dos 

sistemas de ensino e de suas instituições 

formadoras, das organizações indígenas e órgãos 

indigenistas do estado e da sociedade civil e 

seremobjeto de consulta livre, prévia e informada, 

para sua aprovação comunitária e reconhecimento 

junto aos sistemas de ensino. 

  

 



 Os sistemas de ensino, em parceria com as 

organizações indígenas, Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), instituições de Educação Superior, bem 

como outras organizações governamentais e não 

governamentais, devem criar e 

implementarprogramas de assessoria especializada 

em Educação Escolar Indígena objetivando dar 

suporte para o funcionamento das escolas 

indígenas na execução do seu projeto 

políticopedagógico. 
 

Os territórios Etnoeducacionais estão ligados a 

um modelo de gestão das políticas educacionais 

indígenas pautado pelas ideias de territorialidade, 

protagonismo indígena, interculturalidade na 

promoção do diálogo entre povos indígenas, 

sistemas de ensino e demais instituições envolvidas, 

bem como pelo aperfeiçoamento do regime de 

colaboração. 

  
 



Construindo 

Saberes 





   

•Ciclo da vida 

•Alfabetização pelos conhecimentos 

indígenas 

•Saberes da natureza 

•Saberes da cultura 

•Contextualização 

•Oralidade 

•Herança cultural 

•Projetos 

•Transdisciplinaridade 

•Articulação entre geração 

•Leitura de mundo 

•Articulação de saberes 

•Desafios interculturais 
  
 
 

Bases Epistêmicas 
  
 




