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Nós, como educadores, não podemos perder de vista essa

educação diferenciada para funcionar. Temos como ponto principal a

história do nosso povo, desde a origem de sua existência, passando

pelos massacres, pelas vitórias [...]. Através destes acontecimentos

é que nós vamos trabalhar com nossos alunos, levando para a sala

de aula todos os conhecimentos da história; e por aí, juntos, vamos

refletir e trocar experiências, fazendo com que o aluno cresça com

outro ponto de vista perante a sociedade dominante. Para nós

ensinarmos temos que buscar a história dos nossos povos mais

idosos, e, no geral, de outros membros da comunidade, buscando

todas as suas experiências, e elaborando o trabalho da escola com

estas informações.

Edilson Jesus de Souza, professor Pataxó Hã Hã Hãe, BA 

(BRASIL, 2002a).



1. APRESENTAÇÃO GERAL

1.1. DADOS GERAIS

Quadro 1. Dados gerais do curso de Licenciatura Intercultural Indígena

NOME DO
CURSO

LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA.

HABILITAÇÃO Licenciatura intercultural indígena.
Áreas: ciências naturais e matemática, ciências humanas e ciências da

linguagem, artes e comunicação.
DESCRIÇÃO DO

CURSO
O curso objetiva formar e habilitar professores indígenas em licenciatura

plena, com enfoque intercultural para lecionar nas escolas indígenas.

DATA DE
IMPLANTAÇÃO

DO CURSO
2010.2

REGIME
ACADÊMICO Periodização anual em sistema de alternância.

NÚMERO DE
VAGAS 80

REGIME DE
MATRÍCULA Anual

ESTRUTURA
CURRICULAR

O curso será dividido em 4 partes: ciclo básico em conhecimentos
indígenas (690 horas, 450 presenciais e 240 à distância); ciclo básico em

educação escolar indígena (1110 horas, 470 presenciais teóricas, 240
teóricas à distância e 400 horas de estágio); ciclo específico em

formação profissional (600 horas, 400 presenciais 200 à distância); ciclo
de formações complementares (400 horas, 240 presenciais e 160 à

distância). Quantificando um total de 2800 horas de curso.
DURAÇÃO DO

CURSO
Prazo mínimo para integralização curricular: 04 anos.
Prazo máximo para integralização curricular: 07 anos.

REQUISITO DE
ACESSO

Num primeiro momento, o curso oferecerá 65 vagas para professores
indígenas que lecionam nas escolas das comunidades indígenas em
turmas do ensino fundamental e médio e 15 vagas para indígenas

egressos do magistério indígena e indígenas egressos do Ensino Médio.
Num segundo momento, após atender a demanda inicial de qualificação
de professores indígenas em exercício, o curso contemplará a formação
de indígenas que intencionem atuar nas escolas indígenas ou em outras

atividades relacionadas à educação escolar indígena.
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1.2. INTRODUÇÃO

Como viver em um país em que nós fomos os primeiros e onde no

momento, estamos sendo os últimos?

Edivaldo de Jesus Santos, professor Pataxó Hã Hã Hãe, BA

(BRASIL, 2002a).

Em  Porto  Seguro,  o  passado  é  presente.  Há  509  anos,  quando  os  portugueses

trouxeram sua  comitiva  para  efetivar  a  apropriação  destas  terras,  deflagraram um intenso

processo de interferência nas sociedades indígenas aqui presentes. O processo histórico de

formação da identidade nacional implicou numa descaracterização das culturas dos diversos

povos  contatados.  Na  contemporaneidade,  uma  gradativa  política  de  revalorização  destas

identidades indígenas vem sendo implementada, sendo que um de seus pilares é a educação

como mecanismo de preservação, valorização e afirmação cultural. 

Como conseqüência desta política, é que o Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia  da  Bahia,  Campus Porto  Seguro,  vem  implantar  a  Licenciatura  Intercultural

Indígena, com o intuito de atender continuamente a alta demanda das comunidades indígenas

da região,  reconhecendo a sua responsabilidade  social.  O curso terá  caráter  regular,  como

demonstra a Portaria Nº 719, de 05 de Junho de 2009, emitida pelo Reitor em Exercício do

IFBA, Albertino Ferreira  Nascimento  Júnior,  e que resolve,  em seu Art.  1º:  “Aprovar,  ad

referendum do Conselho Superior do IFBA, o Projeto do Curso de Licenciatura Intercultural

Indígena do IFBA – Campus Porto Seguro” (ANEXO 2).

O Projeto de Curso concorreu ao Edital de Convocação Nº 8, de 06 de Abril de 2009,

para  seleção  do  Programa  de  Apoio  à  Formação  Superior  e  Licenciaturas  Indígenas

(PROLIND), do Ministério da Educação (MEC), tendo sido aprovado em Portaria Nº 100, de

06  de  Agosto  de  2009  (ANEXOS  3  e  4).  Com  esta  chancela  obtida  junto  ao  MEC,  a

Licenciatura Intercultural Indígena do IFBA, Campus Porto Seguro, passa a dispor de recursos

financeiros imprescindíveis para o seu desenvolvimento e implantação, garantindo aos povos

indígenas o acesso à formação superior de seus professores.
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Conjugado à necessidade de respeito e valorização dos povos indígenas, uma ampla e

crescente base legal vem subsidiando as políticas da educação escolar indígena e das propostas

de licenciaturas que atendam a esta realidade. Este processo foi deflagrado pela Constituição

de 1988, que garantiu aos povos indígenas o direito de se manterem como tais, assegurando-

lhes o desenvolvimento de suas culturas e de suas expressões, por meio do uso da língua

materna  e  de  seus  processos  próprios  de  aprendizagem,  possibilitando,  assim,  a  escola

indígena diferenciada, específica, bilíngüe/multilíngüe e intercultural.

O segundo passo destas conquistas deu-se em 1993, com a publicação, pelo Ministério

da Educação (MEC), das Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena,

documento  que  legitimou o direito  à  diferença,  à  proteção dos  costumes,  às  organizações

sociais, às línguas e às crenças, e que passou a referenciar as ações dos estados e municípios

em relação à educação escolar indígena.  O documento deixa explícito  o amparo legal  das

demandas  indígenas  relacionadas  à  formação  de  professores  indígenas  para  atuação  nas

escolas de suas comunidades, sugerindo, ainda, a necessidade do diálogo permanente entre as

culturas.  Em  2002,  o  Referencial  Curricular  Nacional  para  as  Escolas  Indígenas

(RCNE/Indígena), foi publicado pelo MEC para subsidiar e apoiar os professores indígenas na

tarefa de intervenção e reinvenção contínua de suas práticas escolares, a fim de garantir os

preceitos da educação escolar indígena elencados na Constituição, quais sejam:

 ser  intercultural  pela  necessidade  de  manter  a  diversidade  cultural  e  dialogar  com

experiências socioculturais distintas, sem estabelecer hierarquias de valor, estimulando o

entendimento e o respeito entre as identidades étnicas;

 ser bilíngüe/multilíngüe por reconhecer que a reprodução sociocultural das comunidades

indígenas se faz, em muitos casos, pelo uso de línguas ancestrais;

 ser específica e diferenciada por reconhecer que esta deve ser concebida e planejada em

função das aspirações próprias de cada comunidade, mantendo autonomia em relação  a

alguns aspectos de seu funcionamento e orientação.

Para as sociedades indígenas a preservação da diferença étnica significa a garantia da

própria existência e a escola passa a ser, nessa perspectiva, mais um espaço de sua vivência e

reflexão. Para que isto de fato ocorra, faz-se necessária a formação de recursos humanos que
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assumam o papel de pesquisadores de suas próprias culturas, o que se viabiliza por meio da

Licenciatura Intercultural Indígena, objeto de nossa proposta.
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2. DISPOSITIVOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Os municípios, os estados e a União devem garantir a educação

escolar específica às comunidades indígenas, reconhecendo oficialmente as

escolas indígenas de acordo com a Constituição Federal.

Rosineide Vieira Cruz, professora Tuxá, BA (BRASIL, 2002a).

Segundo dados populacionais  do IBGE (2000),  a  população indígena  no país  é  de

734.131 índios,  distribuídos  em 235 povos.  A história  dos  povos indígenas  no Brasil  tem

mostrado  a  existência  de  formas  próprias  de  educação,  ou seja,  de  sistemas  indígenas  de

educação, e sua eficácia e força criativa na dinâmica do contato com os “outros”, balizando os

processos  de  resistência,  permanência  e/ou  mudanças  culturais.  Nessa  perspectiva,  uma

mudança  no  entendimento  em relação  aos  projetos  de  escolarização  impostos  aos  índios,

implica  reconhecer  que  os  povos  indígenas  mantêm  vivas  as  suas  formas  de  educação

tradicional que podem contribuir na construção de políticas e práticas educacionais adequadas,

capazes de atender aos anseios, interesses, necessidades e desafios diários que hoje se impõem

a esses povos.

As reflexões e propostas concretas referentes a uma escola diferenciada e específica

são  recentes,  tendo  iniciado  na  década  de  1970  “com crescente  consciência  em torno da

preservação  da  cultura,  da  defesa  da  terra  e  da  autodeterminação  dos  povos  indígenas”

(SCHOROEDER,  1998,  p.36,  apud  UFRR,  2002,  p.  15).  Tais  iniciativas  deflagraram um

processo de mudança em relação à perspectiva positivista  de assimilação e integração dos

povos indígenas à sociedade nacional envolvente. 

Gradativamente, ao longo da década de 1980, a educação passou a ser um instrumento

fundamental  de luta para as várias etnias no sentido de manutenção de suas identidades  e

diversidades.  Conforme Meliá  (1988, p.21,  apud UFRR, 2002, p.  15),  os povos indígenas

conseguiram manter  sua  alteridade  em virtude  de  suas  próprias  estratégias,  sendo a  ação

pedagógica uma das mais relevantes. A escola passou, então, a ser concebida como recurso

fundamental para alcançar e garantir a autonomia dos povos indígenas face aos desafios do

contato com a sociedade nacional. 
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A formação de docentes indígenas oriundos das próprias comunidades tornou-se vital

neste processo e, consequentemente,  uma das principais reivindicações das diversas etnias.

Inicialmente, a promoção de eventos, encontros e cursos por órgãos estaduais e federais serviu

para atender esta demanda, que, posteriormente, foi ampliada com os cursos de formação de

professores indígenas em magistério. Atualmente, os esforços concentram-se na consolidação

de políticas públicas que efetivem e garantam a continuidade da formação dos professores

indígenas, particularmente em nível superior. Algumas iniciativas de Instituições de Ensino

Superior  merecem  destaque  pelo  pioneirismo  e  seriedade  dos  projetos  implementados,  a

exemplo da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT-MT), da Universidade Federal

de  Roraima  (UFRR-RR),  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e  da

Universidade  Federal  da  Grande  Dourados  (UFGD-MS),  que  implantaram  Licenciaturas

Interculturais Indígenas ou 3º Grau Indígena respeitando os preceitos legais, os referenciais

curriculares propostos pelo MEC e as demandas das comunidades indígenas.

Vale destacar que o crescente protagonismo indígena tem sido fundamental em todo

esse processo, o que demonstra que diversas etnias incorporaram o direito à educação escolar

indígena  como  mais  um  elemento  de  construção  de  novas  relações  com  a  sociedade

envolvente. A formação de professores indígenas - e os seus desdobramentos na qualidade da

educação escolar indígena - se configura como um meio de efetivar o diálogo intercultural,

com base na autonomia e respeito à diferença étnica. 

O quadro a seguir expõe cronologicamente algumas das leis que referenciam a questão

indígena  brasileira  e  que  subsidiarão  as  reflexões  relacionadas  com  o  aspecto  legal  de

implantação das licenciaturas, em especial da Licenciatura Intercultural Indígena (Quadro 2-

Os grifos são nossos).

Quadro 2. Dispositivos legais relacionados à Educação Escolar Indígena

Constituição Federal de 1988:

Artigo 210 (assegura às comunidades indígenas, no Ensino Fundamental regular, o uso de

suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem e garante a pratica do ensino bilíngüe

em suas  escolas)  e  Artigo  215 (define  como dever  do  Estado a  proteção das  manifestações

culturais indígenas – escola como instrumento de valorização dos saberes e processos próprios

13



de produção e recriação de cultura).

Decreto Presidencial n. 26/91:

Atribui ao MEC a competência para integrar a educação escolar indígena aos sistemas de

ensino regular, coordenando as ações referentes àquelas escolas em todos os níveis e modalidades

de ensino. Atribui a execução dessas ações às secretarias estaduais e municipais de educação, em

consonância com as diretrizes traçadas pelo MEC.

Portaria Interministerial n. 559/91:

Define as ações e as formas de como o MEC irá assumir  as novas funções e prevê a

criação do Comitê de Educação Escolar Indígena, para prestar-lhe apoio técnico e oferecer-lhe

subsídios referentes à questão.

Decreto Presidencial n. 1.904/96:

Institui  o  Programa  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  estabeleceu  como  meta  a  ser

atingida  em  curto  prazo  a  formulação  e  implementação  de  uma  “política  de  proteção  e

promoção dos direitos das populações indígenas,  em substituição a políticas assimilacionistas e

assistencialistas”,  assegurando  “às  sociedades  indígenas  uma educação  escolar  diferenciada,

respeitando seu universo sociocultural”.

Lei de Diretrizes e Bases – Lei n. 9.394/96:

Título  VIII  –  “Das  Disposições  Gerais”,  Artigos  78  e  79  tratam  especificamente  da

educação escolar indígena. Artigo 78: determina que 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 originárias da

União  devem  estar  compartilhadas  com  os  demais  sistemas  de  ensino,  determinando

procedimentos para o provimento de Educação Escolar Indígena e salientando que os programas
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serão planejados com audiência das comunidades indígenas.

Parecer n. 14/99 da Câmara de Educação Básica do CNE:

Relator: Kuno Paulo Rhoden, S. J.  (Pe.) – fixa diretrizes curriculares nacionais  para a

educação escolar  indígena,  justificando a  prioridade na formação de índios  das respectivas

etnias, na complementação da escolarização, na promoção da titulação desses professores, bem

como  na  elaboração  de  programas  diferenciados  de  formação.  Visando  tornar  o  professor

indígena um “agente ativo na transformação da escola num espaço verdadeiro para o exercício da

interculturalidade”.

Resolução n. 03/99 do CNE:

Artigos  6  e  8  estabelecem  que  a  atividade  docente  na  escola  indígena  será

prioritariamente  exercida  por  professores  indígenas  oriundos  da  respectiva  etnia,  e  que  a

formação desses professores deverá ser específica, Realizar-se-á em serviço e, quando for o caso,

concomitantemente a sua própria escolarização. Estabelece ainda, em seu Artigo 7, que, os cursos

de  formação  de  professores  indígenas  devem  dar  “ênfase  à  constituição  de  competências

referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes”.

Lei n. 10.172/2001:

Institui o Plano Nacional de Educação (PNE) que estabelece que a formação inicial e

continuada dos professores indígenas deve ocorrer em serviço e concomitante à sua própria

escolarização.  A formação  deve  capacitar  os  professores  indígenas  para  a  elaboração  de

currículos e programas específicos para a escola indígena; o ensino bilíngüe, no que se refere à

metodologia e ensino de segundas línguas e ao estabelecimento e uso de um sistema ortográfico

das línguas maternas; a condução de pesquisas de caráter antropológico visando à sistematização e

incorporação dos conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades indígenas e à elaboração de

materiais didáticos-pedagógicos, bilíngües ou não, para uso ou não nas escolas indígenas em suas
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comunidades. Em seu  item 17 dos “Objetivos e Metas” relaciona: “Formular, em dois anos,

um plano para a implementação de programas especiais para a formação de professores

indígenas em nível superior, através da colaboração das universidades e de instituições de

nível equivalente”.

Parecer 010/2002 do MEC/CNE:

Relator Carlos Roberto Jamil Cury – reitera: 1) a atribuição das “instituições de ensino

superior compreendidas no sistema federal de educação, em especial as instituições federais de

ensino”, de se comprometer com a meta 17 da Educação Indígena tal como posta na lei 10.172/01;

2)  que  as  universidades  dos  sistemas  de  ensino  e  outras  instituições  de  ensino  superior

credenciadas, em especial as mais próximas das populações indígenas, devem se comprometer com

as necessidades dos professores indígenas em nível universitário e 3) que o projeto pedagógico da

formação de professores  indígenas  em nível  superior,  apoiado na legislação pertinente,  deverá

considerar  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Formação  Docente  em  nível  Superior  em

articulação com as Diretrizes Curriculares nacionais da Educação Básica com especial atenção

para as Diretrizes Curriculares nacionais da Educação Indígena.

Lei n. 11.645/2008:

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de

janeiro  de  2003,  que  estabeleceu  as  diretrizes  e  bases  da educação nacional,  para incluir  no

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena” - § 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 literatura e história brasileiras.”

Decreto Presidencial n. 6.861/2009:

Dispõe  sobre  a  Educação  Escolar  Indígena,  define  sua  organização  em  Territórios
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Etnoeducacionais,  e  dá  outras  providências.  Em seu  Art.  1º  decreta  que  a  “Educação  Escolar

Indígena será organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade

e respeitando suas necessidades e especificidades”.  O documento explicita,  ainda,  os objetivos

desta  educação,  o  reconhecimento  de  normas  próprias  e  diretrizes  curriculares  específicas,  a

constituição  de  elementos  básicos  para  a  sua  organização,  estrutura  e  funcionamento,  o  apoio

técnico  e  financeiro  necessário  para  sua  implantação,  a  sua  organização  territorial,  as

especificidades  dos  cursos  de  formação  de  professores  indígenas  e  de  produção  de  material

didático para as escolas indígenas.

Uma análise mais detida destes dispositivos nos permite concordar com aqueles que, a

exemplo de SILVA (2007, p. 104), advogam que bastaria o artigo 231 da Constituição (no qual

são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e

os  direitos  originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens) para “garantir o direito dos povos

indígenas  a  uma  educação  escolar  específica  e  diferenciada  e,  conseqüentemente,  uma

formação  de  professores  indígenas  também  específica  e  diferenciada”.  Tal  princípio  fica

explícito  no  que  se  refere  à  salvaguarda  dos  “bens  indígenas”,  sejam  eles  materiais  ou

imateriais, o que inclui suas formas próprias de conceber a educação como espaço de reflexão,

reprodução e construção de seu modo de vida (BRASIL, 1988).

Além das  Diretrizes para a Política Nacional  de Educação Escolar  Indígena e do

Referencial  Curricular  Nacional  para  as  Escolas  Indígenas,  elaborados  pelo  MEC  e

comentados na introdução deste projeto, cumpre destacar outros dispositivos que balizam as

ações para a educação escolar indígena e a formação de professores indígenas.

No que se refere à concepção de formação de professores que embasa os cursos de

Licenciatura Intercultural,  deve-se considerar a  Resolução 03/99 do Conselho Nacional de

Educação (CNE), que estabelece uma formação pautada em competências referenciadas em

“conhecimentos,  valores,  habilidades  e  atitudes”,  que  qualifiquem  o  egresso  a  elaborar,

desenvolver e avaliar currículos e projetos próprios, bem como material didático diferenciado

e metodologias próprias de ensino e pesquisa. A qualificação de professores em programas

diferenciados  deverá  ocorrer  em serviço  e,  quando for  o  caso,  concomitantemente  com a
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escolarização dos discentes, o que foi reiterado pela Lei n. 10.172/2001. Esta Resolução cria

oficialmente  a  categoria  escola  indígena,  reconhecendo-lhe  “a  condição  de  escolas  com

normas  e  ordenamento  jurídico  próprio”,  além  de  definir  as  esferas  de  competência  e

responsabilidade no que se refere à oferta da educação escolar indígena (BRASIL, 1999a).

O Parecer 14/99 da Câmara Básica do Conselho Nacional de Educação aprovou as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Escolar  Indígena.  Nele  constam  a

fundamentação da educação escolar indígena e a definição da estrutura e funcionamento da

escola.  Assim,  as  questões  pertinentes  à  proposição  da  categoria  escola  indígena,  às

competências  para  a  oferta  da  educação,  à  flexibilização  do  currículo  e  à  formação  do

professor indígena são delineadas neste documento (BRASIL, 1999b).

O  Parecer  010/2002  do  Conselho  Nacional  de  Educação  corresponde  a  outro

dispositivo de interpretação oficial das normas existentes sobre a questão da educação escolar

indígena, dentre elas a Constituição de 1988, a LDB, os Pareceres 03/99 e 14/99 do CNE, a

Lei  n.10.172/2001  do  Plano  Nacional  de  Educação  e  as  Portarias  Ministeriais  1290/01  e

1291/01. Nele, o relator Carlos Roberto Jamil Cury identifica dois movimentos específicos e

complementares:  “o  da  formação  docente  para  a  satisfação  dos  direitos  das  comunidades

indígenas e o da administração e gestão institucional  desta formação”.  Como resultado do

primeiro,  destaca  o  estabelecimento  da  escola  indígena  e  de  suas  respectivas  exigências,

enquanto  para  o  segundo  relaciona  as  demandas  de  cursos  de  formação  para  os  seus

professores. Quanto a este último movimento, em consideração às determinações do artigo 8º

da LDB e da Lei 10.172, o relator reitera o papel das Universidades e demais instituições de

ensino  superior  credenciadas,  “em  especial  aquelas  mais  próximas  das  populações

indígenas”, de serem espaços institucionais de formação superior de docentes indígenas a fim

de garantir os preceitos legais da educação escolar indígena. Fica evidenciado, portanto, que a

oferta de cursos superiores às comunidades não é restrita às universidades e que deve incluir,

particularmente,  as  instituições  credenciadas  e  que  estejam  mais  próximas  a  estas

comunidades  (BRASIL,  2002b).  Este  parecer  jurídico  tem  sido  utilizado  pelos  povos

indígenas  como  um  importante  instrumento  de  luta  pela  implantação  de  licenciaturas

interculturais, o que tem subsidiado a proposta do IFBA - Campus Porto Seguro.

Os programas integrados de ensino e pesquisa a serem desenvolvidos para atender tais

demandas devem contemplar as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação
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Docente em nível superior com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, nas

quais se incluem as Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da Educação Indígena.  A LDB (Lei

9.394/96), por sua vez, no que compete à educação intercultural de povos indígenas, relaciona

os objetivos desta educação e que devem ser considerados como pilares conceituais dos cursos

de  licenciaturas,  quais  sejam:  proporcionar  aos  índios  a  recuperação  de  suas  memórias

históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências;

e garantir a eles o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade

nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas (BRASIL, 1996a).

Em 2008, um novo dispositivo foi elaborado no intuito de reconhecer a relevância da

temática indígena para a formação da identidade brasileira, contribuindo para reforçar nossa

matriz multiétnica e plural. A Lei 10.639, voltada para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira no ensino fundamental e médio no Brasil foi alterada pela Lei 11.645 que acrescenta

o  ensino  da  temática  História  e  Cultura  Indígena  (BRASIL,  2008b),  o  que  reforça  a

necessidade de reconhecimento e valorização da multiculturalidade e, conseqüentemente, dos

programas voltados para a sua salvaguarda, dentre eles, os relacionados à educação escolar

indígena e de formação superior de professores indígenas.

Recentemente, em 27 de maio de 2009, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu

o  Decreto  Presidencial  n.  6.861,  reiterando  as  conquistas  indígenas  no  que  tange  à

especificidade da Educação Escolar Indígena e dos processos de formação dos professores

indígenas, além de definir a sua organização em Territórios Etnoeducacionais, dentre outras

providências.

Desse modo, a Licenciatura Intercultural Indígena atua no sentido de efetivar direitos

indígenas assegurados por uma série de aportes legais. Trata-se de uma forma de lhes garantir

a  participação  ativa  no  planejamento  de  sistemas  alternativos  de  educação,  bem como na

produção  e  divulgação  de  conhecimentos  diferenciados,  o  que,  por  sua  vez,  não  deverá

implicar na exclusão dos indígenas do sistema educacional formal da sociedade envolvente. 
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3. PANORAMA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA BAHIA

Que os valores dos alunos cresçam à proporção em que o currículo é

desenvolvido, sendo ele um ponto de partida para pensar seus costumes,

tradições e crenças e sua cultura em geral.

Antônia Cruz, Professora Pankararé, BA (BRASIL, 2002a).

O  crescimento  da  população  escolar  indígena  que  freqüenta  escolas  indígenas  de

ensino básico no Brasil nos últimos quatro anos foi de 48,7%1. De 117.171 alunos em 2002 o

número passou a 174.255 em 2006. A maior parte dos alunos está matriculada em escolas de

educação  infantil  e  nas  séries  do ensino  fundamental.  Há poucas  escolas  que  oferecem o

ensino médio e as comunidades indígenas reivindicam ampliação do número de escolas que

ofertem essa modalidade nas terras indígenas, a fim de evitar a não conclusão dos estudos ou o

êxodo forçado de alunos para  as  escolas  não-indígenas  mais  próximas,  o  que implica  em

problemas de difícil solução.   

Pesquisas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) evidenciam um crescimento da

população  indígena  durante  a  década  de  1990  e  início  dos  anos  2000  no  Brasil.  A

responsabilidade dos dados é do Departamento de Antropologia e Etnologia da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), que coordena o Programa de Pesquisa sobre os Povos Indígenas do

Nordeste Brasileiro (PINEB), estuda os índios há 34 anos e realiza pesquisas sobre os hábitos

das comunidades indígenas da região, particularmente do estado da Bahia. 

Dados do PINEB, baseados no censo do IBGE de 2000, demonstram que a expansão

populacional  da  população  indígena  no  Brasil.  Em  1991  o  índice  era  de  apenas  0,2%,

enquanto  que  em  2000  a  população  indígena  passou  a  representar  4,1%  da  população

(FAPESP, 2005). 

Conforme Maria Rosário de Carvalho, coordenadora do PINEB, “os contatos violentos

da colonização européia não conseguiram destruir a população indígena no Brasil e hoje o

crescimento populacional é uma tendência geral dos índios brasileiros” A pesquisadora explica

que, após a queda demográfica acentuada registrada até o final da década de 1960, ocorreu

1   De acordo com números do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (INEP)/MEC de 2006.
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uma relativa  estabilização nos anos 1970, e  desde os  anos 1990 tem sido observada uma

tendência de expansão na população indígena brasileira. 

Maria  Rosário  também  ressalta  que  o  crescimento  populacional  não  é  fruto  da

miscigenação de índios com brancos ou negros, pois “além do Estado brasileiro, os próprios

índios discriminam a miscigenação”. Na verdade para a autora, “o aumento da população é

resultado  do  retorno  às  suas  tribos  daqueles  que  estavam  deslocados,  além  do  forte

crescimento vegetativo [...]”. Esses dados, conclui Rosário, “obrigam o Estado brasileiro a

formular políticas públicas eficientes que envolvam questões sobre a terra, saúde e educação

de qualidade” para os povos indígenas, pois a tendência é que essas comunidades continuem

crescendo em todo o Brasil (FAPESP, 2005). 

As  demandas  territoriais  e  ambientais  dos  povos  indígenas,  que  se  articulam

integralmente ao processo educacional  formal,  são enfatizadas em encontros,  conferências,

organizações  e  movimentos  indígenas  no  país,  e  retratadas  nas  decisões  provenientes  da

Conferência Regional dos Povos Indígenas da Região Sul (Florianópolis-SC, 06 a 10 de junho

de 2005) e da Conferência Nacional dos Povos Indígenas (Brasília-DF, 12 a 19 de abril de

2006), entre outros eventos. 

Em termos de facilitar o acesso dos povos indígenas, em especial da Bahia, o governo

federal tem criado dispositivos tais como a adoção das cotas étnico-raciais e ampliação das

Universidades Federais, pelo Programa REUNI.

A expansão da adoção de cotas étnico-raciais nas Universidades brasileiras, constantes

de  programas  de  ações  afirmativas,  e  especificamente  a  implementação  de  vagas

suplementares para indígenas, constitui um importante fator para a superação das barreiras de

acesso ao ensino superior por parte de representantes destes povos, possibilitando que estes

possam obter educação pública de qualidade, com importantes impactos sobre sua luta social.  

Nesse sentido, consoante com os objetivos propostos no REUNI de ampliar a oferta de

vagas da educação superior em todo o país e com as informações a respeito da expansão da

população indígena em todo o país, a criação da Licenciatura Intercultural Indígena pelo IFBA

–  Campus de  Porto  Seguro  apresenta-se  como  mais  um  importante  mecanismo  de

consolidação  das  políticas  de  ações  afirmativas  do  governo  federal  frente  às  crescentes

demandas  das  comunidades  indígenas  da  região.  Abrange,  assim,  não  só  aspectos
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institucionais,  legais  e  jurídicos,  mas,  sobretudo  questões  sociais,  econômicas,  políticas  e

culturais na histórica relação entre governos e as populações indígenas. 

4. MAPEAMENTO  DAS  ALDEIAS  INDÍGENAS  PATAXÓ  DO

EXTREMO SUL DA BAHIA

Queremos construir um currículo que socialize as culturas, os

rituais, as festas tradicionais e as datas comemorativas de cada povo

indígena.

Adelson, professor Pataxó, BA (BRASIL, 2002a).

Segundo levantamento, apenas na Bahia há cerca de 25 mil índios espalhados por 15 etnias até

então  reconhecidas:  Arikosé,  Atikum,  Botocudo,  Kaimbé,  Kantaruré,  Kariri,  Kiriri,  Kiriri  Barra,

Pankararé, Pankararu, Pataxó, Pataxó HãHãHãe, Tupinambá,   Tuxá e Xucuru-Karirí.  Outros povos,

entretanto, estão em fase de reconhecimento de suas etnias pela FUNAI, o que ampliará os índices

populacionais, a exemplo dos Tupã.2 

Cabe ressaltar que apesar da diversidade de grupos étnicos presentes no sul e extremo-sul da

Bahia,  nos  deteremos,  a  título de exemplo,  numa melhor  caracterização da etnia  Pataxó,  por  esta

encontrar-se  no  município  de  Porto  Seguro  e  em  suas  imediações.  Não  obstante,  a  Licenciatura

proposta objetiva abarcar as múltiplas etnias interessadas no processo, não se restringindo as fronteiras

territoriais.

 Em 2007,  existiam na  Região  do  Extremo Sul  da  Bahia  18  aldeias  da  etnia  Pataxó que

totalizavam 12.755  índios  agrupados  em 2.230  famílias,  que  correspondem a  52%  da  população

indígena  do  Estado  da  Bahia.  A população  indígena  Pataxó  encontra-se  distribuída  em  quatro

municípios  que  fazem  limites  entre  si:  Santa  Cruz  Cabrália,  Porto  Seguro,  Prado,  e  Itamaraju.

Conforme a tabela e o mapa abaixo relacionados (Tabela 1 e Mapa 1):

Tabela 1. Aldeias Indigenas Pataxó no Extremo Sul da Bahia

Aldeias Ano de
Fundação*

Município Número de
Famílias

Número de
Pessoas

2 FUNAI. Disponível em: < www.funai.gov.br>
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Barra Velha 1861 Porto Seguro 315 3.000

Imbiriba 1920 Porto Seguro 58 294

Águas Belas 1953 Prado 55 270

Mata Medonha 1960 Santa Cruz de Cabrália 40 200

Coroa Vermelha 1973 Santa Cruz de Cabrália 950 5.000

Boca da Mata 1976 Porto Seguro 172 850

Meio da Mata 1987 Porto Seguro 45 250

Trevo do Parque 1988 Itamaraju 40 90

Corumbauzinho 1998 Prado 52 312

Aldeia Velha 1999 Porto Seguro 138 564

Guaxuma 2000 Porto Seguro 43 190

Aldeia Nova 2000 Porto Seguro 20 85

Pé do Monte 2000 Porto Seguro 15 70

Cahy 2000 Prado 180 1.050

Alegria Nova 2000 Prado 22 85

Tibá 2003 Prado 40 210

Pequi 2003 Prado 24 120

Craveiro 2003 Prado 27 115

População Pataxó do Extremo Sul da Bahia 2.230 12.755

*Ano de aldeamento ou retomada do território tradicional.
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Mapa 1. Localização das aldeias indígenas Pataxós no Extremo Sul da Bahia.

data: 21/06/2008
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Considerando  os  dados  acima  relacionados,  podemos  notar  que  a  Licenciatura

Intercultural  do  IFBA atenderia  a  uma  demanda  populacional  expressiva  das  18  aldeias

indígenas da etnia Pataxó, na medida em que: 

8 aldeias (44% do total) localizam-se no município de Porto Seguro, com população

5.303 indivíduos (42% do total);

6 aldeias encontram-se em regiões fronteiriças a Porto Seguro, nos municípios de Santa

Cruz Cabrália (2 aldeias),  Itamarajú (1 aldeia) e Prado (3 aldeias). O que poderia elevar o

número de aldeias no território de Porto Seguro e fronteiras para 14, ou 78%, do total  de

aldeias Pataxó; 

Além disso, se somarmos a população dos Pataxó de Porto Seguro com a de Cabrália

(distante 15km), chegaríamos a soma de 10.503, ou 82% do total da população da etnia Pataxó

no Extremo Sul na Bahia.

Vale  reiterar  que  os  dados  obtidos  para  esta  análise  estão  sendo  continuamente

atualizados,  uma vez que houve um expressivo crescimento populacional  nos dois últimos

anos e que ainda não foi computado por algumas agências responsáveis.

5. A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM PORTO SEGURO

O professor deve ser um pesquisador, um acompanhante de todos os

trabalhos dentro de sua comunidade, seja em momentos de alegria ou de

tristeza, porque eu estou com a idéia de que a escola está em todo lugar.

Edilson Jesus de Souza, professor Pataxó Hã Hã Hãe, BA 

(BRASIL, 2002a).

Considerando  a  inserção  geográfica  do  IFBA no município  de  Porto  Seguro,  cabe

ressaltar que, desde 2005, uma política municipal específica e diferenciada tem permitido um

crescimento efetivo da educação escolar indígena. As ações realizadas e que viabilizaram este

avanço podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

 construção e regulamentação das escolas;
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 concurso público específico para indígenas;

 formalização da situação dos professores  de culturas  indígenas  nas aldeias

(legalizado pela promotoria);

 distribuição  de  merenda  escolar  com  supervisão  ativa  e  permanente  dos

índios;

 realização da semana pedagógica específica;

 transporte escolar dentro das aldeias;

 informatização do Setor de Coordenadoria de Educação Escolar Indígena;

 ampliação do quadro de professores de cultura Pataxó para fortalecimento e

afirmação cultural;

 cursos para favorecimento do eco turismo;

 ampliação das UEX (Unidades Executoras)  indígenas visando a autonomia

dos gestores escolares;

 distribuição de material específico para estudos da língua Patxohã para alunos

do ensino médio;

 maior  participação  dos  professores  em  cursos  e  fóruns  relacionados  às

questões indígenas;

 inclusão  de  disciplinas  específicas  no  currículo  das  unidades  escolares  de

ensino indígena;

 elaboração do regimento comum às escolas indígenas do município;

 mobiliário para as unidades escolares;

 distribuição de livros didáticos para alunos do ensino médio; 

 ativação dos laboratórios de informática com profissional especializado;

 realização, na semana do descobrimento, de palestras dos índios para alunos

da rede pública municipal, estadual e particular;
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 parceria  com o Governo do Estado para realização do curso de magistério

indígena, para professores sem formação docente;

 implantação do ensino médio através da Pedagogia da Alternância (único no

país totalmente financiado com recursos do município) beneficiando aproximadamente

200 alunos  índios  que  terão  a  oportunidade  de  formação,  respeitando  os  preceitos

indígenas e que serão os primeiros formandos do Estado da Bahia dentro da própria

comunidade indígena.

A constituição de uma coordenadoria para assuntos educacionais indígenas em 2007,

com pessoas realmente envolvidas com a causa na Secretaria Municipal de Educação, foi de

fundamental  importância  para  que  tais  ações  pudessem  ser  executadas.   Atualmente,  a

Prefeitura  Municipal  conta  com  uma  Superintendência  Indígena  para  diagnosticar  e

intermediar as mais variadas demandas indígenas com as demais secretarias municipais, o que

abre  excelentes  perspectivas  para  os  povos  indígenas  locais.  Os  avanços  observados  nos

últimos anos têm motivado as comunidades indígenas no sentido de reivindicar a implantação

de cursos superiores voltados para as suas necessidades, em especial o curso de Licenciatura

para a formação e melhor qualificação de seus professores. 

6. DIAGNÓSTICO  DA  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  INDÍGENA  EM

PORTO SEGURO

 O professor tem que compreender o aluno e avaliar sensivelmente.

E sempre ouvir o que o aluno quer falar. Utilizando coisas da sua própria

vivência.

Claudiane Araújo Ferreira e Maria Clarice Cruz dos Santos,

professoras Pankararé, BA (BRASIL, 2002a).

6.1. DIAGNÓSTICO EM COMUNIDADES PATAXÓ DE PORTO SEGURO

Em visita às aldeias, em 2008, integrantes do IFBA – Campus Porto Seguro efetuaram

um diagnóstico inicial quanto à situação da educação escolar indígena com o intuito de obter
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uma melhor caracterização quanto às dificuldades enfrentadas pelos alunos e professores no

que se refere ao processo de ensino aprendizagem. Foram aplicados 60 questionários na Aldeia

Barra Velha (também conhecida como Aldeia Mãe), sendo 40 deles para alunos do ensino

médio e oitava série e 20 para professores. De acordo com as respostas observou-se que os

problemas encontrados pelos alunos Pataxó são decorrentes, principalmente, da necessidade

de se ausentarem da escola por diversos motivos, como trabalho e dificuldade de transporte

entre as aldeias. A falta de recursos didáticos (filmes e livros), assim como a inexistência de

alojamento para os alunos foram arroladas como outros agravantes.

Com relação ao nível de dificuldade encontrado pelos alunos no currículo formal, as

disciplinas de química e física apresentam-se com maior grau de complexidade, seguidas de

matemática, português e inglês.

Em relação  aos  procedimentos  didático-metodológicos  apontados  pelos  alunos  nos

questionários, destacam-se as seguintes fragilidades: falta de criatividade nas aulas; falta de

informação; falta de abertura; falta de pontualidade; dificuldade de adaptação à realidade do

aluno; disponibilidade; brutalidade com o aluno. Entretanto, a que prevaleceu sobre todas as

demais elencadas foi a rapidez, a celeridade na explicação dos assuntos, o que faz com que o

aluno não acompanhe a aula e seus respectivos conteúdos.

Apesar de constatarem a baixa incidência de atividades extra-classes nas escolas das

aldeias,  os  entrevistados  ressaltaram a  importância  para  as  atividades  que  possuem maior

relação com suas relações cotidianas, tais como estudo sobre ervas medicinais, tópicos sobre

educação ambiental e a prática da educação física. 

No  que  se  refere  aos  conteúdos  indígenas  nas  disciplinas,  o  ensino  do  Patxohã3,

mereceu  acentuado  destaque,  seguido  da  história  dos  índios  Pataxó,  contada  pelos  mais

velhos,  na disciplina  de História.  Em terceiro  lugar  pontuou-se a pesquisa sistemática nas

aldeias  de  aspectos  culturais  singulares  dos  Pataxó,  como suas  danças,  músicas,  rituais,  e

3   Não se pode considerar o Patxohã como uma língua do tronco Macro-Jê, uma vez que ela

constitui  a tentativa,  por  parte,  dos Pataxó,  de combinação do que restou do léxico  Pataxó com

aspectos morfológico-sintáticos extraídos  de outras línguas;  o  Patxohã é,  pois,  uma  bricolage  de

caráter lingüístico, nesse sentido um experimento em elaboração, cuja eficácia comunicativa não se

pode, ainda, avaliar.

28



artesanato. No entanto, houve a solicitação de que os conteúdos da cultura e história indígena

Pataxó fossem tratados, também, nas demais disciplinas. 

A principal solicitação dos alunos Pataxó de Barra Velha, com relação ao espaço físico

da escola indígena, é a construção de uma quadra poliesportiva. Eles questionam a dimensão

física da biblioteca e da sala de informática, muito reduzidas, que não comportam a demanda,

assim como,  o número  de salas  de aula  que está  subdimensionado.  O acesso ao material

didático foi considerado muito precário, pois a biblioteca fecha em alguns horários, além de

possuir um acervo muito reduzido, com poucos livros didáticos e filmes/documentários. Outra

crítica refere-se ao acesso limitado à internet. 

No quesito sobre temas de interesse curricular, os alunos destacaram as seguintes áreas:

música,  dança,  filosofia,  conhecimentos  de  outras  tribos  indígenas,  espanhol,  francês,

legislação  e  gestão  ambiental,  educação  sexual,  pedagogia,  direito  indígena,  agronomia,

arqueologia, problemática das drogas, antropologia, administração, educação física, literatura,

nutrição e medicina. Contudo, a mais solicitada, de forma veemente, foi informática.  

Os alunos Pataxó propõem como forma de preservação da sua cultura a construção de

um  centro  de  cultura,  o  aprofundamento  do  conhecimento  da  história  dos  ancestrais,

participação  ativa  nos  rituais,  valorização  do  Patxohã,  conscientização  e  preservação  da

cultura  indígena  pelos  próprios  índios  e  produção  de  material  didático  específico  para  a

educação indígena. 

Em  relação  ao  ensino  técnico  profissionalizante  e  de  nível  superior,  a  solicitação

efetuada  pelos  alunos  apresenta-se  em  um  amplo  espectro.  Cursos  como  Informática,

Enfermagem,  Engenharia,  Agronomia,  Direito,  Secretariado,  Educação Física,  Matemática,

Biologia,  Antropologia,  Gestão  Ambiental,  Letras  (Inglês  e  Espanhol),  Arquitetura,

Administração,  Piscicultura,  Pedagogia,  Economia,  Artes  e  Geografia  foram  os  citados.

Todavia, os mais solicitados, foram, respectivamente: Informática, Enfermagem, Agronomia,

Biologia e Direito. 

No que se refere à demanda dos professores ficou expresso o interesse pela criação de

Licenciatura  Intercultural,  uma  vez  que  existe  uma  quantidade  expressiva  de  professores

indígenas carentes de uma formação específica e diferenciada. Os dados também ressaltam o

interesse e a preocupação dos entrevistados com relação a temas e áreas do conhecimento

multi  e interdisciplinares,  com acentuado destaque para as novas tecnologias educacionais,
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sem desconsiderar  a necessidade de se enfatizar  as temáticas  de caracterização histórica e

cultural dos povos indígenas. 

A partir deste diagnóstico foi possível pensar o projeto de Licenciatura Intercultural

direcionando-o  para  atender  as  necessidades  específicas  das  escolas  indígenas,  visando

aprimorar o processo de ensino aprendizagem ao contribuir  para minimizar fragilidades de

conteúdos das diversas áreas de conhecimento e ampliar as relações interdisciplinares entre os

mesmos. A questão sobre a dinamicidade e criatividade da prática docente foi identificada

como uma estratégia vital para a transformação qualitativa do espaço escolar.

7. OBJETIVOS

O currículo deve estar sintonizado com as mudanças da sociedade,

mas não abandonando os costumes, as tradições e a cultura.

Claudiane Araújo Ferreira, professora Pankararé, BA 

(BRASIL, 2002a).

7.1. OBJETIVO GERAL

O curso que se propõe tem como objetivo  principal  formar  e  habilitar  professores

indígenas  em  Licenciatura  Plena,  com  enfoque  intercultural,  para  lecionar  nas  escolas

indígenas localizadas em aldeias e reservas indígenas. Estes estarão habilitados nas seguintes

áreas  de  formação  profissional:  CIÊNCIAS  NATURAIS  E  MATEMÁTICA (Física,

Matemática,  Química  e  Biologia);  CIÊNCIAS  HUMANAS (Filosofia,  Antropologia,

Sociologia,  História,  Geografia  e  Arqueologia)  e  CIÊNCIAS  DA LINGUAGEM  E DA

COMUNICAÇÃO (Língua Portuguesa, Artes e Informática).

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena são:

 capacitar  os  professores  indígenas  para  serem administradores  e  gestores  de seus

processos educativos;
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 propiciar a formação profissional de educadores indígenas capazes de pensar e criar

instrumentos  e  processos  próprios  e  adequados  de  conhecimento  e  de  transformação  da

realidade em suas aldeias;

 ampliar a compreensão crítica da realidade indígena em sua relação com a sociedade

nacional, priorizando capacidades de atuação sobre ela; 

 favorecer a apropriação crítica de instrumentos culturais e recursos tecnológicos nos

diversos âmbitos da vida sócio-cultural na sociedade contemporânea;

 fortalecer os processos interativos entre as escolas indígenas e suas comunidades,

desencadeando  programas,  projetos  e  ações  sociais  integradas  nos  calendários  naturais  e

sociais dos espaços em que as escolas estão situadas;

 contribuir,  a  partir  do curso,  para a construção de um sistema de ensino para as

escolas  indígenas  da  Bahia,  através  da  elaboração  de  propostas  curriculares,  materiais

didáticos,  sistemas  de  avaliação  e  calendários  escolares  adequados  às  necessidades  e  aos

interesses dos grupos étnicos existentes na Bahia;

 possuir experiência para desenvolver e orientar projetos de pesquisa.

8. JUSTIFICATIVA 

A primeira dificuldade é que não temos um currículo diferenciado e

depois os alunos faltam pelo fato de que o calendário não respeita o tempo

de plantio e colheita.

Carlos Luis, Rejane, Valdeci, Erenilda, Rozalia, Maria José,

professores Kiriri, BA (BRASIL, 2002a).

A justificativa para a implantação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena no

IFBA – Campus Porto Seguro pode ser fundamentada tendo em vista dois aspectos centrais: a

responsabilidade social desta instituição federal face às questões indígenas e a comprovada

demanda social por parte das populações indígenas da região.
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8.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO IFBA

Um amplo panorama legal, já parcialmente traçado, deixa explícito a política federal

de assegurar às diferentes etnias de nosso território nacional uma Educação Escolar Indígena

pautada pelos princípios da diferença, da especificidade, do bilinguismo/multilinguismo e da

interculturalidade. A fim de salvaguardar tais princípios, foi instituída a categoria professor

indígena,  considerando-se  que  a  qualidade  das  escolas  só  será  possível  “se  à  sua  frente

estiverem, como professores e gestores, professores indígenas pertencentes às suas respectivas

comunidades” (GRUPIONI, 2003, p.13). O grande desafio da União passou a ser o de formar

indígenas para serem professores e gestores, mesmo porque, gradativamente,  as etnias têm

passado a se organizar e cobrar a formação de seus professores em uma educação intercultural

diferenciada dos demais segmentos da população brasileira.

A tarefa  de  promoção  de cursos  de  formação  de professores  indígenas  tem,  desde

então,  se  apresentado  de  forma  complexa  e  encontrado  soluções  muito  diferentes,  o  que

demonstra  que  não  há  um  único  modelo  a  ser  implementado  em  face  da  “extrema

heterogeneidade e diversidade de situações sociolingüísticas, culturais, históricas, de formação

e escolarização vividas pelos professores indígenas  e suas comunidades” (GRUPIONI, op.

cit,).  Os  processos  de  formação  visam  favorecer  a  estes  professores  um  conjunto  de

competências  profissionais  que  lhes  permitam  atuar,  de  forma  responsável  e  crítica,  nos

contextos interculturais e sociolingüísticos nos quais as escolas indígenas estão inseridas. É

preciso considerar que estes, em muitas situações, passam a atuar ainda como mediadores e

interlocutores de seus povos com a comunidade nacional, além de assumir a tarefa de refletir

criticamente  e  de  buscar  estratégias  para  promover  a  interação  dos  diversos  tipos  de

conhecimentos que se apresentam e se entrelaçam no processo escolar.

As análises e debates que permeiam os encontros sobre Educação Escolar Indígena nos

últimos  anos  reiteram  o  panorama  crescente  das  demandas  pela  formação  superior  de

professores indígenas em todo o território nacional, o que se traduz pela iniciativa do MEC

com a  criação  do Programa  de  Apoio  à  Formação  Superior  e  Licenciaturas  Interculturais

(PROLIND). 

O  PROLIND  tem  por  objetivo  geral  instituir  um  programa  integrado  de  apoio  à

formação  superior  de  professores  para  o  exercício  da  docência  aos  indígenas,  como  uma
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política pública da União a ser implementada pelas IES públicas federais e estaduais de todo o

país. Abaixo segue um trecho transcrito do edital de 2008:

O Ministério da Educação - MEC, por intermédio, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização

e Diversidade - SECAD, da Secretaria de Ensino Superior - SESu e o Fundo Nacional  de Desenvolvimento da

Educação - FNDE - convocam as Instituições de Educação Superior - IES públicas federais e estaduais para

apresentarem propostas de projetos de Cursos de Licenciaturas específicas para formação de professores para o

exercício da docência aos indígenas,  considerando as diretrizes político-pedagógicas  publicadas  neste Edital,

formuladas e aprovadas  pela Comissão Especial  criada  pela Portaria  nº 52, de 29 de outubro de 2004, para

elaborar políticas de educação superior indígena - CESI/SESU/MEC, e as normas Lei n° 11.514, de 13 de agosto

de 2007, o Decreto n° 6.170, de 2007, a  Portaria  Interministerial  n° 127, de 2008 e as  demais  normas que

regulam o programa (Edital de Convocação n. 3 de 24 de Junho de 2008, DOU, Seção 3, n. 121, quinta feira, 26

de Junho de 2008).

Tal iniciativa do MEC corresponde a um estímulo e apoio para que as instituições de

ensino públicas criem de forma regular os cursos necessários para a formação superior do

professores  indígenas,  tendo  em vista  a  comprovada  responsabilidade  social  das  mesmas

frente aos dispositivos legais que regulamentam as diretrizes da Educação Escolar Indígena. 

Dentre os elementos elencados neste projeto que legitimam a Licenciatura Intercultural

Indígena no IFBA – Campus Porto Seguro vale notadamente destacar: 1) o Parecer 010/2002

do  MEC/CNE  que  reitera  a  atribuição  da  instituição  federal,  em  especial  as  mais

próximas  das  populações  indígenas,  de  se  comprometer  com  as  necessidades  dos

professores indígenas em nível universitário e 2) o fato de que na Região do Extremo Sul

da  Bahia,  onde  se  localiza  o  Campus,  existirem  18  aldeias  da  etnia  Pataxó  que

correspondem a 52% da população indígena baiana, sem contar a presença de outros

grupos  étnicos  em  suas  imediações.  Em  outras  palavras,  fica  evidenciada  a

compatibilidade legal, social, institucional, política, econômica, cultural entre o contexto

onde se pretende implantar o curso,  a demanda social  da região e a exigência  legal-

instutucional no que se refere ao papel e à responsabilidade legal das instituições federais

de ensino com a educação indígena. 

Tal peculiaridade relacionada à inserção geográfica do Instituto Federal da Bahia em

Porto Seguro configura-o como candidato natural a assumir o compromisso ético e social da

política pública da União voltada para as necessidades dos povos indígenas, em particular a de

promover condições para a formação superior de seus professores.
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A Lei 11.892/2008, que institui  os Institutos  Federais,  configura-os com autonomia

para criar e extinguir cursos, mediante autorização do seu Conselho Superior. Em relação à

oferta de cursos de licenciatura ela estabelece, em seu Art. 8º, que deverá garantir o mínimo de

50% de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta

Lei, e o mínimo de 20% de suas vagas para atender ao previsto na alínea  b do inciso VI do

caput do citado art. 7º [que diz: b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de

formação  pedagógica,  com  vistas  na  formação  de  professores  para  a  educação  básica,

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional]:

§ 1º O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno-equivalente,

conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação.

§ 2º Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o Conselho

Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse

nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput deste artigo, para atender aos objetivos definidos no

inciso I do caput do art. 7º desta Lei.

Pode-se  afirmar  pelo  disposto,  que  não  existe  a  obrigatoriedade de  oferta  de

licenciatura exclusivamente nas áreas de ciências e matemáticas, mas sim uma priorização, o

que não exclui, portanto,  a implantação de uma licenciatura na área de ciências humanas,

principalmente quando as demandas sociais justificarem sua oferta. Nesse sentido, a oferta de

Licenciatura Intercultural Indígena pelo IFBA é plenamente adequada considerando tratar-se

de demanda social  comprovada,  conforme mencionamos  anteriormente,  e que será melhor

explicitada no tópico a seguir. 

8.2. DEMANDA SOCIAL

Desde 2005, o IFBA tem participado de discussões relacionadas à possibilidade de

criação de um curso superior voltado para a formação de professores indígenas na Bahia. Até o

ano de 2007, tal  iniciativa  esteve a  cargo da então denominada Unidade de Eunápolis  do

Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  da  Bahia  (CEFET-BA),  sob  a  coordenação  do

professor Célio Alves Espíndola. Embora um amplo trabalho junto às comunidades indígenas

interessadas tenha sido realizado, tal proposta não obteve solução de continuidade. Isto posto,

fica demonstrado que o projeto agora encaminhado corresponde a uma nova reflexão sobre
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esta  problemática,  retomando  as  preocupações  do  IFBA quanto  à  demanda  indígena  com

relação a um curso de Licenciatura Intercultural.

A realização do 1º Seminário de Educação Superior Indígena, em março de 2005, com

a presença de representantes e lideranças indígenas de vários povos do Estado da Bahia, de

representantes  de instituições  públicas  (federais,  estaduais  e  municipais),  do Ministério  da

Educação e de políticos, deflagrou a constituição de uma Comissão para Elaboração de um

Projeto de Implantação de Curso Superior de Formação de Professores Indígenas na Bahia,

com participação do então CEFETBA - Unidade de Eunápolis. 

Com  apoio  do  Programa  de  Formação  Superior  e  Licenciaturas  Indígenas

(PROLIND/MEC),  os  trabalhos  dessa  Comissão  resultaram  em  um projeto  de  curso  que

contemplou o protagonismo de diversas etnias indígenas em sua elaboração, bem como visitas

de observação e análise de cursos de licenciaturas, de 3º grau e de formação de professores, a

exemplo  dos  existentes  na  Universidade  do  Mato  Grosso  (UNEMAT),  na  Universidade

Federal de Roraima (UFRR) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em 2008, quando o Campus Porto Seguro teve a iniciativa de reativar a proposta do

IFBA  para  a  implantação  do  curso,  houve  uma  solicitação  das  próprias  lideranças  e

representantes das comunidades indígenas para que se aproveitassem as análises e conclusões

intensamente desenvolvidas pela referida Comissão, a fim de minimizar esforços dos docentes

do  Campus e,  particularmente,  dos  indígenas.  Embora  os  indígenas  demonstrassem  uma

frustração com relação a  não concretização do projeto de curso,  eles  estavam corretos  ao

afirmar  que  as  contribuições  para  o  diálogo  intercultural  e  à  concepção  de  um  curso

diferenciado e específico já haviam sido em grande parte realizadas. 

Não obstante, ao longo de 2008 e 2009, realizamos uma série de novos encontros nas

aldeias  e  no  Campus Porto  Seguro  para  o  amadurecimento  de  questões  específicas

relacionadas  ao  novo  projeto,  o  que  realimentou  as  esperanças  dos  indígenas  quanto  à

concretização de um curso nas imediações  de suas comunidades,  o que diminuiria  muitos

problemas de deslocamento e permanência dos alunos no curso. Em alguns destes encontros,

contamos  com a participação de lideranças  e  representantes  indígenas  do Extremo Sul  da

Bahia,  docentes  do  IFBA –  Campus Porto  Seguro,  além  de  antropólogos  da  UFBA e

representantes da FUNAI e da Secretaria Municipal de Porto Seguro. As reflexões e sugestões

dos participantes destas reuniões de trabalho delinearam a proposta ora apresentada,  muito
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embora  reconheçamos  que  a  dinâmica  do  curso  é  que  garantirá  o  seu  aperfeiçoamento

constante e efetivo.

Deve ficar explícito, portanto, que a caracterização das demandas sociais para o curso

decorre da análise das seguintes fontes:

 o levantamento de dados estatísticos relacionados à realidade das escolas indígenas da região

(relação entre números de escolas, alunos e professores, bem como a caracterização da titulação

dos  docentes),  provenientes  da  Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI),  Instituto  Nacional  de

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e Secretaria Municipal de Porto Seguro;

 as  reuniões  com  lideranças  e  representantes  das  comunidades  indígenas  e  representantes  da

Secretaria de Educação de Porto Seguro e da FUNAI;

 o Projeto de Implantação do Curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena,

elaborado  em 2007,  pelo  CEFET -  Unidade  de  Eunápolis  em parceria  com a  Secretaria  de

Educação do Governo do Estado e FUNAI. Os dados contidos neste documento corroboram as

informações estatísticas e orais sobre a demanda social para o curso.

Os dados obtidos pelo INEP, nos dois últimos censos escolares realizados em 1999 e

2005,  são  ilustrativos  da  crescente  demanda  dos  povos  indígenas  pelo  acesso  à  educação

escolar em suas diferentes modalidades e, particularmente, da necessidade de qualificação dos

docentes indígenas. Apesar de apresentarem-se defasados, fornecem indicações precisas que

podem ser comparadas na tabela abaixo relacionada (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação dos censos escolares de 1999/2005 

Educação Escolar Indígena (INEP)

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)

CENSO ESCOLAR Ano de 1999 Ano de 2005

Escolas em terras indígenas 1.392 2.323

Professores 3.998 

(índios – 3.059 – 76,5%)

8.431*

(SECAD-MEC estima que
90% são indígenas)

Estudantes 93.037 163.773

Escolas na Bahia 35 51
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Professores na Bahia 95 (índios – 74 – 77,8%) 307**

Estudantes na Bahia 3.197 6.052

* É ainda pouco expressivo,  por sua vez, o percentual  de professores  em atuação nas  escolas
indígenas com formação em nível superior no País. Eles respondem por 13,2% do total, havendo
grande heterogeneidade quando observamos as diferenças nos respectivos Estados. 

** Nível de formação dos professores do Estado da Bahia:

9 – Fundamental incompleto

24 – Fundamental completo

218 – Médio magistério completo

47 – Médio outra formação completa

9 – Superior licenciatura completa

0 – Superior com magistério

0 – Superior sem magistério

Dados comparativos  dos  últimos  anos,  referentes  especificamente  ao  Município  de

Porto Seguro, podem ser observados na tabela e gráfico abaixo relacionados, onde se observa

um montante  de  1869  alunos  matriculados  nas  17  escolas  existentes,  com  cerca  de  108

professores atuantes, incluindo os coordenadores (Tabela 3). 

Tabela 3. Relação de escolas e nº de alunos

Município de Porto Seguro - Escolas Indígenas Pataxó

ESCOLA 2002 2005 2007 2008

Esc. Indíg. Aldeia Nova - 30 26 40
Esc. Indíg. Aldeia Velha 76 124 154 173

Esc. Indíg. Barra Velha 388 489 514 556

Esc. Indíg.Boca da Mata 385 301 403 494

Esc. Indíg. Bujigão - 37 34 48

Esc. Indíg.Caciana - 50 46 25

Esc. Indíg.Campo do Boi 34 - 43 39

Esc. Indíg.Caraíva - - 12 22

Esc. Indíg.Guaxuma - 43 99 99

Esc. Indíg.Imbiriba 40 75 88 90

Esc. Indíg. Jitaí - - - -

Esc. Indíg. Jaqueira - - - 127

Esc. Indíg.Juerana - 36 30 18

Esc. Indíg.Meio da Mata 73 88 104 32

Esc. Indíg.Pará 37 - 22 31

Esc. Indíg.Pé do Monte - 34 57 41
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Esc. Indíg.Tupiniquins 37 18 15 34

TOTAL 1070 1325 1647 1869

De acordo com dados mais recentes fornecidos pelo representante indígena da DIREC

– 08, a região sob sua jurisdição conta com 17 escolas indígenas e 6 extensões em aldeias mais

distantes entre os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Itamaraju.

Estendendo-se um pouco mais ao extremo sul do estado, a DIREC 09 informa que existem

mais 3 escolas em pleno funcionamento. Então, totalizamos 26 estabelecimentos de ensino nos

quais  o  número  de professor  é  variável,  podendo chegar  a  30 profissionais  do magistério

indígena sem formação superior por unidade. Com relação apenas as etnias Pataxó, Pataxó Hã

Hã Hãe e Tupinambá de Olivença, a título de exemplo, o curso em Licenciatura Intercultural

do IFBA atenderia a uma demanda inicial de aproximadamente 400 indígenas formados no

ensino médio e em magistério indígena. Não devemos ignorar, entretanto, que esta demanda

pode ser acrescida dos alunos que a cada ano concluem o ensino médio e que podem encontrar

no curso a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos no nível superior.

Vale reiterar que este dado restringe-se apenas as imediações do Campus Porto Seguro,

o que corresponderia a uma demanda imediata e geograficamente próxima. Entretanto, o curso

se propõe a acolher alunos indígenas provenientes não só de todo o estado da Bahia como

também de qualquer  região.  Essa  medida  visa  atender  a  determinação  da  LDB que torna

obrigatório  que  todos  os  professores  de  ensino  médio  e  fundamental  tenham o  Curso  de

Licenciatura de Nível Superior até 2010. 

9. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Também trabalho com as histórias contadas da vida da gente

mesmo, da nossa luta, através do desenho e contos de roda.

América Jesuína da Cruz Batista e Francisca Alice Costa,

professoras Kiriri, BA (BRASIL, 2002a).

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena

terá por princípio a necessidade metodológica de se respeitar a especificidade da Educação

Escolar  Indígena,  uma  vez  que  deve  ser  fundamentado  em  referenciais  curriculares  não

compartilhados  pela  educação  escolar  tradicional.  Deve  ser  realizado  com  base  no
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protagonismo indígena, a fim de salvaguardar a autonomia dos povos face à formulação de

políticas públicas direcionadas aos seus interesses e demandas. A produção de novos conceitos

e formas de organização da estrutura educacional deve ser efetivada por meio da pesquisa para

a compreensão das condições históricas e culturais das comunidades indígenas envolvidas no

processo. O diálogo intercultural irá balizar, nestes termos, a viabilidade de um curso desta

natureza e complexidade.

O perfil do profissional da Educação Escolar Indígena deve, por sua vez, ser pautado

em conhecimentos não necessariamente previstos pelas licenciaturas tradicionais, na medida

em que  as  comunidades  indígenas  possuem meios  e  formas  de  conhecimentos  diferentes

daqueles  veiculados  pelo  ensino  escolar  tradicional.  Para  a  realização  deste  processo

educacional  é  preciso  ir  além  da  observância  da  legislação  vigente,  sendo  necessário,

primeiramente,  observar as formas de conhecimentos indígenas,  preservados pela prática e

oralidade, em concomitância com as expectativas materiais e espirituais das comunidades. 

A qualificação dos profissionais da Educação Escolar Indígena, não apenas no campo

da docência, mas sobretudo nas funções de gestão e administração escolar, precisa ser fundada

na capacidade  de compreensão  e  reflexão das  condições  sociais  e  culturais  das  diferentes

etnias,  para  levá-los  ao  plano  de  uma  ação  política  reflexiva  e  fundamentada,  que  possa

intervir e transformar a situação de desigualdade social e política a que estão submetidos. A

ação  livre  e  a  transformação  da  situação  de  desigualdade  somente  ocorrem  quando  são

preservadas as características específicas de um povo, na medida em que ainda não foram

completamente usurpadas pela imposição de uma cultura diferente da sua. Nas palavras de

Jean-Jacques Rousseau: “Antes que os preconceitos e as instituições humanas tenham alterado

nossas inclinações naturais, a felicidade das crianças e dos homens consiste no uso de sua

liberdade” (ROUSSEAU, 1999, p. 77).

Portanto,  para preservar e manter o direito  a uma educação diferenciada aos povos

indígenas é preciso proporcionar diversas ferramentas e condições para que as comunidades

possam estabelecer  os  princípios  de  sua  educação,  por  meio  de  pesquisas  e  produção  de

materiais didáticos que estejam adequados à sua realidade local.  

De acordo com estas indagações, formulam-se as seguintes propostas:
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9.1. PERFIL DO CURSO:

 prover competências e habilidades para que o professor indígena possa desenvolver

projetos pedagógicos e sociais de interesse das comunidades indígenas;

 disponibilizar conhecimentos teóricos e metodológicos do campo comum e das áreas

de  concentração  em  Ciências  Naturais  e  Matemática,  Ciências  Humanas  e  Ciências  da

Linguagem, Artes e Comunicação;

 construir  instrumentos  de  pesquisa  e  extensão  como  possibilidade  de  suporte  às

práticas pedagógicas nas escolas e nas comunidades;

 valorizar os conhecimentos indígenas e o diálogo intercultural;

 promover infra-estrutura humana e material para objetivar a realização do curso em

seus aspectos interculturais. 

9.2. PERFIL DO DOCENTE:

 possuir conhecimento sobre os povos indígenas;

 ter  qualificação  em  nível  de  pós-graduação  e/ou  experiência  comprovada  em

educação multiétnica ou temática indígena;

 compreender  e  ter  sensibilidade  para  com as  problemáticas  atuais  vividas  pelos

povos indígenas e com o Projeto Político Pedagógico do IFBA;

 apresentar proposta de pesquisa/orientação e/ou um plano de trabalho de acordo com

o PPI, a desenvolver junto aos alunos do Curso, preferencialmente no que se refere a novas

metodologias de ensino/aprendizagem.

9.3. PERFIL DO DISCENTE:

 ter compromisso com as causas sociais indígena, entendendo por isso estar engajado

nas discussões e anseios da comunidade, na valorização e defesa da sua diferença;

 adquirir  formação  teórica  e  metodológica  intercultural  adequada  para  atuar  em

escolas etnicamente orientadas e multiétnicas;

 desenvolver  a  compreensão  da  importância  do  domínio  de  língua  indígena  e  do

ensino bilíngüe de acordo com os princípios da interculturalidade;
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 demonstrar  capacidade  para  desenvolver  projetos  pedagógicos  que  busquem

responder aos anseios da comunidade indígena;

 apresentar desenvolvimento interpessoal atuante, uma vez que a liderança será uma

das condições de interlocução entre as sociedades indígenas e não indígena.

Cabe  reiterar  que  o  curso  será  restrito  a  candidatos  indígenas  brasileiros  que  apresentem

documentação que comprove o seu pertencimento e atuação junto a alguma comunidade indígena, a

exemplo da declaração de lideranças e representantes das comunidades.

Seguindo orientações  da Secretaria  de Educação Continuada,  Alfabetização e Diversidade –

SECAD/MEC,  os  80  (oitenta)  discentes  serão  inicialmente  selecionados  conforme  os  seguintes

critérios: 65 (sessenta e cinco) vagas destinadas a docentes indígenas em exercício e gestores e técnicos

(indígenas) da educação que trabalham em escolas indígenas e 15 (quinze) vagas para egressos do

magistério indígena e indígenas egressos do Ensino Médio. 

9.4. PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

9.4.1. PROTAGONISMO E AUTONOMIA INDÍGENAS

Do ponto  de  vista  antropológico,  dir-se-ia  que  o  intuito  da  Educação  é  pautar  os

conhecimentos  em uma compreensão  do homem em sua  totalidade -  o  homem,  enquanto

indivíduo,  é  um  ser  multidimensional,  um  ser  que  se  faz  em  várias  dimensões:  sociais,

culturais, políticas, religiosas, familiares, biológicas, etc. 

Tratando-se  de  uma  Educação  Escolar  Indígena,  específica  e  diferenciada,  deve-se

preservar  este  aspecto  multidimensional  do  homem.  Por  isso,  as  áreas  de  conhecimento

humano  -  a  saber:  Ciências  Naturais  e  Matemática,  Ciências  Humanas  e  Ciências  da

Linguagem  e  Comunicação  -  devem  ser  trabalhadas  em  diálogo  com  as  vivências  e

experiências  dos  povos  indígenas,  para  que  a  educação  não  represente  um  processo  de

imposição  cultural.  Os  protagonistas  indígenas  devem  estar  efetivamente  inseridos  na

dinâmica do curso, sendo partícipes do processo de ensino aprendizagem. Assim, um diálogo

intenso e  constante  deve ocorrer  entre  os  saberes  tradicionais  e  científicos  das sociedades

modernas e os meios próprios de produção de conhecimento das populações indígenas.

Nesse sentido, será resguardada a autonomia do indígena na formação de seu próprio

processo educacional, contextualizando sua reflexão nas condições histórico-culturais em que
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ele está inserido como sujeito de ação: o homem no seu aspecto multidimensional. Por isso,

pode-se  dizer  que  o  Curso  de  Licenciatura  Intercultural  Indígena  será  resultado  do

protagonismo indígena. 

De um modo geral, as comunidades indígenas necessitam protagonizar suas decisões,

não  somente  em  relação  à  educação,  mas  inclusive  nos  projetos  sociais  que  lhes  são

oferecidos.  Porém,  não  é  o  que  de  fato  ocorre  na  maioria  dos  casos.  O que  se  observa,

geralmente, é que gestores e estudiosos procuram as comunidades indígenas para promover

pesquisas e diagnósticos de suas condições, sem necessariamente lhes dar um direito de opinar

e participar  na elaboração de projetos que se voltam para suprir  suas necessidades  locais.

Diante disso, os indígenas ainda se sentem em um estado de latência e passividade políticas. É

preciso que eles sejam os principais agentes destes projetos para que não sejam excluídos

daquilo que eles são a causa.

No caso da Educação Escolar Indígena, faz-se necessária a participação efetiva das

comunidades no processo de formação curricular. Por isso, a preferência das comunidades é

que os pesquisadores e professores, com formação especializada em questões indígenas, sejam

oriundos de suas populações, a fim de preservar a sua autonomia e liberdade. Sendo assim, o

Projeto  Político  Pedagógico  de  um  curso  para  formação  de  docentes  indígenas  deve,

necessariamente,  levar  em consideração  que os  processos  de  estruturação,  planejamento  e

gestão da educação devem ser protagonizados pelos indígenas. 

Portanto, o PPP deverá estabelecer que a atividade e a formação do docente indígena

serão instituídas por um conhecimento preciso das necessidades locais das comunidades, que

valorizem as vivências  culturais  e sociais,  compartilhadas  também com outras culturas,  de

modo que sejam preservadas as especificidades e singularidades étnicas.

9.4.2. PLURALIDADE CULTURAL E METODOLOGIA DE ENSINO

Deve haver  um cuidado especial  para com a Educação Escolar  Indígena,  a  fim de

evitar que o processo de ensino aprendizagem não represente para a população indígena uma

manutenção  do  preconceito.  A proposta  deve  ser  fundada  em princípios  que  estejam em

conformidade com as condições e situações vivenciadas pelas populações em seus contextos

culturais,  uma vez que é  preciso fazer  do processo ensino aprendizagem algo que não se

realize como uma imposição cultural, que coloque os saberes e conhecimentos indígenas, suas

tradições e vivências, em um nível inferior à cultura científica ocidental. De um modo geral,
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os  programas  pedagógicos  tendem  a  não  reconhecer  a  alteridade  dos  saberes  indígenas,

desprezando-os em detrimento da cultura técnica e científica ocidental.

O PPP da Licenciatura Intercultural Indígena do IFBA – Campus Porto Seguro buscará

estratégias de valorização das populações indígenas por meio de um diálogo constante com as

comunidades,  ampliando  a  capacidade  de  manutenção  e  preservação dos  saberes  culturais

próprios,  além de  procurar  desenvolver  a  consciência  de  povo nestas  populações.  Dentro

disso, haverá uma perspectiva de valorização dos conhecimentos veiculados pela história oral,

não como saberes  alheios  ao tempo e ao  espaço,  mas  imbuídos  na dinâmica  cultural  dos

próprios  grupos.  Na  verdade,  a  estrutura  curricular  da  Licenciatura  Intercultural  Indígena

necessitará de uma sensibilidade para perceber a diversidade cultural, buscando um diálogo

constante dos conhecimentos indígenas com os conhecimentos científicos ocidentais.

As pesquisas desenvolvidas pelos professores indígenas, por meio de diagnósticos das

condições locais de vida, terão uma importância cabível para que as comunidades consigam

sistematizar e preservar seus saberes, dando conta de que o seu passado é marca constitutiva

do  seu  presente.  Por  conseguinte,  os  grupos  étnicos  envolvidos  neste  processo  terão  a

possibilidade de perceberem a importância dos seus saberes como marca intrínseca de sua

identidade cultural.

Sendo assim,  do ponto de vista epistemológico,  a metodologia de ensino procurará

subsídios  para promover  um diálogo entre  a  linguagem científica  ocidental  e  as  tradições

indígenas,  para  que  haja  um  plano  dialógico  de  aprendizagem  intercultural,  em  uma

perspectiva  pluricultural.  Este  princípio  relaciona-se  ao  que  GIROUX  (1999,  p.  158)

denomina  de  Pedagogia  da  Fronteira,  que  procura  desenvolver  “uma  filosofia  pública

democrática que respeite o conceito de diferença como parte de uma luta comum para estender

e transformar a qualidade de vida pública”. Este conceito pressupõe a concepção de processos

educacionais  e  da  própria  sociedade  mediante  uma  “multiplicidade  de  práticas,  valores  e

relações sociais democráticos”, nos quais os alunos e professores possam redefinir suas visões

tradicionais de comunidade, linguagem, espaço e possibilidade.

De acordo com esta metodologia, o currículo do curso terá uma estrutura dinâmica,

para proporcionar uma mobilidade conceitual, evitando uma definição prévia e padronizada

dos  conteúdos  a  serem trabalhados.  A dinâmica  do curso será  calcada  nos  resultados  das

pesquisas realizadas por docentes e discentes, com o intuito de que o processo educacional
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seja instituído no momento preciso de sua realização, isto é, o progresso e o perfil do curso

serão fundados nas reflexões e compreensões das vivências indígenas no momento em que

elas ocorrem. 

O currículo não terá uma estrutura distribuída em disciplinas, tal como as tradicionais

licenciaturas, mas terá uma estrutura transdisciplinar, uma vez que será organizado a partir de

Ciclos  de  Formação,  gerais  e  específicos,  que  serão  constituídos  em  Temas  Contextuais

amplos e multidisciplinares. 

Em  vista  disso,  será  fundamental,  para  formação  dos  currículos  e  dos  conteúdos

escolares, que o profissional da Educação Escolar Indígena seja também um pesquisador, que

faça  diagnósticos  das  condições  das  comunidades,  que  promova  debates  com  estas  para

conhecer suas necessidades e que esteja sempre em diálogo com os órgãos oficiais ligados às

questões indígenas. O ensino, em todas as suas facetas, é indissociável da pesquisa. No caso

indígena, a pesquisa é a condição de possibilidade do ensino.

Por  conseguinte,  a  Licenciatura  Intercultural  Indígena  não  deverá  formar  um

profissional  somente preparado para a  sala de aula,  mas  este  deverá estar capacitado para

desenvolver  atividades  de  pesquisa  que  dialoguem  com  os  vários  âmbitos  da  vida  e  do

conhecimento humanos. Por sua vez, o futuro docente indígena não poderá ter uma formação

fragmentada por causa de uma divisão taxativa das áreas do conhecimento humano: a relação

entre  os  vários  âmbitos  do  conhecimento  precisa  estar  garantida  através  do  princípio  da

transdisciplinaridade.

A abordagem transdisciplinar propõe que cada cultura, nação e/ou religião mergulhem

cada vez mais em si mesmas a fim de reforçar seus aspectos identitários, favorecendo, em

contrapartida, o reconhecimento, o respeito e o diálogo com o outro, o diferente. O conceito de

transdisciplinaridade,  que  deverá  ser  um  dos  fundamentos  teóricos  metodológicos  da

Licenciatura  Intercultural  Indígena,  revela-se de  extrema importância  na caracterização do

curso. Partindo-se do princípio interdisciplinar, buscar-se-á essencialmente a realização de um

trabalho através da relação entre os diversos saberes numa “democracia cognitiva”. Segundo

JAPIASSÚ  (1976),  dois  níveis  de  trabalho  interdisciplinar  são  possíveis:  o  nível

pluridisciplinar, que consiste no estudo do mesmo objeto por diferentes disciplinas, sem que

haja convergência  quanto aos  métodos  e conceitos;  e  o  interdisciplinar,  que consistiria  na

integração das disciplinas no nível de conceitos e métodos
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A transdisciplinaridade,  por sua vez, se concretizará por intermédio da proposta da

Pedagogia de Projetos, que implica numa concepção de projetos na qual as atividades são

definidas com temas e objetivos delimitados a partir da relação interdisciplinar. A preocupação

fundamental será a de selecionar as questões de relevância para as áreas de conhecimentos

específicos,  instituindo  uma  reflexão  em  conformidade  com  problemáticas  próprias  da

situação de ensino aprendizagem. A preocupação com os ciclos de atividades específicos das

comunidades  indígenas  inclui-se  nas  propostas  do  Curso  ao  se  efetivar  a  Pedagogia  da

Alternância  que,  segundo  SOMMERMAN  (1999),  implica  no  respeito  ao  sujeito,

considerando suas raízes e a cultura na qual está inserido. 

Neste sentido, as Pedagogias da Fronteira, de Projetos e da Alternância são abordagens

complementares  à  proposta  da transdisciplinaridade  e  serão basilares  para a  efetivação do

Curso. Elas visam superar a massificação do ensino, resultante do processo de coisificação do

homem e de uma epistemologia reducionista responsável pela fragmentação do saber e pelo

enfoque das pesquisas no nível sensível da realidade humana. Paradoxalmente, entretanto, o

próprio  avanço  científico  promovido  pela  especialização  das  disciplinas,  tem levado,  nas

últimas  décadas,  à  constatação  dos  vários  níveis  de  realidade,  abrindo  margem  para  o

reconhecimento da interdependência de todos os seus aspectos e, consequentemente, lançando

as bases da epistemologia e metodologia transdisciplinares.

A Pedagogia  da  Alternância,  por  sua  vez,  surge  em função  da  necessidade  de  se

respeitar  a  riqueza  da  diversidade  que  existe  em  cada  ser  humano,  o  que  exige  o

desenvolvimento de formas específicas de organização do tempo e do espaço de aprendizagem

escolar. Ao contrário do que determina a estrutura das sociedades contemporâneas, a escola

deve ser um lugar no qual a lógica da divisão técnica não seja o mote fundador do ensino. No

Brasil, as primeiras experiências com esta nova proposta pedagógica ocorreram a partir do

final da década de 60, tendo como objetivos principais a formação técnica de agricultores, o

incentivo a permanência dos alunos no local de origem, o incremento de novas tecnologias no

seu meio,  além de prover  uma formação humana e cidadã  e  com o engajamento  social  e

político dos alunos nas suas comunidades e nos movimentos sociais. Posteriormente, a fixação

do homem no campo deixou de ser um lema da escola, sendo substituído pelo da formação

para a liberdade (BEGNAMI, 2002).
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Constituiu-se em uma alternativa de enfrentamento das problemáticas que envolvem a

educação  formal  dos  moradores  do  campo,  como  o  alto  custo  com  o  deslocamento  de

estudantes para as cidades;  o desgaste físico dos estudantes com interferência no processo

educativo; organização curricular ancorada na lógica do meio urbano e, portanto, desvinculada

da realidade local; ausência de recursos materiais e humanos para a realização de atividades

que atendam as especificidades do campo; atividades de produção familiar agropecuária que

necessitam da presença dos estudantes na propriedade familiar, causando faltas e dificuldades

de acompanharem o calendário tradicional das escolas, entre outras.

As pesquisas em torno deste tema e os projetos efetivamente desenvolvidos suscitaram

questionamentos  pertinentes:  uma  diferente  estrutura  organizacional  e  administrativa  em

relação à escola convencional; aposta em um modelo pedagógico que pretende permitir uma

formação,  ao  mesmo  tempo,  totalizadora  em  relação  a  uma  determinada  concepção  de

sociedade e individualizante em relação a uma determinada concepção de personalidade; e,

sobretudo,  a apresentação de uma alternativa de escolarização adequada às vicissitudes  do

meio  rural  (esvaziamento  demográfico,  dificuldade  de  realização  de  transporte  escolar,

inadequação do calendário agrícola ao calendário escolar convencional) e a um ambiente ainda

não totalmente submetido à lógica da divisão técnica e intelectual  do trabalho.  As escolas

rurais que assumiram o desafio de encampar esta proposta são invariavelmente reconhecidas

pela  sua função social,  seu caráter  inclusivo,  sua dinâmica  democrática  e sua proposta de

compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

Por conseguinte, a Pedagogia da Alternância preza pela permanência do educando no

seu local,  para lhe fornecer  uma formação específica  que esteja em conformidade com as

características sociais e políticas de sua região, incentivando-o a incluir novos meios de ação e

transformação da sua realidade.  Dir-se-ia  que não é o indivíduo que deve se adequar  aos

padrões e regras da escola,  mas a escola que deve se articular  em torno das necessidades

espaciais e temporais dos indivíduos. Para a Educação Escolar Indígena, são os meios da vida

indígena que delimitarão os calendários escolares, onde as aulas ocorrerão, de que modo e

quando as avaliações serão realizadas e etc.; ou seja, todas as características da vida indígena

determinam o modo como será promovido o ensino aprendizagem.

Nos  casos  da  Educação  Escolar  Indígena  e  das  licenciaturas  interculturais,  uma

dinâmica  semelhante  deve  ser  estritamente  observada.  Uma  das  propostas  do  Curso  de
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Licenciatura  Intercultural  Indígena  do IFBA –  Campus Porto  Seguro buscará  valorizar  as

experiências protagonizadas pelas comunidades indígenas a fim de assegurar a especificidade

deste processo educacional.

No  que  se  refere  à  Pedagogia  de  Projetos,  vale  considerar  que  ela  será  um  dos

princípios  norteadores  destas  experiências.  Caberia  lembrar  que  a  aplicação  inicial  da

metodologia de projetos à educação remete-se a John Dewey (1859-1952), que a desenvolveu

em oposição à metodologia tradicional. Nela, o educando transforma-se em autor do processo

de ensino aprendizagem, incorporando aspectos de sua realidade cotidiana na escola, o que lhe

capacita a construir conhecimento com autonomia e espírito crítico.

O objetivo básico da Pedagogia de Projetos é a articulação entre os saberes formais da

escola e os saberes sócio-culturais dos alunos, o que favorece maior objetivação dos conteúdos

analisados e permite que o educando não sinta que aprende algo abstrato ou fragmentado.

Recentemente,  um  sentido  de  proposição  de  uma  prática  pedagógica  crítica,  reflexiva  e

problematizadora tem sido incorporado à sua conceituação (BEHRENS, 2006). 

Segundo HERNANDEZ (1998), a Pedagogia de Projetos apresenta várias propostas de

ruptura  com  a  lógica  educacional  tradicional,  em  relação  direta  com  a  perspectiva  da

alternância e da transdiciplinaridade, uma vez que busca romper com: a) a desarticulação entre

os  conhecimentos  escolares  e  a  vida  real  dos  agentes  em  aprendizagem;  b)  a

compartimentação do saber em disciplinas, séries e períodos letivos fixos; c) o protagonismo

do professor  em detrimento  dos  alunos;  d)  o  ensino individualizado e e)  a  avaliação  não

processual, pontual e que objetiva a seleção dos mais qualificados.

Os  conhecimentos  não  serão  unicamente  disciplinares,  mas  terão  sua  estrutura

constituída  por  Temas  Contextuais,  multidisciplinares,  que  permearão  uma  concepção

globalizante  do  processo  de  ensino  aprendizagem.  O  professor  indígena  deve  enfrentar

problemas que se colocam em perspectivas micro e macrossociais. Nesse sentido, a elaboração

dos projetos  é realizável  a partir  dos Temas Contextuais,  cujo fundamento  epistemológico

parte  de  problemas  de  ampla  extensão  social  e  cultural,  articulando-se  em  conteúdos

multidisciplinares. Essa perspectiva de interdependência dos conteúdos é um instrumento para

a compreensão e ação sobre a realidade e as condições vigentes. Por conseguinte, o processo

ensino aprendizagem possui uma dinâmica própria, cuja estrutura precisa ser estratificada na

interação entre docentes e discentes.
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A  estrutura  metodológica  da  Licenciatura  Intercultural  Indígena,  portanto,  será

arraigada em um processo educacional pautado em questões-problemas, cujo foco é fazer da

relação ensino aprendizagem um meio para resolução de problemas através da interação entre

discentes e docentes. Por esse motivo, é reconhecida a necessidade da formação profissional

do professor  indígena  ser  exclusivamente  calcada  na  situação das  comunidades  e  da ação

consciente diante das realidades locais. 

10. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR

TEMAS CONTEXTUAIS

O conteúdo curricular, a ser desenvolvido sob a forma de Pedagogia de Projetos, inter-

relaciona diversas experiências teóricas e práticas das áreas envolvidas. A seleção dos temas

partirá dos interesses e das necessidades específicas das comunidades indígenas participantes.

Cada tema será tratado a partir de diferentes abordagens e de acordo com a especificidade dos

projetos, que deverão apresentar um produto final.

Os projetos  serão  implementados  a  partir  de  temas contextuais,  os  quais  poderão

passar por mudanças no decorrer do processo de formação, fazendo emergir novos conteúdos

que não constam no mapa conceitual inicialmente proposto. Em razão disso, os docentes do

Curso de Licenciatura Intercultural Indígena necessitam estar preparados para atender a estas

solicitações, que surgirão a partir da construção do espírito investigativo dos alunos.

No  desenvolvimento  dos  temas  dos  projetos  é  indispensável  que  se  tenha  como

preocupação  um  equilíbrio  entre  vivências,  necessidades  educacionais  e  teorias  a  serem

elaboradas. É fundamental definir os fins a serem atingidos em cada projeto, as questões que

devem ser priorizadas e, sobretudo, possibilitar aos discentes o estabelecimento das relações

entre os diversos enfoques.

10.1. ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso de Licenciatura Intercultural Indígena do IFBA – Campus Porto Seguro será

estruturado em quatro ciclos distribuídos em quatro anos. A divisão da estrutura curricular em

Ciclos – Básico, Específico e Complementar – tem o objetivo de permitir a maleabilidade do

curso, sendo que sua estruturação não será seqüencial, na medida em que poderá haver uma
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alternância entre os Temas Contextuais de cada Ciclo. Por conseguinte, o curso é construído

com carga horária mínima de 2800, distribuídas da seguinte forma: 

1 - Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas: 

Este ciclo é obrigatório para todos os discentes da Licenciatura Intercultural Indígena e

possuirá  duração  mínima  de  dois  semestres,  com  carga  horária  mínima  de  690  horas,

distribuídas em 450 horas presenciais e 240 horas à distância. 

O Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas terá como função formar o discente em

conhecimentos sobre as condições históricas e socioculturais dos povos indígenas.  Este ciclo

terá três Temas Contextuais:

1.1. Povos e Culturas Indígenas: 

Com carga horária  básica de 150 horas de aulas presenciais  e 80 horas de curso à

distância, o objetivo deste tema é promover o conhecimento da diversidade cultural, para o

reconhecimento  da  significação  de  cada  manifestação  cultural  em  sua  especificidade,

possibilitando a identificação dos espaços culturais dos povos indígenas de acordo com sua

própria  localização.  Neste  tema,  estarão  presentes  as  seguintes  áreas  do  conhecimento:

História, Geografia, Arqueologia, Antropologia, Filosofia, Literatura e Artes. 

1.2. Linguagem e Construção da Diferença e Singularidade: 

Com carga horária  básica de 150 horas de aulas presenciais  e 80 horas de curso à

distância, o objetivo deste tema é capacitar o professor indígena a reconhecer a linguagem

como  identidade  cultural,  a  partir  do  mecanismo  da  diferença  e  da  diversidade,  para

compreender os processos de formação e construção das línguas, seja pela oralidade ou pela

escrita. As áreas de Lingüística, Antropologia, Filosofia e Artes serão as mais utilizadas na

gestão deste Tema. Este Tema Contextual promoverá discussões acerca da situação lingüística

das  sociedades  indígenas,  para  articular  o  trabalho  de  investigação  antropológica  com as

práticas de suas produções culturais, uma vez que a língua é um ambiente de construção da

identidade étnica.  Nesse sentido, além da investigação especializada nas características das

línguas  indígenas,  o  ensino  da  Língua  Portuguesa  será  realizado  de  modo  a  preservar  as

especificidades dos povos e culturas que formarão a demanda de discentes do curso. 

1.3. Povos e Culturas Indígenas no Brasil:
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Com carga horária básica de 150 horas presenciais e 80 horas de curso à distância, este

Tema Contextual terá como proposta promover discussões acerca da diversidade cultural dos

povos  indígenas  no  Brasil,  analisando  as  especificidades  históricas  das  culturas  indígenas

brasileiras. Para tanto, serão realizadas leituras de produções científicas brasileiras nas áreas

de Antropologia, Arqueologia, História, Filosofia e Artes.

Além  disso,  é  preciso  avaliar  e  identificar  a  diversidade  e  as  especificidades  das

culturas  indígenas  brasileiras,  suas  línguas  e  meios  de  linguagem,  assim  como  suas

especificidades regionais e históricas. Para tanto, as áreas de Lingüística, História e Geografia

serão norteadoras das discussões promovidas durantes este tema.

2 - Ciclo Básico em Educação Escolar Indígena: 

Este Ciclo é obrigatório para todos os discentes da Licenciatura Intercultural e possuirá

duração mínima de 1110 horas, distribuídas em 710 horas de Temas teóricos, com mais 400

horas  de  estágio  em práticas  pedagógicas.  As  710 horas  teóricas  constarão  de  470  horas

presenciais e 240 horas à distância. 

O Ciclo  Básico  em Educação  Escolar  Indígena  terá  como  função  proporcionar  ao

discente condições de reflexão sobre os conceitos e as práticas educacionais necessárias para a

prática  docente,  focando  principalmente  a  prática  docente  na  Educação  Escolar  Indígena.

Nesse sentido, este Ciclo será composto por dois semestres, sendo que o primeiro terá um

único Tema Contextual intitulado “Tópicos em Educação e Educação Escolar Indígena”, que

será  articulado  nas  áreas  de  Filosofia,  Psicologia  e  Sociologia  da  Educação,  História  da

Educação Escolar Indígena no Brasil e Introdução à Prática Educacional; e o segundo terá dois

Temas  Contextuais  intitulados  “Fundamentos  Legais  e  Pedagógicos  da  Educação  Escolar

Indígena” e “Prática de Ensino em Educação Escolar Indígena”, compreendidos nas áreas de

Legislação Escolar Indígena e Pedagogia, Didática e Produção de Materiais Didáticos.

Este ciclo terá três Temas Contextuais:

2.1. Tópicos em Educação Escolar Indígena: 

Com carga horária de 150 horas presenciais e 80 horas à distância, este Tema possui o

intuito de esclarecer quais são os fundamentos teóricos e práticos da Educação, em sentido

geral, depois especializando-os para as questões da Educação no sentido multicultural, para

compreender a especialidade da Educação Escolar Indígena em um quadro geral da Educação
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Escolar no Brasil. As áreas que nortearão este Tema serão: Filosofia da Educação, Sociologia

da Educação, Psicologia da Educação, Pedagogia e Gestão Escolar. 

2.2. Fundamentos Legais e Pedagógicos da Educação Escolar Indígena:

Com carga horária de 150 horas presenciais e 80 horas à distância, neste Tema serão

colocados  e  esclarecidos  os  parâmetros  legais  que  garantem aos  indígenas  uma  educação

diferenciada, o contexto histórico destas legislações e seus problemas atuais: o objetivo deste

Tema é levantar questões sobre a Educação Escolar Indígena no âmbito de seus dispositivos

legais. As áreas específicas deste Tema serão: Direito, Pedagogia, Sociologia, Ciência Política

e Antropologia. Nesse sentido, fica evidente que se procura aprimorar a capacidade de acesso

à Legislação e aos Direitos dos Povos Indígenas brasileiros, a partir de sua formação histórica,

para  mostrá-los  como  resultado  de  um  processo  de  transformações  sociais,  a  partir  da

participação efetiva e engajada dos povos indígenas.  Por sua vez, este Tema será norteado

principalmente  pelas  áreas  de  Direito  e  Pedagogia,  com  informações  específicas  sobre  a

Legislação Escolar Indígena.

2.3. Prática de Ensino em Educação Escolar Indígena:

Com carga horária de 170 horas presenciais, 80 horas à distância e 400 horas de estágio

e  prática  docentes,  este  Tema  tem  como  mote  aprofundar  na  teorização  e  prática  das

metodologias  de  ensino,  para  permitir  a  reflexão  sobre  o  ambiente  escolar  indígena  e  a

produção de materiais  didáticos  que se adéquem às necessidades e preferências  locais.  As

áreas de maior ênfase neste Tema são: Pedagogia, Informática e Artes. 

Esta etapa do curso cumpre a função de estabelecer a prática docente indígena através

de  Estágio  em  Escolas  Indígenas,  com  o  intuito  de  levar  à  capacitação  do  profissional

elementos  para  elaborar  materiais  didáticos  que  se  adaptem  às  características  dos  povos

indígenas e às suas condições históricas e sociais. 

3 - Ciclo Específico em Formação Profissional: 

Este Ciclo será realizado com carga horária de 600 horas, sendo que 400 horas são

destinadas às aulas presencias e 200 horas de curso à distância. O Ciclo é composto por três

áreas específicas de Formação Profissional do Docente Indígena, compreendendo as três áreas

do  conhecimento:  Ciências  Naturais  e  Matemática,  Ciências  Humanas  e  Ciências  da

Linguagem e Comunicação. 
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Todos  os  discentes  da  Licenciatura  Intercultural  Indígena  terão  que  promover  sua

formação nas três grandes áreas do conhecimento, sendo que, por isso, este Ciclo também será

obrigatório para todos eles. 

3.1. Ciências Naturais e Matemática:

Com carga horária de 120 horas presenciais e 80 horas à distância, este Tema procura

situar as sociedades indígenas frente às ciências ocidentais, estabelecendo Tópicos nas áreas

de Física, Matemática, Química e Biologia, porém em um embate dialógico constante com os

conhecimentos típicos da cultura indígena e suas formas de vivenciar os fenômenos naturais.

Nesse sentido, o objetivo principal é realizar uma reflexão, a partir de problemas chave, sobre

os conteúdos e teses das ciências naturais em consonância com as realidades indígenas locais.

3.2. Ciências Humanas

Com carga horária  de 120 horas presenciais  e 80 horas à distância,  este Tema tem

como objetivo fazer um debate dialógico entre as concepções de homem, cultura e sociedade

produzidas  pelas  teorias  filosóficas  e  sócio-antropológicas  ocidentais  e  as  concepções

indígenas,  para  fazer  o  discente  interagir  com  os  conteúdos  das  ciências  humanas  em

consonância com as realidades indígenas. 

4 - Ciclo de Formações Complementares: 

Este Ciclo  será composto  por Temas  Contextuais  eletivos,  que serão oferecidos  de

acordo  com  as  demandas  da  Licenciatura  e  as  necessidades  específicas  das  populações

indígenas. Por sua vez, este Ciclo terá como propósito estabelecer uma série de conhecimentos

complementares  que  serão  disponibilizados  à  formação  do  discente  de  acordo  com  as

necessidades  locais  e  atuais  das  populações  indígenas  que  formarão  a  demanda do curso.

Nesse sentido, os Temas Contextuais que constituirão este Ciclo serão variáveis segundo a

demanda e o transcorrer do curso. Porém, algumas áreas já se apontam como necessárias:

Formação  de  Lideranças  e  Gestão  de  Território,  Meio  Ambiente,  Turismo,  Saúde  e

Alimentação, Informática e Cultura Corporal do Movimento e da Estética. 

Porém,  neste  Ciclo,  o  discente  poderá  escolher,  de  acordo  com suas  necessidades

acadêmicas e profissionais, os Temas Contextuais que ele realizará, permitindo-lhe direcionar

mais  o  seu  campo  de  investigação  e  formação  específica.  Porém,  cada  discente  deverá

cumprir, de acordo com a carga horária mínima da Licenciatura, pelo menos dois Temas deste
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Ciclo, que somarão a carga horária de 400 horas, sendo 240 horas presenciais e 160 horas à

distância.

Em  suma,  o  curso  será  dividido  em  4  partes,  cujas  especificidades  e  detalhes

pedagógicos  dos  ciclos  e  seus  Temas  Contextuais  segue  na  lista  de  quadros  abaixo

relacionados:

1 - Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas:

 690 horas, 450 presenciais e 240 à distância;

2 - Ciclo Básico em Educação Escolar Indígena: 

1110 horas, 470 presenciais teóricas, 240 teóricas à distância e 400 horas de estágio;

3 – Ciclo Específico em Formação Profissional: 

600 horas, 400 presenciais 200 à distância;

4 – Ciclo de Formações Complementares: 

400 horas, 240 presenciais e 160 à distância.

Quantificando um total de 2800 horas de curso, que serão realizadas por volta de 4

anos de curso.
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Figura 1. Estrutura Curricular – Fluxograma

CICLO BÁSICO EM 

CONHECIMENTOS 

INDÍGENAS

POVOS E CULTURAS INDÍGENAS

LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DA DIFERENÇA E DA DIVERSIDADE

POVOS E CULTURAS INDÍGENAS NO BRASIL

CICLO BÁSICO EM 

EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA

TÓPICOS EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

FUNDAMENTOS LEGAIS EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

PRÁTICA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

CICLO ESPECÍFICO 

EM FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO

CICLO DE 

FORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES

MEIO AMBIENTE

TURISMO

OUTROS

ESTRUTURA CURRICULAR

Carga Horária Mínima: 2.800 hs

CICLO BÁSICO EM CONHECIMENTOS INDÍGENAS
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Quadro 3. Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas

TEMA CONTEXTUAL Povos e Culturas Indígenas
TEMAS ESPECÍFICOS  A construção  e  transmissão  de  conhecimentos  e  singularidades  nas

sociedades indígenas.
 As culturas indígenas: suas histórias e expressões artísticas e rituais.
 Teorias indígenas sobre a origem do homem e do mundo (cosmologia).
 Oralidade  e  Escrita  como  materiais  de  pesquisas  históricas,

antropológicas e literárias.
 A Arqueologia e o estudo das culturas indígenas.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 História
 Geografia
 Arqueologia
 Antropologia
 Filosofia
 Literatura
 Artes

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Conhecer  e  criar  paralelos  entre  as  diversas  culturas  indígenas,
reconhecer  a  importância  de  cada  manifestação  cultural  em  seu
contexto social e valorizar a diversidade cultural.

 Identificar os espaços culturais ocupados, discutir sobre os meios de
conservação e preservação destes espaços.

 Construir  conhecimento  sobre  a  história  dos  povos  indígenas.
Identificar os instrumentos pelas quais estas histórias são repassadas e
perpetuadas.

CARGA HORÁRIA  150h. (P)
 80h. (A)
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Quadro 4. Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas

TEMA CONTEXTUAL Linguagem e Construção da Diferença e da Singularidade
TEMAS ESPECÍFICOS  As Línguas e as Linguagens Indígenas.

 A produção do conhecimento pela oralidade.
 A construção das Identidades Culturais pela Linguagem: o estudo de

caso do Patxohã.
 A Língua como fonte da singularidade.
 O multilinguismo e os povos indígenas.
 Linguagem verbal: oral e escrita.
 Linguagem não verbal: simbólica; musical; cênica; pictórica e corporal.
 Gênero e tipologia textual.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Linguística
 Antropologia
 Filosofia
 Literatura
 Artes

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Reconhecer a importância da linguagem como identidade de uma nação
indígena. 

 Entender as teorias da Linguagem e Lingüística.
 Conhecer a linguagem visual e adquirir conhecimentos técnicos para

identificar os diversos tipos de artes dos povos indígenas.
 Saber  utilizar  a  linguagem  verbal  como  meio  de  expressão  do

pensamento, construção e reprodução da realidade que o cerca.
 Distinguir,  conhecer,  saber  usar  e apreciar  as linguagens não-verbais

percebendo-as como formas legítimas de comunicação, desenvolvendo
a capacidade de analise estética e sensorial. 

 Identificar os diferentes tipos de construções textuais.
 Analisar, refletir e respeitar a diversidade cultural indígena através das

Línguas.
CARGA HORÁRIA  150h. (P)

 80h. (A)
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Quadro 5. Ciclo Básico em Conhecimentos Indígenas

TEMA CONTEXTUAL Povos e Culturas Indígenas no Brasil
TEMAS ESPECÍFICOS  A construção  e  transmissão  de  conhecimentos  e  singularidades  nas

sociedades indígenas no Brasil.
 As culturas indígenas no Brasil: suas histórias e expressões artísticas e

rituais.
 Teorias indígenas sobre a origem do homem e do mundo (cosmologia)

no Brasil
 Oralidade  e  Escrita  como  materiais  de  pesquisas  históricas,

antropológicas e literárias no Brasil.
 A Arqueologia e o estudo das culturas indígenas no Brasil.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Linguística
 História
 Geografia
 Arqueologia
 Antropologia
 Filosofia
 Literatura
 Artes

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Avaliar  o  processo  de  construção  da  diversidade  cultural  no  Brasil,
refletir sobre a sua manutenção e preservação.

 Identificar os espaços culturais ocupados no Brasil,  discutir sobre os
meios de conservação destes espaços.

 Perfazer  a  linha  histórica  dos  povos  indígenas  no  Brasil,  criando
condições para compreensão da evolução e transformações  ocorridas
ao  longo  do  tempo  assim  como  constituir  analogias  a  sociedade
indígena contemporânea

CARGA HORÁRIA  150h. (P)
 80h. (A)
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CICLO BÁSICO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Quadro 6. Ciclo Básico em Educação Escolar Indígena

TEMA
CONTEXTUAL

Tópicos em Educação e Educação Escolar Indígena

TEMAS ESPECÍFICOS  Fundamentos  da  educação:  teorias  pedagógicas;  currículo,  didática;
avaliação;  projeto  político  pedagógico;  metodologia  da  pesquisa;
políticas públicas; etc.

 Fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação.
 Educação Multicultural na escola brasileira
 A Educação Escolar Indígena e suas especificidades.
 Práticas Educacionais de Ensino Escolar Indígena.
 Políticas de revitalização cultural e lingüística.

 Organização e gestão escolar.
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Filosofia da Educação
 Sociologia da Educação
 Psicologia da educação
 Pedagogia

 Gestão Escolar.
CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Conhecer e analisar os conceitos de educação e traçar paralelos entre a
educação real e ideal

 Refletir sobre as condições educacionais do Índio no Brasil, conhecer o
processo de implementação da educação indígena, debater sobre o seu
desenvolvimento buscando a melhoria das metodologias.

 Desenvolver a leitura e a interpretação da legislação vigente sobre as
questões da Educação Indígena no Brasil,  buscando a apreensão dos
direitos e deveres dos cidadãos índios brasileiros.

 Ter noções de organização e gerenciamento de uma unidade escolar.
CARGA HORÁRIA  150h. (P)

 80h. (A)
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Quadro 7. Ciclo Básico em Educação Escolar Indígena

TEMA CONTEXTUAL Fundamentos Legais e Pedagógicos da Educação Escolar Indígena
TEMAS ESPECÍFICOS  Política  de  Educação  Escolar  Indígena:  histórico  sócio-cultural  dos

direitos dos índios da Colônia à República.
 Leis de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil
 A questão do Ensino Escolar Indígena: dispositivos legais.
 As diretrizes e referenciais da Educação Escolar Indígena.

 O campo normativo versus as práticas no âmbito da educação escolar
indígena: instâncias de planejamento e execução; escolas indígenas nos
sistemas de ensino; formação de professores indígenas.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Direito
 Pedagogia
 Sociologia
 Ciência Política
 Antropologia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Conhecer as Leis e Normas que regulamentam o Ensino Indígena no
Brasil e refletir sobre a sua aplicação.

 Refletir  sobre a história do ensino escolar  indígena  no Brasil  e seus
impactos na Legislação Brasileira.

CARGA HORÁRIA  150h. (P)
 80h. (A)
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Quadro 8. Ciclo Básico em Educação Escolar Indígena

TEMA CONTEXTUAL Prática de Ensino em Educação Escolar Indígena
TEMAS ESPECÍFICOS  Metodologias de ensino.

 Análise de materiais didáticos utilizados nas escolas indígenas e não-
indígenas.

 Produção de material didático.
 Prática de ensino e Estágio Supervisionado.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Pedagogia
 Informática
 Artes

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre e aplicar as diversas metodologias de ensino.
 Elaborar pesquisas para subsidiar a produção de material didático.
 Produzir materiais para trabalhar com o ensino indígena.
 Perceber que os materiais  didáticos e as metodologias  de ensino são

meios e não o fim do processo educacional.
 Adquirir uma postura crítica frente às novas tecnologias na produção do

conhecimento.
 Elaborar pesquisas para subsidiar a produção de material didático.

CARGA HORÁRIA  170h. (P)
 80h. (A)
 400h. (Estágio)
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CICLO ESPECÍFICO EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quadro 9. Ciclo Específico em Formação Profissional 

TEMA CONTEXTUAL Ciências Naturais e Matemática
TEMAS ESPECÍFICOS  As sociedades indígenas e as ciências.

 As ciências na escola.
 Tópicos  em Física:  histórico  da  ciência  física;  conceitos  básicos  de

mecânica; óptica; ondas; eletricidade e magnetismo.
 Tópicos em Matemática: histórico da ciência matemática; matemática

como  forma  de  explicação  e  atuação  sobre  a  realidade;  diferentes
maneiras  de  contar,  medir,  por  em  ordem  e  classificar  o  mundo;
números  e  operações  numéricas;  espaço  e  formas;  grandezas  e
medidas; sistema monetário brasileiro; etc.

 Tópicos em Química: histórico da ciência química; química, tecnologia
e sociedade; conceitos de matéria, compostos orgânicos e inorgânicos e
processo de corrosão; formação e composição química da terra; o ciclo
da água e do carbono na natureza; a escassez e a poluição das águas; a
produção e o consumo de energia (tópicos em termoquímica e energia
nuclear); petróleo e biocombustíveis: impacto ambiental e perspectivas.

 Tópicos em Biologia: histórico da ciência biológica;  origem da vida;
classificação biológica; conceitos de célula, tecidos e órgãos, indivíduo
e população, comunidade; conceitos básicos de genética; etc.

 Fenômenos físicos e químicos na percepção e explicação indígena.
 Análise  dos  ecossistemas  da  Bahia:  aspectos  fisicoquímicos;

geográficos e biológicos.
 Mitos e narrativas indígenas sobre a fauna/flora, a origem da vida e as

representações do mundo natural.
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Física / Matemática
 Química / Biologia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre os conteúdos das ciências naturais em consonância com a
realidade indígena.

 Relacionar os fenômenos naturais com o cotidiano.
 Compreender  as  transformações  físico-químicas  numa  visão

macroscópica  e  microscópica,  contextualizando-as  com  as  suas
próprias experiências.

 Correlacionar  os  conceitos  da  física  com  os  fenômenos  naturais
associados a tempestades, as estações do ano, a formação do arco-íris, a
formação de marés, o efeito estufa, a importância do campo magnético
terrestre  para  a  filtragem  dos  raios  ultravioleta  e  outros  fenômenos
correlatos.

 Obter  noções  do  funcionamento  de  pára-raios,  comunicação  via
satélite, usinas hidroelétricas, coletores solares, comunicação wireless
(celular, internet, rádio, TV, etc.), fibra ótica, raios-laseres, etc., com o
objetivo de saber os pós e  contras  destas  tecnologias  para  a  cultura
indígena.

 Desenvolver  o  raciocínio  abstrato  através  das  operações  e  cálculos
matemáticos

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)
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Quadro 10. Ciclo Específico em Formação Profissional

TEMA CONTEXTUAL Ciências Humanas 
TEMAS ESPECÍFICOS  A construção do conhecimento ocidental e as Ciências Humanas.

 A  construção  e  transmissão  dos  conhecimentos  nas  sociedades
indígenas.

 Cultura e Sociedade.
 A Sociedade segundo o conhecimento indígena.
 Educação Intercultural e Ciências Humanas.
 O  espaço  das  aldeias  e  sua  relação  com o  entorno  local,  regional,

estadual, nacional e internacional.
 O espaço histórico-geográfico como totalidade que envolve território e

sociedade, natureza, ser humano e suas representações simbólicas.
 Ações  afirmativas  e  projetos  sociais  envolvendo  as  sociedades

indígenas. 
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Filosofia
 Antropologia
 Sociologia
 História 
 Geografia
 Arqueologia 

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Conhecer sobre a formação a formação das Ciências Humanas.
 Refletir sobre os conteúdos das ciências humanas em consonância com

a realidade indígena.
 Adquirir raciocínio crítico sobre a história dos povos indígenas.
 Problematizar a participação política dentro da comunidade indígena e

na relação entre esta e a sociedade envolvente.
 Problematizar sobre as fontes de poder e legitimidade, diversidade e

respeito.
CARGA HORÁRIA  120h. (P)

 80 h. (A)
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Quadro 11. Ciclo Específico em Formação Profissional  

TEMA CONTEXTUAL Ciências da Linguagem e Comunicação
TEMAS ESPECÍFICOS  Os modos de comunicação e expressão não indígenas e indígenas.

 Variação e diversidade lingüística.
 Uso adequado das normas gramaticais.
 Diversidades textuais: textos literários e não literários.
 Produção textual.
 Formas de expressão e comunicação (artísticas, corporais, midiáticas,

da informática,  etc.)  como elementos  integradores  de entendimentos
entre áreas de conhecimento indígena e não-indígena.

 Arte e cultura.
 Sociedades indígenas e as representações espaço-temporais
 A construção da imagem do índio
 A esfera de criação e relações de gênero entre os indígenas.
 Arte como processo de construção de valores culturais.
 Mudança social e (re)criação e (re)significação artística.
 Informática básica: Pacote Office.
 Internet.
 Rede.
 Manutenção.
 Instalação de programas.
 Programas gráficos vetoriais.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Língua Portuguesa
 Artes
 Informática

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre os conteúdos das ciências da linguagem e comunicação
em consonância com a realidade indígena.

 Compreender o uso das novas tecnologias.
 Adquirir uma postura crítica frente às novas tecnologias.

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)
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CICLO DE FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Quadro 12. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Formação de Lideranças e Gestão de Território
TEMAS ESPECÍFICOS  A questão territorial indígena: aspectos jurídico-legais e operacionais.

 Territórios indígenas e os projetos de auto-sustentabilidade e geração de
renda.

 Aspectos políticos e legais na formação de lideranças indígenas.
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Geografia
 Antropologia
 Economia
 Administração
 Direito
 Ciência Política

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Conhecer  os  procedimentos  burocráticos  e  legais  relacionados  às
demandas territoriais indígenas.

 Refletir sobre o papel das lideranças indígenas em contextos nacionais e
globais.

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)

Quadro 13. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Meio Ambiente
TEMAS ESPECÍFICOS  A interação tradicional entre meio ambiente e povos indígenas.

 O meio ambiente em transformação.
 Os territórios indígenas e as condições ambientais.
 A  preservação  ambiental  e  uso  racional  e  sustentável  das  reservas

indígenas.
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Geografia
 Antropologia
 Arqueologia
 Economia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre o meio ambiente numa perspectiva global.
 Identificar procedimentos sustentáveis de intervenção no meio ambiente.

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)
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Quadro 14. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Turismo
TEMAS ESPECÍFICOS  As comunidades indígenas e o turismo sustentável.

 A identidade cultural e o turismo.
 Técnicas e meios para um turismo sustentável.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Geografia
 Sociologia
 História
 Turismo
 Economia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre a relação entre as comunidades indígenas e o turismo.
 Conhecer procedimentos metodológicos para a elaboração de projetos de

turismo.
CARGA HORÁRIA  120h. (P)

 80 h. (A)

Quadro 15. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Saúde e Alimentação 
TEMAS ESPECÍFICOS  Saúde  e  alimentação  nas  perspectivas  das  sociedades  indígenas  e

modernas.
 Aprendizagem de técnicas  de nutrição e condições básicas de saúde e

alimentação.
 Primeiros Socorros. 

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Biologia
 Medicina
 Nutrição
 Antropologia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Refletir sobre as condições de saúde nas comunidades indígenas.
 Comparar  as  noções  de  saúde  e  alimentação  entre  as  sociedades

tradicionais e modernas.
 Conhecer princípios médicos e nutricionais saudáveis.

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)
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Quadro 16. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Informática 
TEMAS ESPECÍFICOS  Novas tecnologias e a educação.

 Informática básica: Pacote Office.
 Internet.
 Rede.
 Manutenção.
 Instalação de Programas.
 Programas gráficos vetoriais.

CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Informática
 Educação / Pedagogia
 Artes
 Matemática
 Linguística

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Analisar criticamente os materiais didáticos.
 Adquirir postura crítica quanto às novas tecnologias  na produção de

materiais didáticos.
 Habilitar o discente indígena para uso de laboratório didático.

CARGA HORÁRIA  120h. (P)
 80 h. (A)

. 

Quadro 17. Ciclo de Formações Complementares

TEMA CONTEXTUAL Cultura Corporal do Movimento e da Estética
TEMAS ESPECÍFICOS  A diversidade cultural nas manifestações lúdicas, artísticas e esportivas

indígenas e sua relação ritual.
 Culturas  indígenas  e  corporeidade:  jogos,  brincadeiras,  pinturas

corporais, plumagens e danças.
 Aspectos sócio-culturais e educacionais da arte e dos jogos indígenas.
 Jogos indígenas: a relação entre confraternização e competição.
 A relação entre a cultura corporal do movimento e os mitos e valores

culturais das diversas etnias.
CONJUNTO DE 
CONHECIMENTOS

 Antropologia
 Artes
 Educação Física
 Filosofia

CAPACIDADES, 
SABERES E 
HABILIDADES

 Analisar  criticamente  as  construções  culturais  do  movimento  e  da
estética para os povos indígenas.

 Analisar o papel dos jogos e brincadeiras em sociedades indígenas.
 Refletir sobre o papel dos rituais no cotidiano indígena.
 Habilitar o discente a utilizar as manifestações corporais como recursos

pedagógicos e de valorização cultural.
CARGA HORÁRIA  120h. (P)

 80 h. (A)
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10.2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O princípio  de  elaboração  da  Licenciatura  Intercultural  Indígena  pauta-se por  uma

dinâmica que se organiza no trabalho simultâneo e integral dos conteúdos das diferentes áreas

de  conhecimento  (Ciências  Naturais  e  Matemática,  Ciências  Humanas,  Ciências  da

Linguagem e Comunicação). Um destaque será dado à prática como componente curricular,

que  perpassará  todas  as  etapas  e  componentes  curriculares  do  curso,  permitindo  o

estabelecimento de uma correspondência entre os conhecimentos científicos, o cotidiano das

comunidades e as atividades de prática docente. Tal atividade ocorrerá sob orientação de uma

equipe de professores que acompanhará os alunos de forma mais intensa e personalizada.

A  orientação  de  um  trabalho  interdisciplinar  acentua  a  proposta  desta  busca,

impulsionando a integração entre teoria e prática ao longo de todo o período de formação do

discente,  constituindo  uma  prática  formadora  coletiva,  o  que  deverá  exigir  princípios,

organização, conteúdos e, principalmente, abordagens diferentes das que ainda predominam e

orientam a prática de ensino convencional.

As atividades de ensino e de pesquisa deverão, deste modo, incorporar as estratégias

pedagógicas dos diferentes campos de conhecimento, a fim de efetuar a indissociabilidade dos

mesmos e superar o embate entre posições e campos de atuação. Para tanto, é exigido um

trabalho coletivo e interdisciplinar, assumido por professores de disciplinas didático-pedagógicas (que

tratam do fenômeno educativo e do ensino nas suas múltiplas dimensões) e por professores de áreas de

conhecimento específicas (que tratam do objeto, da natureza e da abordagem da formação específica).

Deverá se observar, igualmente, que os conteúdos da formação profissional são também conteúdos da

prática de ensino e da prática de pesquisa, quando tomados como instrumentos teóricos para nortear o

olhar, a análise e a intervenção pedagógica na escola.

Como considerado anteriormente,  a  Licenciatura  Intercultural  Indígena prevê como

metodologia  o  Regime de Alternância,  a  ser  projetado por  meio  de alguns procedimentos

específicos, que incluem o diálogo entre a instituição e as comunidades indígenas envolvidas.

Entretanto, algumas propostas podem ser observadas pelos seguintes mecanismos educativos:

● períodos de formação exteriores ao da estrutura tradicional dos cursos regulares, como

os bimestres, semestres e anos acadêmicos. Uma estrutura que respeite os ciclos naturais

das comunidades indígenas envolvidas poderá estar baseada, por exemplo, na realização
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de estudos e tarefas durantes períodos semanais ou quinzenais, ou na concentração em

períodos  específicos.  Estas  orientações  deverão  surgir  a  partir  do  diálogo  entre  os

envolvidos no processo educacional e fixar-se em calendários pré-estabelecidos para que

ambas as partes se beneficiem no trabalho dos conteúdos curriculares e das orientações

de pesquisa e ensino;

● processo de visitas e acompanhamento permanente entre os professores da instituição e

membros das comunidades indígenas envolvidas. A proposta dos encontros programados

entre professores e lideranças indígenas, nas aldeias ou na instituição, permitirá a troca de

conhecimentos, a orientação sobre formas de estudo e realização adequada de avaliações,

assim como auxiliará a atenuar dúvidas resultantes do processo educativo;

● utilização da EAD. O Ensino a Distância é um dos instrumentos contemporâneos que

facilitam os procedimentos educativos relacionados ao sistema de alternância. Um dos

objetivos  do  EAD é  o  de  aumentar  o  acesso  ao  conhecimento,  diminuindo  barreiras

geográficas  (atendimento  simultâneo)  e  facilitando  o  estudo  por  flexibilizar  local  e

horários das aulas (aulas presenciais). 

● elaboração de ações educativas contínuas que visem suprir as necessidades que não

foram contempladas pelas matrizes teóricas ou necessidades detectadas no decorrer da

formação.  Neste  sentido,  atividades  extracurriculares  como  oficinas  pedagógicas,

laboratórios, mini-cursos, encontros, debates poderão ser efetuados. 

O curso será estruturado em duas etapas distintas e complementares: uma de caráter

presencial e intensivo e outra de caráter intermediário, não presencial:

 TEMPO ESCOLA (TE): caracterizada por atividades presenciais, intensivas e coletivas

dedicadas à análise dos temas e mapas conceituais sob orientação direta dos docentes. Os

encontros ocorrerão no espaço acadêmico formal (no Campus do IFBA) (TE CAMPUS) e

em comunidades  indígenas  que  ofereçam  condições  de  acolhimento  para  discentes  e

docentes (TE COMUNIDADE). Os encontros mais longos transcorrerão nos períodos de

férias escolares das escolas indígenas, a fim de que tais atividades não sejam prejudicadas.

Encontros em pólos regionais, a partir da proximidade habitacional, serão promovidos em

momentos  intermediários,  para a  realização  de oficinas  pedagógicas,  aprofundando os

estudos  teóricos  e  práticos.  Esta  etapa  oferecerá  experiências  de  aprendizagem

enriquecedoras,  bem como  a  integração  e  participação  da  comunidade  acadêmica  em
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atividades diversas, como aulas expositivo-dialógicas, laboratórios, oficinas, seminários,

dramatizações,  debates  de  temas  diversos  e  apreciação  e  análise  de  documentários  e

filmes.

 TEMPO INTERMEDIÁRIO (TI): ocorrerá entre as os encontros presenciais intensivos.

Corresponde a momentos de aprendizagem importantes, pois os discentes neles colocarão

em prática a articulação dos conhecimentos construídos com as suas atividades docentes

nas escolas indígenas de suas comunidades (currículo de formação em serviço). Algumas

atividades caracterizarão tal etapa: 

- TI PCC – Prática como Componente Curricular:  conjunto de atividades

formativas  que  proporcionam  experiências  de  aplicação  de  conhecimentos  ou  de

desenvolvimento  de  procedimentos  próprios  ao  exercício  da  docência,  segundo  o

Parecer  15/2005  do CNE/CES:  “as  atividades  [...]  podem ser  desenvolvidas  como

núcleo ou como parte  de disciplinas  ou de outras atividades  formativas”.  Como já

aventado, as atividades da prática como componente curricular ocorrerão em todas as

etapas  e  conteúdos  curriculares,  presentes,  portanto,  nos  Tempos  Presencial  e

Intermediário. Os espaços de diálogo e articulação dos componentes curriculares, em

especial  os  relacionados  à  prática  e  à  pesquisa,  serão  os  laboratórios  de  ensino  e

pesquisa. Esses laboratórios serão espaços onde se buscará o diálogo entre  o saber

acadêmico e o saber escolar, até porque, ensino e pesquisa, devem constituir interfaces

de todos os componentes curriculares.

- TI ES – Estágio Supervisionado: tempo de aprendizado que, através de um período

de permanência, objetiva a reflexão das práticas pedagógicas e as orientações para o

seu planejamento.  Ocorre  sob a  supervisão de docentes  da instituição  formadora  e

permite que o estudante experimente situações de efetivo exercício profissional, a ser

realizado em escola de educação básica, respeitando o regime de colaboração entre os

sistemas de ensino. Será realizado a partir do início da segunda metade do curso, no

quinto  semestre  letivo,  contemplando  uma  carga  horária  de  400 horas.  O discente

estagiário passará por uma avaliação pela instituição formadora e pela escola campo de

estágio, onde serão considerados os projetos, planos e relatórios elaborados, bem como

a capacidade de resolução de situações-problema. 
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- TI  AACC  –  Atividades  acadêmico-científico-culturais:  também  denominadas

Atividades  Complementares,  correspondem  a  experiências  adquiridas  pelos

licenciandos  em  espaços  educacionais  diversos  durante  o  curso.  Trata-se  de  um

requisito básico de integração curricular suplementar e de livre escolha, composto por

uma carga horária mínima de 200 horas. Reconhecem-se como AACC as atividades

que os discentes participam em categorias diversas, favorecendo a diversificação do

universo cultural, como ouvintes, apresentadores e/ou organizadores de cursos/eventos:

exposições,  seminários,  congressos,  projetos  de  extensão,  eventos  de  natureza

científica,  cultural  e/ou  esportiva. Ao  concluir  o  curso/evento,  o  discente  deverá

elaborar e apresentar um Memorial Descritivo, com a descrição das ações realizadas e

a comprovação mediante certificado de participação.

 

10.3. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA

A prática pedagógica dos discentes deverá permitir que estes rompam com a dicotomia

entre  a  teoria  e  a  prática  ao  longo  do  curso.  O  Estágio  será  feito  em diferentes  etapas,

caracterizando-se pela observação, co-participação e regência efetiva. 

A equipe responsável, composta pelos docentes, estabelecerá um cronograma de visitas

às comunidades  com o objetivo de levantar  dados sobre os avanços e as dificuldades  dos

discentes nas práticas cotidianas em sala de aula durante o estágio. O acompanhamento das

aulas permitirá o levantamento de questões-problema, a partir de temáticas relacionadas com a

teoria,  metodologia  e  prática de ensino,  que serão debatidas  em momentos  presenciais  da

formação. 

A prática  de ensino dos discentes  poderá constituir  um processo de intervenção na

comunidade indígena escolar, caracterizado por projetos e ações, contribuindo, com isso, para

a  solução  de  problemas  locais.  Assim,  tais  iniciativas  poderão  ser  avaliadas  pela  própria

comunidade e, consequentemente, favorecer a interlocução entre o curso de Licenciatura e os

contextos culturais indígenas.
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10.4. LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA

Os Laboratórios de Ensino e Pesquisa serão espaços privilegiados para o diálogo entre

as atividades docentes, a pesquisa e a vivência do discente nas dimensões teórico-práticas.

Deve  possibilitar  a  sistematização  e  o  exercício  da  prática  pedagógica,  da  pesquisa,  dos

recursos  e  dos  procedimentos  para  a  construção  do  conhecimento,  viabilizando  a  ação-

reflexão-ação. 

O Laboratório de Ensino será um espaço onde se refletirá sobre a prática de ensino, a

seleção de conteúdos, a produção e a utilização de material didático relacionado às áreas de

conhecimento. Irá compor uma carga horária da prática como componente curricular, sendo

realizado durante os encontros presenciais do Tempo Escola.

O Laboratório de Pesquisa será um espaço destinado à articulação dos trabalhos dos

campos  temáticos  aos  recursos  de  acesso  ao  entendimento  e  aos  instrumentos  teóricos,

favorecendo o diálogo com diferentes áreas de saber; bem como às interações entre pesquisa e

ensino, para que seja possível produzir novas fontes de estudo, pensar o cotidiano e refletir

sobre as questões presentes da educação escolar indígena. 

Ambos os laboratórios envolverão a prática como componente curricular, por meio de

atividades variadas - como seminários, oficinas, grupos de estudo e pesquisa - que deverão ser

realizadas em cada área do conhecimento. Os laboratórios constituirão também espaços onde

os  discentes  serão  incitados  a  refletir  teoricamente  sobre  as  situações  vivenciadas  nas

atividades práticas de ensino e pesquisa, sendo capazes de construir um referencial teórico-

metodológico que subsidiará a elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),

tendo em vista o compromisso social com as comunidades locais.

10.5. A AVALIAÇÃO PROCESSUAL – AVALIAÇÃO EM PROCESSO

Uma das  etapas  mais  importantes  durante  o  processo  de  aprendizagem trata-se  da

avaliação, pois esta pressupõe a revisão sistematizada sobre como se efetuou a construção dos

conhecimentos adquiridos e a identificação dos que ainda podem ser mais bem aprofundados.

Neste sentido a avaliação deverá se pautar por ser um processo, este acontecendo de forma

continuada,  progressiva,  buscando compreender  os  avanços  e  dificuldades.  Ela  deverá  ser

efetuada tanto pela Coordenação e Colegiado do Curso, quanto pelos docentes e discentes,
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assim como por membros das comunidades indígenas. Os relatórios dos docentes e dos alunos

e as pastas individuais de acompanhamento servirão de base para o processo. A avaliação do

processo  de  ensino  aprendizagem  possibilitará  verificar  a  relação  entre  as  finalidades

educativas  e  as  atividades  realizadas  para  consecução  dos  objetivos  e,  ainda,  o  grau  de

adequação dos conteúdos à realidade local. Assim, a partir da função diagnóstica da avaliação,

deve-se  destacar  a  sua  função  projetiva,  por  meio  da  qual  a  avaliação  serve  como  um

instrumento utilizado no sentido de projetar metas e objetivos para as próximas etapas do

processo de ensino aprendizagem. 

10.6. AVALIAÇÃO DO DISCENTE

A avaliação do discente deve levar em conta não somente o processo de construção de

conhecimento  individual  do mesmo (tanto no sentido de aquisição dos  conteúdos teóricos

quanto nas dificuldades  do processo),  mas  também a inserção deste  processo no contexto

social.  Neste  sentido  é  importante  que  a  avaliação  componha-se  de  uma  verificação  da

aplicabilidade dos conceitos construídos nas escolas indígenas. 

Portanto  o  curso  deverá  propor  formas  que  possibilitem ao aluno  acompanhar  seu

aprendizado e ter consciência das dificuldades que deve superar. Para tanto, o regimento do

Curso  fixará  as  normas  específicas  da avaliação.  Abaixo,  seguem algumas  propostas  para

acompanhamento da trajetória do aluno. O processo avaliativo se caracterizará, portanto, pelo

princípio de desenvolvimento de ações e da prática reflexiva sobre estas.  Estas ações deverão

ser testadas na prática e poderão ser remodeladas ou transformadas no decorrer do processo de

formação:

Questionários iniciais 

Uma primeira avaliação terá por objetivo compor um panorama do conhecimento de

cada aluno, incluindo as suas experiências pedagógicas,  investigando a formação dos seus

conceitos (e também preconceitos), as relações interdisciplinares que ele consegue estabelecer,

e algumas de suas características, como sua capacidade de análise, de leitura e interpretação

textual,  de  resolução de  problemas.  Neste  sentido,  buscar-se-á a  elaboração  de uma auto-

avaliação,  que dever  ser  também uma espécie  de sócio-análise  da trajetória  individual  do

discente, algo que o identifique conhecimentos sobre o que ele considerar como seus pontos
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mais  fortes  e  mais  fracos.  Será realizada  uma avaliação  escrita  no  início  de cada  projeto

temático  que  servirá  de  base  para  identificar  o  quadro  a  ser  trabalhado.  De  posse  deste

levantamento, será possível adequar à metodologia de trabalho e identificar quais assuntos ou

conceitos exigirão do docente mais empenho.

Fichas de acompanhamento individual

Para acompanhar o processo individual do discente, as fichas servirão para registro de

todo o desenvolvimento das atividades de cada projeto didático, visando observar as atitudes e

habilidades dos alunos. Elas poderão abarcar diversas categorias, tais como: uso adequado da

oralidade  e  da  escrita  em  contextos  formais  e  não  formais;  capacidade  de  apreensão  da

totalidade  e  da  possibilidade  de  síntese;  formação  de  aspectos  analíticos;  aquisição  da

fundamentação  teórica;  utilização  da  capacidade  crítica,  da criatividade,  da  capacidade  de

pesquisa, entre outras coisas. Estas fichas estarão sob a responsabilidade dos docentes, mas os

discentes  poderão ter  acesso as suas fichas  para que procedam a uma auto-análise  de seu

processo de ensino aprendizagem e, também, para orientar e subsidiar as atividades que eles

desenvolverão durante todo o processo de formação.  

Auto-avaliação do discente

Para que o processo de formação do discente se realize satisfatoriamente ele deverá

desenvolver a capacidade de autocrítica. Neste sentido, propõe-se a execução de formulários

que  contemplem  o  seu  processo  de  aprendizagem,  tanto  no  sentido  de  aquisição  dos

conhecimentos quanto na possibilidade de fornecimento de sugestões sobre as atividades a

serem desenvolvidas. É importante ressaltar que um dos principais fundamentos do processo

de auto avaliação está na capacidade de se efetuar críticas.  A construção de uma visão crítica é

um dos objetivos que se pretende com a realização continua da auto avaliação dos discentes. 

O Portfólio

A elaboração  do  Portfólio  será  uma  maneira  de  sistematizar  as  ações  anteriores

propostas. Este se estrutura em uma modalidade de avaliação que tem o formato de pastas

individuais  idealizadas  e construídas por cada aluno,  nas quais se incluirão os projetos de

pesquisas, os relatos, as anotações e os trabalhos executados. A produção incorporará os itens

que os alunos julguem pertinentes  para que eles possam explicar  através deste conjunto o

caminho  percorrido  no  processo  de  ensino  aprendizagem.  Nestas  pastas,  o  aluno  também
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poderá  colocar  relatos  de  sua  experiência  pedagógica  nas  escolas,  problematizando-as,  ao

mesmo tempo em que fará relações com os conhecimentos adquiridos no curso de formação.

Estas  pastas  oferecerão  aos  docentes  e  alunos  a  oportunidade  de  refletir  sobre  as

mudanças ocorridas em sua compreensão da realidade ao longo do processo de formação; ao

mesmo tempo, favorecerão a identificação do que deve ser trabalhado e as metas que não

foram atingidas.

Síntese

Ao final  de  cada  projeto  temático,  os  alunos  apresentarão  uma  síntese  (escrita  ou

seminário), relacionando os conhecimentos adquiridos nas diversas áreas trabalhadas com suas

práticas pedagógicas. O objetivo dessas produções é fazer repensar suas práticas à luz dos

conhecimentos  estudados.  Essa  atividade,  além  de  colaborar  na  reflexão  da  prática

pedagógica, dará suporte ao aluno para a elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC).

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  não  deverá  restringir-se  à  elaboração  de  uma

monografia envolvendo um estudo de caso ou uma revisão bibliográfica sobre tema relevante

à  temática  do  curso.  Os  discentes  serão  igualmente  estimulados  a  elaborar  projetos  de

intervenção  nas  comunidades  indígenas,  produção  de  material  didático  para  as  escolas

indígenas,  bem  como  a  execução  de  pesquisas  e  documentários  que  contribuam  para  a

produção e registro de conhecimentos e práticas culturais e educacionais indígenas.

A avaliação das aldeias indígenas

Incluir  as  aldeias  no  processo  de  avaliação  é  buscar  estender  as  ações  para  as

comunidades indígenas. Neste sentido, as aldeias e escolas de educação fundamental e médio

acompanharão o processo de formação dos discentes da Licenciatura, promovendo avaliações

periódicas de seu desempenho nas comunidades, buscando assim aliar o conhecimento teórico

adquirido com suas práticas e suas necessidades.  
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 10.7. AVALIAÇÃO DO DOCENTE

Os docentes  que  irão  trabalhar  no  Curso  de  Licenciatura  Intercultural  Indígena  do

IFBA devem necessariamente se adequar às diretrizes do Projeto Político Pedagógico. Neste

sentido,  o engajamento  deverá se  refletir  na disposição em redimensionar  sua prática,  em

comunicar a equipe seus processos educativos e a adequar o planejamento às necessidades dos

seus alunos. O docente deverá buscar contribuições e fundamentações teóricas propícias para

estimular  e  organizar  um  ambiente  de  aprendizagem  coerente  com  as  necessidades  da

proposta.

O Projeto prevê, igualmente, a utilização de mecanismos que apoiarão não somente o

desenvolvimento  das  matrizes,  mas  também  a  prática  pedagógica  do  docente,  e  ainda,  a

adequação do ensino às expectativas das comunidades indígenas.

Um destes mecanismos está relacionado ao processo de avaliação a que ele também

será submetido, da mesma maneira que os discentes, buscando com isso problematizar a sua

atuação. Neste sentido, o formulário de avaliação, a ser preenchido pelos alunos, julgará a

atuação do formador  após a  realização  das  atividades  e  deverá  ser  comparado  com outro

formulário,  que será  preenchido  pelo  docente,  no  qual  serão apresentadas  de  forma  auto-

avaliativa as suas dificuldades e seus acertos. Assim, por meio dos olhares dos discentes e do

docente, se efetuará uma avaliação quantitativa e qualitativa das atividades desenvolvidas. As

avaliações  serão  então  discutidas  nas  reuniões  pedagógicas  e  os  resultados  comporão  um

arquivo, que poderá servir de apoio a outros docentes que venham a ministrar aulas no curso,

além de constituírem bases para a elaboração de novos projetos didáticos.

Vale ressaltar que o preenchimento destas fichas avaliativas não deve ser um mero ato

burocrático,  mas  de  reflexão e  avaliação qualitativa  do processo de ensino  aprendizagem.

Caberá à Coordenação Pedagógica fazer a síntese dos dados avaliativos obtidos e discuti-los

em seminários com os docentes e discentes envolvidos no processo.

11. GESTÃO ACADÊMICA

O Curso se organizará por uma estrutura acadêmica composta por:

 uma Coordenação de Curso composta por um docente efetivo do Curso;
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 uma  Coordenação  Indígena  de  Curso  indicada  pelas  comunidades

beneficiadas,  seguindo  orientações  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,

Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC;

 uma Coordenação Administrativa responsável pela administração dos recursos

provenientes  das  diversas  formas  de  financiamento  disponibilizadas  pelas

agências de fomento e pelo próprio MEC. Esta coordenação deverá ser realizada

pelo docente-administrador do curso, uma vez que a sua vivência e interlocução

com os alunos e as comunidades indígenas são requisitos fundamentais para este

profissional no sentido de criar a sensibilidade, a compreensão e a capacidade

imprescindíveis para atuar em consonância com as necessidades e perspectivas

das comunidades indígenas, dos discentes e dos demais docentes relacionados à

Licenciatura  Intercultural.  Este  coordenador  trabalhará  de  forma  integrada  à

Direção Administrativa do  Campus no que se refere à prestação de contas dos

recursos adquiridos e utilizados.

 uma Coordenação de Estágio Supervisionado;

 uma Coordenação de Pesquisa;

 um  Colegiado de Curso,  composto  pelos  coordenadores,  por  um docente de

cada área de conhecimento e de departamento,  por um representante discente

indígena de cada etnia presente no Curso e por representantes das comunidades

indígenas (respeitando a representatividade de um por grupo étnico contemplado

no Curso).

A estrutura do Curso contemplará a atuação de um corpo técnico, composto por:

 um técnico em Gerência de Recurso Acadêmico (GRA), de nível superior;

 um auxiliar administrativo, de nível médio completo;

 um técnico de laboratório, com qualificação para operação de áudio-visual;

 um bibliotecário, de nível superior.
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12. PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

As condições  básicas  relativas  à  implantação da Licenciatura Intercultural  Indígena

deverão ser observadas, dado as particularidades e especificidades do projeto. Neste sentido,

tanto o espaço físico quanto as condições propícias de suporte para os docentes e discentes

deverão ser garantidos.

Embora  o  Campus Porto  Seguro  seja  recente,  contando  com  apenas  um  ano  de

funcionamento, ele apresenta condições propícias para o início do curso, além de dispor de

projeto arquitetônico e recursos financeiros para a ampliação da estrutura física atual, o que

contemplará  a  construção  de  novas  salas  de  aula,  laboratórios,  áreas  de  convivência,

biblioteca,  salas administrativas,  dente outras acomodações.  As obras, previstas para terem

início no segundo semestre do corrente ano e término em março de 2010, incluem, ainda, a

construção de uma quadra poliesportiva,  na qual os alojamentos  serão dimensionados para

abrigar  os  alunos  indígenas  durante  as  aulas  presenciais  e  demais  eventos  ocorridos  no

Campus. 

Caso ocorra algum atraso na conclusão das obras previstas, o curso foi pensado para

poder funcionar temporariamente nas próprias comunidades indígenas, uma vez que algumas

delas apresentam escolas e alojamentos adequados, a exemplo das escolas indígenas de Barra

Velha e Coroa Vermelha. Assim, as atividades presenciais do Tempo Escola dos Ciclos iniciais

serão realizadas com o deslocamento dos professores e de alguns alunos indígenas para estes

locais. Esta possibilidade foi acordada com as próprias lideranças e representantes indígenas

que,  inclusive,  já  participaram  de  cursos  de  formação  de  professores  para  o  magistério

indígena  utilizando  deste  expediente.  Outros  aspectos  favoráveis  relacionados  a  esta

possibilidade,  e  aventados  pelos  próprios  indígenas,  referem-se  ao  fato  de  que  os  alunos

indígenas visitantes se sentem melhor acolhidos numa comunidade irmã, além destes espaços

favorecerem um melhor aprendizado e envolvimento entre docentes, discentes e a comunidade

indígena anfitriã.

Outra  possibilidade  para  viabilizar  tais  encontros,  caso  ocorra  algum impedimento

efêmero de utilização destas escolas, refere-se à articulação com a Prefeitura Municipal de

Porto  Seguro  que,  habitualmente  em  face  de  eventos  com  as  lideranças  indígenas  e
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instituições, dispõe de condições de acolhimento para os mesmos. Um Termo de Cooperação

foi firmado entre o IFBA – Campus Porto Seguro e a Prefeitura Municipal de Porto Seguro a

fim de se estabelecer os parâmetros desta parceria e viabilizar a realização do Curso, onde se

contempla o apoio logístico necessário em face de algum impedimento temporário por parte

do  proponente,  dentre  outros  aspectos  (ANEXO  5).  Vale  reiterar  o  interesse  e

comprometimento dos gestores municipais locais quanto à garantia de acesso dos indígenas à

educação  diferenciada,  o  que  se  comprova  pela  constituição  de  uma  Superintendência

Indígena na Prefeitura Municipal, imbuída de atender às demandas indígenas desde 20074.

LABORATÓRIOS

O  Curso  de  Licenciatura  Intercultural  necessitará  de  dois  laboratórios

multidisciplinares, nos quais se viabilizará a construção de conhecimentos com base na prática

e na pesquisa:

 Laboratório  Intercultural  I:  laboratório  multidisciplinar,  onde  docentes  e  discentes

poderão  desenvolver  atividades  acadêmicas  relacionadas  às  diversas  áreas  do

conhecimento;

 Laboratório Intercultural II:  espaço para a realização das atividades  relacionadas às

disciplinas de Artes, Antropologia e Arqueologia.

A relação de equipamentos que deve compor tais  laboratórios,  bem como outros itens

imprescindíveis  para  a  realização  das  atividades  previstas  no  Campus e  nas  comunidades

indígenas, anexo (ANEXO 1: TABELA 4).

4 Para melhor avaliação da atuação da Prefeitura Municipal de Porto Seguro no que se refere

à educação indígena consultar o tópico 4 neste projeto – “A Educação Escolar Indígena em Porto

Seguro”.
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BIBLIOTECA

A composição  do  acervo  bibliográfico  de  um  curso  desta  natureza  envolve  uma

expressiva diversidade de títulos relacionados à temática indígena, uma vez que implica na

consideração de obras que atendam às necessidades de todas as áreas de conhecimento na qual

os discentes se especializarão, seja de humanas, ciências naturais e matemática ou ciências da

linguagem, artes e comunicação. A inexistência de obras sobre estes assuntos na Biblioteca do

Campus reforça  a  necessidade  de  investimento  em  tal  acervo  que,  por  sua  vez,  deverá

contemplar uma maior diversidade de títulos e menor quantidade de exemplares por título, o

que propiciará fontes variadas para a elaboração de material didático por parte dos docentes e

discentes. 

Além da Biblioteca do  Campus Porto Seguro, o Curso de Licenciatura Intercultural

deverá  manter  um  kit  de  livros  que  comporá  o  acervo  de  uma  Biblioteca  Móvel,  a  ser

deslocada  para  as  comunidades  indígenas  em  determinadas  ocasiões,  particularmente

relacionadas  ao  Tempo  Intermediário  (TI),  que  ocorrerá  entre  os  encontros  presenciais

intensivos (Tempo Escola – TE). Uma relação detalhada das obras básicas e imprescindíveis

para o funcionamento do curso encontra-se em anexo (ANEXO 1: QUADRO 6).

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para as sociedades indígenas a preservação da diferença étnica significa a garantia da

própria existência, e a escola passa a ser, nessa perspectiva, espaço de sua reflexão. Para que

isto de fato ocorra, faz-se necessária a formação de recursos humanos que assumam o papel de

pesquisadores  de  suas  próprias  culturas,  o  que  se  viabilizaria  por  meio  da  Licenciatura

Intercultural Indígena, objeto de nossa proposta.

A construção do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena traz em si uma acentuada

análise  sobre  as  práticas  pedagógicas  e  suas  possibilidades  de  existência  em  contextos

diferenciados daqueles em que nos inserimos. Respeitar as diferenças étnicas é um dos passos

iniciais para a formação de uma sociedade plural, sendo que a educação é um dos principais

instrumentos de conscientização e valorização das múltiplas identidades. 

Apesar de apresentarmos um projeto de curso acadêmico formal vale salientar que este

se configura prioritariamente como um esboço, pois a licenciatura será efetivamente delineada
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ao longo de seu processo de existência. Compartilhamos da ideia de que não existe um modelo

único e pronto a ser implantando em uma dada realidade, uma vez que os agentes envolvidos

apresentam  diferentes  olhares  e  experiências,  saberes  e  formações  que  conferem  uma

dinamicidade  e  especificidade  ao  curso.  Isso  implica  em uma  reformulação  constante  do

próprio  processo  de  formação  da  comunidade  acadêmica,  tanto  dos  docentes  quanto  dos

discentes. A estrutura curricular proposta é, portanto, um ponto de partida de nossas reflexões

e objetiva destacar tópicos de referência que mereçam ser contemplados. Entretanto, não deve

ser  considerada  como uma estrutura  estanque,  pois  a  flexibilidade  será um dos princípios

norteadores do curso. 

A oferta desta Licenciatura Intercultural Indígena fundamenta-se no princípio legal da

formação de professores indígenas. A iniciativa do IFBA -  Campus Porto Seguro decorre da

sensibilidade  em  atender  uma  demanda  social  comprovada,  considerando  a  inserção  da

unidade em um território que contempla uma proporção expressiva de comunidades indígenas.

Por se tratar de uma instituição federal, tem a responsabilidade social do compromisso de uma

educação para todos.   
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