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Resumo 

 

 

Neste trabalho tratamos das práticas pedagógicas de acadêmicos indígenas do 

povo Iny – Karajá durante suas atividades no Estágio Pedagógico do Curso de 

Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da 

Universidade Federal de Goiás. 

O desenvolvimento deste estudo se deu durante os 4 (quatro) primeiros anos do 

referido curso, e, portanto, este trabalho também apresenta o desenvolvimento, o 

processo de acompanhamento, descobertas, pesquisas e diálogo necessários para o 

caminhar das atividades. 

A educação bilíngue intercultural transdisciplinar faz parte da rotina de estudos 

dos acadêmicos do curso, bem como o tipo de educação que os indígenas e suas 

respectivas comunidades solicitam. 

Acompanhamos, portanto, ao longo deste estudo os trabalhos de 2 (dois) 

acadêmicos, Malu Karajá e Leandro Lariwana Karajá, em suas 4 (quatro) etapas de 

estágio pedagógico. Estas ações se deram em terras indígenas nas comunidades de 

Btõiry/Fontoura – TO e JK – TO.  

 

Palavras-chave: educação bilíngue intercultural – estágio pedagógico – licenciatura 

intercultural – Karajá  
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Abstract 

 

In this paper we explore the teaching practices of indigenous academics from 

the ethnic group Iny - Karajá during their activities in the Curso de Licenciatura 

Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas, of Universidade Federal 

de Goiás. 

The development of this study occurred during the 4 (four) years of that course, 

and therefore, this work presents the development, process monitoring, discovery, 

research and dialogue necessary for the activities. 

The intercultural bilingual education is part of the routine of academic studies of the 

course as well as the type of education that indigenous people and their communities are 

requesting. 

We follow, therefore during this study the work of 2 (two) academics, Malu 

Karajá and Leandro Lariwana Karajá in their 4 (four) stages of teaching practice. These 

actions took place in the communities of indigenous lands Btõiry/Fontoura – TO and JK 

– TO. 

 

Keywords: intercultural bilingual education - teaching practice - licenciatura 

intercultural - Karajá 
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0. Introdução 

 

Este trabalho tem como intuito a análise e reflexão da construção de práticas 

educacionais bilíngues interculturais transdisciplinares oriundas do Curso de 

Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da 

Universidade Federal de Goiás, doravante CLIFSPI. 

Especificamente, acompanhamos o desenvolvimento do Estágio Pedagógico do 

CLIFSPI ao longo de 4 (quatro) etapas, tanto nas dependências da Universidade Federal 

de Goiás, durante Etapas de Estudos na UFG, quanto em Etapas em Terras Indígenas e 

Pólos.  

Neste estudo abordamos, no entanto, apenas um dos povos participantes do 

CLIFSPI, os Iny, ou Karajá, uma vez que a professora Maria do Socorro Pimentel da 

Silva e eu fazemos parte do Comitê Orientador do povo Karajá e Tapirapé de 

Majtyritãwa. Escolhemos os trabalhos de dois representantes deste povo, um homem e 

uma mulher, já que eles representam as duas maiores comunidades Iny, e por sua vez 

apresentam seus trabalhos tanto em língua portuguesa, quanto em língua Karajá – Iny 

Rybè. O uso da língua portuguesa ou de Iny Rybè depende do tema contextual 

abordado, seja intercultural ou intracultural, conforme discussão ao longo deste estudo.  

A escolha de um homem e uma mulher para a análise do desenvolvimento de 

suas práticas pedagógicas também é explicado por ter Iny Rybè diferenças entre as falas 

feminina e masculina, além também de haver entre o povo Iny diferença de divisão de 

trabalho entre os homens e as mulheres. É importante também elucidarmos que as 

análises das práticas pedagógicas se basearam nos cadernos de estágio dos acadêmicos 

envolvidos neste estudo, bem como em seus relatórios, nas discussões em nosso comitê 

orientador e em comunicações pessoais conosco. Esclarecemos ainda que os estagiários 

envolvidos foram consultados quanto a análise de seus trabalhos de estágio. 

Apresentamos ao longo deste trabalho diversas implicações no caminhar do 

CLIFSPI até o momento de Estágio Pedagógico de seus alunos, bem como nossas 

próprias descobertas enquanto professores de um curso voltado para as realidades de 

vida de seus maiores interessados, as comunidades indígenas. 
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O Capítulo 1 (um) deste estudo aborda o percurso da Educação Bilíngue 

Intercultural na América Latina e no Brasil, suas consequências e conquistas. Além 

disso, este capítulo também apresenta a constituição das matrizes de estudo básico e as 

3 (três) matrizes específicas propostas no CLIFSPI.  

O Capítulo 2 (dois) explora o desenvolvimento do Estágio Pedagógico, as 

orientações dadas tanto para os docentes do curso quanto para os acadêmicos indígenas. 

Neste capítulo também direcionamos nossa atenção para o Comitê Orientador Karajá e 

Tapirapé de Majtyritãwa, uma vez que as práticas pedagógicas analisadas neste trabalho 

pertencem a acadêmicos Iny, e assim, respeitamos as especificidades de orientação e 

acompanhamento dos referidos trabalhos.  

O Capítulo 3 (três) apresenta a situação sociolinguística do povo Iny. Neste 

estudo não temos a intenção de esboçar uma aprofundada análise das implicações que a 

realidade sociolinguística destas comunidades Iny estabelece no desenvolvimento 

educacional, bem como no tipo de educação vigente nas comunidades envolvidas. A 

compreensão da situação sociolinguística Iny é, no entanto, de suma importância para as 

ações pedagógicas do CLIFSPI e de seus acadêmicos ao longo de seu estágio 

pedagógico, uma vez que a educação bilíngue intercultural dialoga com as 

comunidades, suas línguas e seus conhecimentos tradicionais. 

O Capítulo 4 (quatro) traz a análise das práticas pedagógicas de Malu Karajá – 

acadêmica do curso e residente na comunidade Btõiry / Fontoura – TO e de Leandro 

Lariwana Karajá – acadêmico e residente em JK – TO. Ambos tiveram todas as suas 

aulas de estágio analisadas, i.e., as aulas dos estágios I, II, III e IV, bem como a 

exposição de materiais didáticos por eles desenvolvidos, seus apontamentos, suas 

dúvidas e seus anseios diante deste novo modo de se fazer a educação escolar indígena. 

As Considerações Finais apresentam, portanto, nosso entender deste processo, 

um percurso de 3 (três) anos de estudo, pesquisa, envolvimento e entrega. Apontamos 

ainda que este estudo não abarca todas as etapas de estágio do CLIFSPI, uma vez que 

sua última etapa ocorre ainda no percorrer deste ano de 2011. 
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1. Educação Bilíngue Intercultural no Brasil 

 

A reflexão sobre o papel da educação bilíngue intercultural em todo o 

continente e, de modo particular, na América Latina tem origens e motivações 

diferentes em diversos contextos, como no Peru, na Argentina, na Bolívia, por exemplo. 

Esta perspectiva surge não somente por razões pedagógicas, mas principalmente por 

motivos sociais, políticos, ideológicos e culturais. O nascimento deste movimento 

pedagógico pode ser situado aproximadamente há trinta anos, nos Estados Unidos, a 

partir dos movimentos de pressão e reivindicação de algumas minorias étnico-culturais, 

principalmente negras. Na América Latina, a preocupação intercultural nasce a partir de 

outro horizonte. Esta abordagem surge no movimento das populações indígenas (López 

& Sichra, 2006).  

Já no Brasil, conforme os Referenciais para a Formação de Professores 

Indígenas (Brasil, 2002), a crescente reivindicação para a implantação de escolas em 

áreas indígenas deixou de ser uma imposição nacional, passando, assim, a ser uma 

exigência dos próprios povos indígenas brasileiros, invocando uma educação 

intercultural que envolva a comunidade e fortaleça o uso das línguas indígenas, bem 

como a língua portuguesa, além de uma metodologia específica e elaboração de 

materiais didáticos próprios e específicos para suas escolas.  

Esta crescente reivindicação indígena a favor de escolas em seus territórios, sua 

articulação e organização em encontros de professores indígenas que interferem nas 

deliberações do Estado, por meio do Ministério da Educação – MEC – em relação à 

educação nacional, além do respeito aos conhecimentos tradicionais culturais 

impulsionaram o que hoje se denomina Educação Bilíngue Intercultural, doravante EBI. 

A EBI resulta dessa forte articulação de movimentos indígenas em toda a América 

Latina, cujas reivindicações colocam os indígenas como interlocutores diretos deste 

processo, em que as ações articuladas destes movimentos fazem com que eles surjam 

como atores sociais de importância no cenário político latino americano (López & 

Sichra, 2006). 

No Brasil, de acordo com Pimentel da Silva (2008), há diversos programas que 

afirmam promover a instrução e formação nas línguas. A autora aponta para os tipos de 

educação bilíngue que desde a década de 1970 fizeram parte da história da educação 
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escolar indígena, como a adoção da educação bilíngue de transição ou de civilização 

que promovia a subalternização das línguas indígenas em relação à língua portuguesa, 

uma vez que elas eram tratadas como instrumentos para a aprendizagem do português. 

É importante também ressaltar a diferença entre ensino de línguas e educação 

bilíngue. Pimentel da Silva (2009) fala da confusão destes conceitos ligados à educação 

escolar indígena no Brasil. A autora (2009, p. 112) afirma que ensino de línguas “tem 

por objetivo ensinar a ler, escrever, produzir e interpretar textos”, enquanto que 

educação bilíngue “é um projeto muito mais amplo, do qual fazem parte as línguas, 

como área de conhecimento específico, e também outros saberes – ciências, arte, 

cosmologia, visão de mundo”.    

Dentre os diferentes tipos de EBI há aqueles que têm como uma de suas 

premissas a incorporação de visões e os conhecimentos tradicionais de populações 

indígenas sejam elas quais forem, para que assim seja possível a abertura de diálogo 

entre culturas e conhecimentos tradicionais e os ditos universais. De forma alguma, 

nesta concepção de educação, os alunos seriam imersos e apresentados a algo que lhes 

seja alheio, estranho. Ao contrário, aqui os alunos e alunas se deparam com sua língua, 

seus costumes e tradições, além também de se apropriarem de conhecimentos não-

indígenas (López & Sichra, 2006).   

É válido lembrarmos que as reivindicações indígenas e suas demandas não 

podem ser entendidas como movimentos separatistas, ao contrário, a necessidade de um 

tipo de educação que abarque sua língua e, por conseguinte, sua cultura tradicional, não 

impede aos indígenas o sentimento de pertencimento ao país onde residem e onde fazem 

parte do todo nacional. Os movimentos indígenas buscam dar voz própria a seus 

integrantes, sejam eles de diferentes povos ou não. 

No Brasil, de acordo com Grupioni (2006), assim como em outros países que 

sofreram com a colonização europeia, houve a tentativa de destruição / esvaziamento da 

identidade étnica dos diferentes povos que aqui habitavam. O autor também aponta que 

tal tentativa de esvaziamento de pertencimento étnico não ocorreu, ao contrário, as 

populações indígenas brasileiras estão se reencontrando e se reorganizando enquanto 

sociedades que apresentam diferentes culturas, tradições e línguas. A educação escolar é 

um espaço para se defrontar concepções e práticas sobre o lugar dos índios na sociedade 
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brasileira, lugar este que tem sido ocupado por professores das próprias comunidades 

indígenas. 

A Constituição Federal de 1988 é responsável pelas mudanças referentes aos 

direitos indígenas e à sua condição de indivíduo pertencente a um grupo étnico e a não 

tutela do Estado sobre eles. De acordo com Guimarães (2002, p. 34), o artigo 231 da 

Constituição introduz uma mudança importante em relação à assimilação dos povos 

indígenas ao estabelecer que “são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam”. O artigo 210, sobre ensino fundamental, “assegura às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem” (GUIMARÃES, 2002, p. 34). A partir destas mudanças as 

populações indígenas se tornaram melhor amparadas e passaram a ter reconhecimento 

enquanto sociedades diferentes entre si, que apresentam suas especificidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases, n. 9.394, de 1996, também causou impacto sobre a 

educação escolar indígena. O Estado passou a ter o dever de ofertar educação bilíngue e 

intercultural às populações indígenas com o intuito de salvaguardar práticas 

socioculturais e a língua materna dos povos e comunidades indígenas, bem como lhes 

assegurar o acesso aos conhecimentos técnico-científicos da sociedade não-indígena 

(UFG, 2006, p. 28-29). 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 

programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 

bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 

de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais 

sociedades indígenas e não-índias (BRASIL, 1996). 

 

Para o movimento indígena, a educação precisa ser concebida como ferramenta 

na construção de uma cidadania sem exclusões, de forma democrática e igualitária, para 

que na prática haja o exercício da dupla cidadania, com respeito aos direitos coletivos e 

às diferenças culturais (FERREIRA, 2001). 
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Hoje na América Latina são 16 (dezesseis) países que adotam, mesmo que 

alguns ainda de forma incipiente, a EBI voltada para a educação de povos indígenas, 

sendo eles Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela.  

Esse tipo de educação não permite, de acordo com López & Sichra (2006), que 

exista um modelo a ser seguido em cada um desses países, na verdade, nem mesmo 

dentro de um mesmo território nacional podemos pensar em uma “única fórmula” de 

EBI. Aqui a flexibilidade é fator crucial para as necessidades de cada etnia, e para que 

cada comunidade étnica possa ser atendida conforme suas características 

sociolinguísticas e socioculturais, além de, é claro, incorporar em cada comunidade 

distinta as visões e os conhecimentos tradicionais de cada um dos povos envolvidos. 

Nesse sentido, podemos inferir ao menos três distintos objetivos da EBI, sendo 

eles o objetivo da igualdade, como condição de melhoria de aprendizagens; objetivo de 

diversidade, almejando o fortalecimento cultural e linguístico dos povos indígenas e o 

objetivo de justiça social, próprio do diálogo cultural em prol da convivência humana 

(CASTRO, 2006). 

A EBI é, portanto, a concepção que envolve a educação como algo próprio do 

ser humano conforme sua realidade. Nesta concepção de ensino, o aluno não permanece 

alheio ao que o circunda, ao contrário, ele descobre, questiona, busca. É imprescindível 

que tal concepção seja construída com as comunidades indígenas, e não fique somente 

em esferas governamentais e acadêmicas. Para isso, é preciso que os professores 

indígenas também tenham direito à formação superior pautada nessa concepção de 

ensino, na qual a universidade e comunidades indígenas sejam parceiras.  

 Segundo Pimentel da Silva (2009), a educação intercultural tem como 

paradigma o conhecimento do outro, a convivência com o diferente e a aceitação das 

riquezas na diversidade linguístico-cultural de cada povo. Segundo a autora, cada grupo 

cultural com sua língua e cultura é visto como um tesouro original, com sua 

particularidade de organização social, cosmologia, criatividade. 

Neste tipo de educação, conforme Pimentel da Silva (2009), é preciso que o 

conhecimento seja trabalhado de modo transdisciplinar, uma vez que ele considera 

vários níveis de realidades de saberes. A integração de conhecimentos, de metodologias, 
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de significados do saber são caminhos opostos da especialização, o que supera a 

hierarquização entre os saberes de diferentes povos, de diferentes origens. 

Para que seja possível a prática da EBI nas escolas indígenas, é imprescindível 

que os professores que ali atuam sejam formados a partir dos princípios básicos deste 

tipo de educação. Neste contexto, há a necessidade de oferta de cursos de Licenciatura 

Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas, como o da Universidade 

Federal de Goiás, reivindicado pelos povos indígenas da região Araguaia-Tocantins. 

Essa região abrange os Estados do Tocantins, Goiás, parte de Mato Grosso e o 

Maranhão, local onde vivem povos indígenas que falam línguas do Tronco Linguístico 

Macro-Jê: Karajá, Karajá / Xambioá, Javaé, Gavião, Xerente, Apinajé, Krahô, Canela e 

Krikati; e de línguas do Tronco Tupi: Guajajára, Tapirapé, Guarani, Avá-Canoeiro, e, 

ainda, os Tapuio, remanescentes de alguns povos Macro-Jê.  De todos esses povos, 

excetuando-se os Avá-Canoeiro, já há alunos indígenas, professores nos seus territórios, 

no CLIFSPI, da Universidade Federal de Goiás, somando um total de 208 (duzentos e 

oito).  

Nas seções seguintes deste capítulo apresentamos as propostas do CLIFPSI, a 

composição da matriz básica do Curso, as matrizes específicas e os princípios 

pedagógicos da interculturalidade e da transdisciplinaridade. 

 

1.2  Licenciatura Intercultural da UFG 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Licenciatura Intercultural 

(UFG, 2006), o currículo do CLIFSPI constitui-se da matriz de Formação Básica e das 

três matrizes de Formação Específica. Estas últimas serão destinadas à especialização 

dos professores indígenas e lhes oferecerão um leque de opções de estudo. As matrizes 

de Formação Básica do Professor e as de Formação Específica são compostas de temas 

referenciais, áreas de conhecimento e temas contextuais. A formação básica do 

professor terá uma duração de dois anos e a específica de três. 

O referido Curso organiza-se em três modalidades de encontros anuais, a saber: 

1) Estudos presenciais na UFG, que acontecem nos meses de janeiro-fevereiro e julho-

agosto; 2) Estudos presenciais nas aldeias, que têm por objetivo favorecer a interação 
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dos docentes do Curso de Licenciatura Intercultural com as comunidades indígenas. 

Essa convivência tem por propósito subsidiar o diálogo entre os conhecimentos 

específicos produzidos pelos povos indígenas e os ditos científicos ou universais, 

favorecendo, desse modo, a realização, na prática, do fazer pedagógico transdisciplinar 

e intercultural. Ocorrem nos meses de abril/maio; e 3) Estudos presenciais nos 

Pólos/Sede, que têm por objetivo a articulação teoria e prática, pesquisa e ensino, como 

base de construção de uma educação intercultural (bilíngue ou não, dependendo da 

realidade sociolinguística de cada povo e de cada comunidade). Acontecem nos meses 

de setembro/novembro. Essa perspectiva de educação supõe a aceitação de lógicas 

distintas, desperta o gosto pela cooperação, pelo trabalho em parceria e pelo dialogismo 

social (PIMENTEL DA SILVA, 2011). 

A proposta curricular do CLIFSPI pretende propiciar ao professor indígena 

uma formação que lhe dê condições para promover qualquer tipo de ensino, seja ele 

monolíngue, bilíngue, ou de qualquer outro tipo, independente da área que ele escolha 

para se especializar. Isso possibilitará ao professor não ser apenas um especialista, mas 

um profissional capaz de assessorar sua comunidade, como também lidar com os 

conhecimentos específicos de forma plural.  O importante é que o professor tenha 

condições de colocar, efetivamente, a escola a serviço de sua comunidade, contribuindo 

com o desenvolvimento dos projetos de melhoria de vida (UFG, 2006). 

Essa realidade vem sendo alcançada, conforme depoimentos de alunos do 

CLIFSPI, sendo eles Wasari, Lariwana, Tewaxixa, Wahuka, Idjeressi, Kurikala e Lahiri, 

todos eles do povo Iny, encontrados em Pimentel da Silva (2010, p.9), em que discutem 

a importância em se ter dentro do contexto escolar a retomada de valores e manutenção 

socioculturais de seus povos.  

 

“No ponto negativo, a escola trouxe um impacto profundo na desvalorização da 
educação tradicional. A criança deixou sua liberdade de falar sua língua, proibida 

pelos professores. Dessa forma muitas culturas Karajá foram esquecidas. Hoje em 

dia essa realidade está mudando. Estamos lutando pelo valor de nossas culturas por 

meio da escola e por meio de projetos de revitalização da nossa língua materna. 

Estamos recuperando muita coisa perdida ao longo do tempo em que funcionou a 

escola da colonização e da integração. Do ponto vista positivo, por meio da escola, 

conhecemos o mundo do homem branco, podemos lutar pelos nossos direitos”. 
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico do CLIFSPI (UFG, 2006, p. 35), 

“os temas a serem estudados na Matriz de Formação Básica do Professor Indígena têm 

como proposta fornecer subsídios para a produção de material didático, construção de 

metodologias de ensino, definição de tipo de ensino a ser implementado, adoção de 

políticas linguísticas, desenvolvimento de pesquisa e de programas alternativos 

econômicos e de construção de projetos pedagógicos que contemplem a realidade social 

do povo indígena”. A matriz básica do curso é, portanto, o sustentáculo da construção 

das matrizes específicas, uma vez que os universitários encontraram nela subsídios para 

o diálogo entre as áreas distintas que encontrarão no curso. 

O CLIFSPI é presencial em cada uma de suas etapas, seja na UFG, quando 

todos os alunos se deslocam de suas comunidades até a universidade, nas Etapas Pólos e 

Etapas em Terras Indígenas – os docentes do curso, organizados por comitês 

orientadores, dão continuidade ao curso em terras indígenas ou mesmo em cidades 

próximas às comunidades envolvidas no curso. 

O diálogo anteriormente mencionado inicia-se nos debates em sala de aula, nas 

atividades realizadas tanto na UFG, quanto nas Etapas em Terras Indígenas e nos Pólos. 

Podemos perceber isso também nas atividades propostas aos alunos desta matriz, como 

as que se seguem. A primeira atividade foi trabalhada pelos alunos da primeira turma do 

curso, a turma ingressante em 2007, durante Etapa em Terras Indígenas no primeiro 

semestre de 2010.  

Tema Contextual: Sistemas de Ensino 

Professora: Maria do Socorro Pimentel da Silva 

 Pontos de reflexão: educação intercultural 

A educação intercultural é uma iniciativa inovadora. É uma experiência de educação 

que deve considerar os projetos dos povos indígenas. De um modo geral, a proposta 

de educação intercultural foi pensada a partir das próprias expectativas dos indígenas 

para a obtenção de conhecimentos que garantiriam a posse e o gerenciamento dos 

seus territórios, conseguindo meios para melhorar as condições de vida de suas 

comunidades, reforçando a língua materna, os costumes, as tradições do povo e 

mantendo sua cultura. Para atingir tais objetivos o professor deve criar ou renovar a 

prática escolar, o currículo, seus livros didáticos, decidir sobre o uso da escrita das 

línguas na escola e fora dela, ser o principal autor de um inovador processo 

educativo relacionado à sua cultura, à intercultura, e à sua vida. A educação 

intercultural é uma proposta em construção, pois, se ela já adquiriu estatuto legal no 
que se refere aos aspectos pedagógicos, didáticos, lingüísticos, o mesmo não 

acontece no que toca aos aspectos políticos e econômicos. 

Prezados alunos, em grupo, conversem sobre o tema acima. Depois dos debates, 

elaborem um texto sobre as discussões feitas. Discutam também como você está 

praticando educação intercultural em sua escola. 



24 
 

 

A atividade “Pontos de reflexão: educação intercultural”, proposta pela 

professora Maria do Socorro Pimentel da Silva durante tema contextual “Sistemas de 

Ensino”, provoca o diálogo, discussão, reflexão quando alunos e comunidades se 

envolvem em relação a este novo modo de se fazer a educação. Uma vez a LI tratar dos 

conhecimentos indígenas e não-indígenas com o mesmo peso de valor e importância, os 

alunos são questionados sobre suas próprias opiniões, conceitos, entendimentos. A 

vivência da interculturalidade não pode permanecer alheia à educação, ela precisa 

ganhar força e vida no seio escolar, e é justamente por meio do debate, das trocas que os 

alunos do curso se formam enquanto proprietários de seus saberes, de suas culturas, de 

seus modos de vida e, também, de suas práticas pedagógicas. 

Outras atividades que aqui selecionamos são as seguintes. 

Tema Contextual: Línguas Indígenas e Português Brasileiro I 

Professoras: Maria do Socorro Pimentel da Silva, Mônica Veloso Borges e 

Christiane Cunha de Oliveira 

É relevante discutir a complexidade das questões referentes aos sons de uma língua 

e seu sistema de escrita, pois essa complexidade apresenta a diversidade linguística 

produzida pelos falantes e a diferença entre a escrita e a fala. No contexto 

bilíngue/bidialetal, a complexidade pode ser entre sons semelhantes, mas 
representados por letras distintas nas diferentes línguas/dialetos. A partir do que 

você estudou no Tema Contextual “Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I”, 

planeje e desenvolva uma aula para seus alunos sobre as relações sons e letras entre 

línguas diferentes ou dialetos diferentes, conforme a realidade sociolinguística de 

sua comunidade. 

 

Línguas Indígenas e Português Brasileiro II 

Professora: Maria do Socorro Pimentel da Silva, Mônica Veloso Borges e Christiane 

Cunha de Oliveira 

 

 

A Morfologia fornece subsídios relevantes e específicos para o estudo e para o 
ensino de línguas maternas e de segundas línguas, como também para entender as 

relações de semelhanças e diferenças entre as línguas e entre os dialetos, conforme 

estudamos no Tema Contextual “Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II”.  

A partir do que você estudou, pesquise em sua comunidade os processos de 

derivação e composição de formação de palavras em sua língua materna, e também 

no português usado nas relações interculturais. Depois da pesquisa, planeje e 

desenvolva uma aula para alunos, a partir da 4ª série, sobre esses processos de 
formação de palavras. 
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A professora e coordenadora do CLIFSPI, Maria do Socorro Pimentel da Silva, 

em um de seus textos de orientação para as atividades durante o Pólo do curso destaca 

que, com essas atividades, os alunos puderam refletir sobre suas línguas originárias e a 

portuguesa e o papel das mesmas na educação bilíngue intercultural. Muitas 

dificuldades vivenciadas nas classes de alfabetização em língua materna decorrem da 

falta de reflexão, por parte dos docentes, sobre o sistema linguístico e de suas 

particularidades internas e externas. O mesmo acontece com relação ao ensino do 

português como segunda língua numa perspectiva bilíngue e intercultural. O objetivo 

com essas atividades, portanto, são as aplicações pedagógicas em sala de aula, pensando 

numa possibilidade de um ensino mais dialógico, com o qual os alunos possam se 

envolver não por imposição, mas por desejo, por necessidade de melhorar o próprio 

desempenho linguístico tanto nas línguas maternas quanto em português. 

Ainda na Matriz Básica do curso, os alunos realizam atividades que contribuem 

com o entendimento da Educação Bilíngue Intercultural Transdisciplinar tanto na parte 

teórica quanto no agir pedagógico na sala de aula.  

Outra atividade nesta construção de uma educação que respeita e possibilita a 

autonomia do indivíduo é o estudo sociolinguístico que indica qual é a melhor proposta 

pedagógica para cada comunidade. Ou seja, o levantamento sociolinguístico das 

comunidades participantes no CLIFSPI é fundamental para a construção de propostas de 

educação bilíngue intercultural. As experiências aliadas aos estudos sociolinguísticos 

mostram a maneira como os saberes indígenas são tratados, isso por meio de sua língua 

transmitida de geração em geração, e se a língua originária acompanha os 

conhecimentos tradicionais. A maneira e os contextos de uso da língua também indicam 

o sentimento e a atitude linguística da comunidade. O levantamento sociolinguístico em 

questão é o que se segue. 

 

 

Este questionário é parte da atividade para ser desenvolvida em sua comunidade no período de 

outubro a novembro de 2009. 

1. Perfil do(a) Entrevistado(a) 

1.1. Nome do(a) entrevistado(a): _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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1.2. Idade: ______________      Sexo: (     ) Feminino         (     ) Masculino 

1.3. Nome comunidade/aldeia: ___________________________________________ 

1.4. Nome da Escola___________________________________________________ 

2. Uso da língua de origem: 

2.1. Você acha importante saber a língua de origem? 

(     ) Sim         (     ) Não          (      ) mais ou menos. 

2.1.1. Por quê?________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. Você fala e entende bem a língua de origem? 

(     ) Sim     (     ) Não     (      ) mais ou menos 

2.3. Você sabe escrever e ler na língua de origem? 

(      ) Sim         (     ) Não          (      ) mais ou menos 

2.4. Têm assuntos em que é difícil conversar na língua de origem de seu povo? 

(     ) Sim         (     ) Não          (      ) mais ou menos 

2.4.1. Quais? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.5. Têm assuntos que só podem ser tratados na língua de origem? Quais? 

(     ) Sim         (     ) Não 

2.5.1. Quais? _________________________________________________________ 

2.6. Se você não soubesse a língua de origem, gostaria de aprendê-la? Por quê? 

(     ) Sim         (     ) Não          (      ) mais ou menos. 

2.6.1. Por quê?________________________________________________________ 

 

Este questionário sociolinguístico é discutido com os alunos antes que eles 

comecem a pesquisa em suas respectivas comunidades. O intuito desta atividade é 

conhecer melhor a realidade sociolinguística destas comunidades, além de também 

promover por meio dela os primeiros passos de pesquisa dos alunos junto a seu povo, o 

que acaba por propiciar envolvimento comunitário e o próprio conhecimento do aluno 

para com aqueles que residem a sua volta. É uma base importante na adoção da política 

linguística nas práticas pedagógicas do estágio e da escola indígena. 

Na Etapa em Terras indígenas do mês de maio de 2010, a professora Maria do 

Socorro Pimentel da Silva propôs uma maneira de trabalhar este questionário durante a 
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Etapa em Terras Indígenas, realizada na Aldeia Majtyritãwa
1
, município de Santa 

Terezinha – MT. Neste momento participaram 16 (dezesseis) alunos no total, sendo 11 

(onze) Karajá e 5 (cinco) Tapirapé, dentre eles, 8 (oito) cursavam uma das matrizes 

específicas do curso, enquanto os 8 (oito) demais estavam na matriz básica. Sendo 

assim, a professora, após ler e discutir com os alunos da matriz básica a atividade a ser 

realizada, os encorajou a iniciar ainda naquele momento a pesquisa com duas pessoas na 

comunidade. Os alunos Tapirapé permaneceram na aldeia Majtyritãwa, enquanto os 

Karajá seguiram à aldeia Karajá vizinha a Majtyritãwa, Itxala, para lá realizar o 

trabalho. 

Ao final do dia, os alunos retornaram às aulas e algumas de suas experiências 

foram registradas, conforme podemos perceber nos depoimentos abaixo descritos. 

 

Fiquei bastante ansiosa quando cheguei na casa do velho para fazer a 

pesquisa, mas aí percebi que ele achou tão importante, que me deixou feliz e 

eu percebi que a pesquisa valoriza meu povo, pode mostrar meu povo. 

(Luciana Tapirapé – professora da comunidade Majtyritãwa). 

Foi muito bom ter ido na aldeia do parente fazer pesquisa. Reencontrei alguns 

parentes, conversei com eles e descobri que tem muita gente que está achando 

o português mais importante que o Iny. Isso é perigoso. (Kuriawa Karajá – 

professor da comunidade Macaúba que pesquisou em Itxala
2
) 

Essas atividades de pesquisa proporcionam reflexão, instigam a busca pelos 

conhecimentos, promovem pesquisas, fazem ressurgir perguntas e questionamentos. A 

valoração do conhecimento, sendo ele de todos os tipos e origens, por meio da 

pedagogia transdisciplinar, é base de todo o processo de formação dos alunos dentro do 

                                                             
1
 A Aldeia Majtyritãwa é composta, em sua grande maioria, pelo povo Tapirapé, embora haja nesta 

comunidade pessoas do povo Iny e não-indígenas. Esta comunidade faz parte do Comitê Orientador 

Karajá uma vez que sua relação com os Iny residentes em Itxala e Hawalòra – aldeias bastante próximas, 

cerca de 2km, é bastante intensa, além também de Majtyritãwa estar geograficamente mais próxima da 

região de atuação de nosso Comitê em relação ao Comitê Tapirapé, que atua na Terra Indígena Tapirapé 

Urubu Branco, situada no município de Confresa – MT, cerca de 154 km distante de Santa Terezinha – 

MT.  

2
 Macaúba é uma comunidade Iny situada ao Norte da Ilha do Bananal – TO, enquanto Itxala situa-se no 

Mato Grosso, no município de Santa Terezinha. 
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CLIFSPI. Entendemos que os depoimentos acima refletem a tomada de consciência de 

nossos alunos acerca da importância em observar, em primeiro lugar, a comunidade em 

que a escola e, assim, seus professores, estão inseridos. 

O mergulhar em seu próprio mundo, em seu próprio contexto torna cada 

professor um agente da manutenção e / ou revitalização linguístico-cultural de sua 

comunidade. A atividade de levantamento sociolinguístico proporcionou, portanto, a 

aproximação entre professores e comunidade, o que, de acordo com as concepções do 

CLIFSPI, é preciso conhecer a realidade de cada comunidade, bem como seus projetos 

societários e suas necessidades para a construção efetiva de uma educação bilíngue 

intercultural.  

A Matriz de Formação Básica do Professor do CLIFSPI apresenta, portanto, 

uma  

“proposta para fornecer subsídios para a produção de material didático, construção 

de metodologias de ensino, definição de tipo de ensino a ser implementado, adoção 

de políticas lingüísticas, desenvolvimento de pesquisa e de programas alternativos 
econômicos e de construção de projetos pedagógicos que contemplem a realidade 

social do povo indígena” (UFG, 2006, p. 35).  

 

Abaixo apresentamos um quadro dos temas contextuais estudados durante a 

matriz básica. Antes, porém, vale destacar aqui o que vem a ser um tema contextual, 

que segundo Pimentel da Silva (2011) “é a contextualização do conhecimento sem 

hierarquia das disciplinas, mas principalmente sem a hierarquia da colonialidade do 

saber. Ou seja, é o entendimento de que o conhecimento está em todos os lugares onde 

os diferentes povos e suas culturas se desenvolvem e, assim, são múltiplas as epistemes 

com seus muitos mundos de vida".  

 

Quadro 1- Composição da Matriz de Formação Básica do Professor – Estudo na 

UFG (UFG, 2006, p. 36)  

 

Temas Referenciais Áreas de Conhecimento Temas Contextuais CH 

Identidade Ciências da Natureza Natureza, Homem e Meio Ambiente; 

Território e Terras Indígenas; 

Cultura e Trabalho; 

500 
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Conflito 

Autonomia 

Alteridade 

Interculturalidade 

Sustentabilidade 

Diversidade e diferença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências da Linguagem 

Ciências da Cultura 

Línguas Indígenas e o Português 

Brasileiro I; 

Meio-Ambiente: Ecologia do 

Cerrado 
Línguas Indígenas e o Português 

Brasileiro II; 

Cultura e Comércio; 

Educação Bilíngüe e Intercultural 

Esporte e Lazer. 

 

Estudos Complementares: 

Estudo complementar: Português 

Intercultural I 

Estudo complementar: Português 

Intercultural II 

Estudo complementar: Português 
Intercultural III 

Estudo complementar: Inglês 

Intercultural I 

Estudo complementar: Inglês 

Intercultural II 

Estudo complementar: Inglês 

Intercultural III 

Estudo complementar: Informática I 

Estudo complementar: Informática II 

 

Projeto de Pesquisa: 
Projeto de Pesquisa I 

Projeto de Pesquisa II 

Projeto de Pesquisa III 

 

Estudos em Terras Indígenas: 

Estudos em Terras Indígenas I 

Estudos em Terras Indígenas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

A Matriz Formação Básica do Professor é o alicerce da construção das matrizes 

específicas entendidas aqui como áreas distintas, mas não isoladas umas das outras: 

Ciência da Natureza, Ciências da Cultura, Ciências da Linguagem.  Estas se originam 

daquela e com ela dialogam.  

 

 

 

 

1.2.1 Matrizes de formação Específicas do CLIFSPI 
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As matrizes curriculares – da matriz básica ou das matrizes específicas – são de 

tremenda importância na construção de uma educação bilíngue intercultural 

transdisciplinar. As matrizes específicas são Ciências da Natureza, Ciências da Cultura 

e Ciências da Linguagem. Os conteúdos que compõem essas matrizes abrangem as 

áreas de Antropologia, Sociologia, Linguística, História, Geografia, Biologia, Artes, 

Ecologia, Física, Química, Matemática, Economia, Literatura, Educação, Mitologia, 

Ciência Política, Economia, Turismo etc. Os conhecimentos de cada uma delas não são 

tratados como disciplinas de uma área de conhecimento, mas sim como estudos. 

Vejamos algumas especificidades destas matrizes. 

 

1.2.1.1 Matriz Específica Ciências da Cultura 

 

A matriz específica Ciências da Cultura, conforme o Projeto Político 

Pedagógico do CLIFSPI (UFG, 2006, p. 39),  

“prioriza o diálogo entre a valorização das culturas indígenas, garantida 

constitucionalmente, e os projetos de educação escolar que tenham como horizonte a 

melhoria de vida dos povos indígenas, bem como a preservação das culturas e das 

línguas maternas, elementos importantes de identificação étnica. Prioriza também o 

diálogo interétnico e intercultural entre índios e não-índios, reconhecendo a escola 

como lugar de manifestação de confrontos, mas compreendendo-a também como 

espaço privilegiado para a criação de novas formas de convívio e reflexão no campo 

da alteridade”. 

A seguir apresentamos um quadro de temas contextuais propostos para esta 

matriz específica. 

 

Quadro 2 -  Composição da Matriz Ciências da Cultura (UFG, 2006, p. 40) 

Temas Referenciais 
Áreas de 

Conhecimento 
Temas Contextuais CH 
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Identidade 

Conflito 

Autonomia 

Alteridade 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e 

diferença 

 

 

Ciências da 

Cultura 

 

Tema Contextual: Modalidades de ensino bilíngüe 

Tema Contextual: Cultura e Turismo 

Estudo Complementar: Português Intercultural IV 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural IV 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas I 

Estudo Complementar: Informática III 

Tema Contextual: Etnicidade e diversidade cultural 

Tema Contextual: Percepção cultural do ambiente 

Estudo Complementar: Português Intercultural V 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas II 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural V 

Estudo Complementar: Informática IV 

Tema Contextual: Corpo e saúde 

Tema Contextual: Cosmologia e visões religiosas 

Tema contextual: Cultura e sistemas comerciais 

Estudo Complementar: Português Intercultural VI 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural VI 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas III 

Tema contextual: Terra, território e ocupação 

Tema contextual: Direitos indígenas 

Tema contextual: Museologia e documentação de 
saberes 

Estudo Complementar: Português Intercultural VII 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural VII 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas IV 

Tema Contextual: Organização e reprodução social 

Tema contextual: Patrimônio cultural 

Tema contextual: Povos indígenas e mercado de 

trabalho 

Estudo complementar: Português Intercultural VIII 

Estudos Complementares: Inglês Intercultural VIII 

Estudos Complementares: Línguas Indígenas V 

Tema contextual: Ritos sociais 

1600 
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Tema contextual: Tempo e espaço 

Tema contextual: Arte e artesanato indígena 

 

1.2.1.2 Matriz Específica Ciências da Linguagem 

 

Ciências da Linguagem “concentra-se numa proposta pedagógica de apoio aos 

programas de proteção e manutenção das línguas e culturas indígenas da região 

Araguaia-Tocantins” (UFG, 2006, p. 45), levando sempre em consideração a realidade 

sociolinguística de cada comunidade representada por seus professores-universitários do 

curso. Esta matriz específica de estudos apresenta seus objetivos próprios que 

fundamentem 

 

1) o desenvolvimento de ensino e aprendizagem de línguas indígenas e do português 

como primeiras ou segundas línguas, dependendo da situação sociolingüística da 

comunidade; 2) o entendimento da relação entre línguas e culturas na constituição 

identitária; 3) a promoção do ensino da escrita que considere sua função social, em 

contextos bilíngües, bidialetais ou plurilíngües; 4) o estudo e a produção do 

letramento cultural e intercultural em contextos formais, informais, especializados e 

cotidianos; 5) a valorização do uso oral das línguas indígenas na manutenção da 

cultura oral e das ciências; e 6) o incentivo de ações que visam à modernidade das 

línguas indígenas. Essa proposta visa romper com as políticas homogeinizantes de 

ensino de línguas e de educação bilíngüe (UFG, 2006, p. 45). 

 

Quadro 3- Composição da Matriz Ciências da Linguagem (UFG, 2006, p. 46) 

Temas Referenciais                Áreas de 

Conhecimento 

Temas Contextuais CH 

Identidade 

Conflito 

Autonomia 

Ciências da 

Linguagem 

 

 Tema Contextual: Modalidades de ensino 

bilíngüe 

Tema Contextual: Direito sobre os 

conhecimentos tradicionais 

1600 
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Alteridade 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e diferença 

 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

IV 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural IV 

Estudo complementar: Línguas Indígenas 

Estudo Complementar: Informática III 

Tema Contextual: Fronteiras lingüísticas: vida e 

morte de línguas 

Tema Contextual: Léxico: significado e 

relações sociais 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

V 

Estudo complementar: Línguas indígenas 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural V 

Estudo Complementar: Informática IV 

Tema Contextual: Jogos e brincadeiras e suas 

funções sociais 

Tema Contextual: Linguagem oral e suas 

funções sociais 

Tema Contextual: Linguagem escrita e suas 

funções sociais 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

VI 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas III 

Estudo Complementar: Inglês intercultural VI 

Tema contextual: Letramento cultural e 

intercultural 

Tema contextual: Línguas da região Araguaia-

Tocantins 

Tema contextual: Processos de alfabetização 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

VII 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural VII 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas IV 

Tema Contextual: Português como 1ª e 2ª 

línguas 

Tema contextual: Letramento cultural e 
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letramento intercultural 

Tema contextual: Documentação de saberes 

tradicionais em línguas indígenas 

Estudo complementar: Português Intercultural 

VIII 

Estudos Complementares: Inglês Intercultural 

VIII 

Estudos Complementares: Línguas Indígenas V 

Tema contextual: Grafismo e outras linguagens 

Tema contextual: Imagem: pintura, fotografia e 

cinema 

Tema contextual: Narrativas orais e escritas 

 

 

 

1.2.1.3 Matriz Específica Ciências da Natureza 

 

A Ciências da Natureza é entendida  

“como uma área transdisciplinar que envolve o estudo do espaço geográfico e de 

suas paisagens e alterações temporais, o estudo dos seres vivos e de sua inter-relação 

com esse espaço, da composição e das transformações químicas na biosfera, na 

atmosfera e na litosfera, das dinâmicas e forças resultantes dos processos da 

interação do espaço físico e biológico e, ainda, a explicação numérica e a 

representação gráfica de todo esse conhecimento da Natureza”, sempre visando o 

diálogo intercultural entre os povos (UFG, 2006, p. 52).  

 

 

Quadro 4- Composição da Matriz Ciências da Natureza (UFG, 2006, p. 53) 

Temas Referenciais Áreas de 

Conhecimento 
Temas Contextuais 

CH 

Identidade 

Conflito 

Ciências da 

Natureza 

Tema Contextual: Modalidades de Ensino 

Bilíngüe 

Tema Contextual: Saberes e fazeres 

1.600 



35 
 

Autonomia 

Alteridade 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e diferença 

 

 

 

 

 

 

 matemáticos locais 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

IV 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural IV 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas I 

Estudo Complementar: Informática III 

Tema Contextual: Ambiente e transformação 

Tema Contextual: Seres vivos e diversidade 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

V 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas II 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural V 

Estudo Complementar: Informática IV 

Tema Contextual: Transformações químicas e 

saberes locais 

Tema Contextual: Tempo, espaço e 

interculturalidades 

Tema Contextual: Corpo e saúde 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

VI 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural VI 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas III 

Tema contextual: Sistema de orientações e 

medidas 

Tema contextual: Saberes matemáticos 

interculturais 

Tema contextual: Energia e reservas energéticas 

Estudo Complementar: Português Intercultural 

VII 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas IV 

Estudo Complementar: Inglês Intercultural VII 

Tema Contextual: Recursos naturais e ambiente 

Tema contextual: Quantificações e relações 



36 
 

socioeconômicas 

Tema contextual: Cosmos: saberes locais e 

universais 

Estudo complementar: Português Intercultural 

VIII 

Estudos Complementares: Inglês Intercultural 

VIII 

Estudo Complementar: Línguas Indígenas V 

Tema contextual: Impactos ambientais e saúde 

Tema contextual: Corpo e alimentação: 

transformações da natureza 

Tema contextual: Conhecimentos tradicionais, 

patrimônio e gestão de recursos naturais 

 

É neste contexto que os acadêmicos indígenas se capacitam para as ações 

pedagógicas criando / reformulando suas próprias práticas de ensino de acordo com os 

princípios pedagógicos do CLIFSPI, além também de planejarem estas ações por meio 

de temas contextuais.  

A seção seguinte aborda alguns conceitos de interculturalidade e de 

transdisciplinaridade, os princípios pedagógicos do CLIFSPI. 

 

1.3 Princípios da Interculturalidade e da Transdisciplinaridade 

 

Os princípios pedagógicos que regem o CLIFSPI são a interculturalidade e a 

transdisciplinaridade e para tratar desses princípios, apoiamo-nos nos seguintes autores: 

Xavier Albó (2005), Tubino (2005), Paulo Freire (Projeto Memória, 2010), Nicolescu 

(1999), Pombo (1993), Morin (2000a) e Santos (2008). 

Xavier Albó (2005) nos fala sobre dois tipos de interculturalidade, a negativa e 

a positiva. O primeiro tipo seria aquele em que as relações interculturais levam à 

destruição daquilo que é culturalmente distinto, e no segundo há o respeito, e não a 

simples tolerância daquilo que é diferente. 
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Para este autor (2005, p. 47), “uma relação de interculturalidade é qualquer 

uma que ocorre entre pessoas ou grupos sociais de culturas diferentes”. Santos (2008) 

amplia essa discussão e chama a atenção para o fato de que a interculturalidade não 

pode ser discutida somente de forma superficial, em que ressaltam-se apenas as 

diferenças entre culturas, mas, segundo este autor, a interculturalidade também nos 

remete à desigualdade social e à dificuldade de relação entre as diferenças, sejam elas 

intraculturais – dentro de um mesmo corpo sociocultural, ou mesmo entre diferentes 

culturas.  

Xavier Albó (2005, p.16) entende cultura como “o conjunto de características 

adquiridas pela aprendizagem e compartilhadas por um determinado grupo social”. 

Sendo assim, para que um indivíduo ou grupo cultural compartilhe características, é 

preciso que haja primeiramente identificação com o grupo, com os aspectos culturais do 

grupo. A identificação permeia diversos aspectos da vida em sociedade, dentre elas 

tradições, mitos, história do próprio povo, ética e valores, formas de educação e 

transmissão da cultura às novas gerações, organizações básicas familiares, divisão de 

trabalhos, alimentação etc. 

Já Tubino (2005) nos apresenta ainda duas distinções a serem consideradas em 

relação ao interculturalismo, o funcional e o crítico. Segundo o autor (Ibid, 2005, p. 5), 

o interculturalismo funcional “trata do tipo de interculturalidade que postula a 

necessidade de diálogo intercultural e 

reconhecimento intercultural sem dar o devido peso para o estado de pobreza crônica e 

muitos casos extremos em que os cidadãos que pertencem a culturas subalternas da 

sociedade vivem
3
”. O interculturalismo crítico questiona as causas desta assimetria 

cultural e busca desconstruir o diálogo da colonização do poder, do saber (Tubino, 

2005). Baseando-se nestas propostas e entendimentos do que vem a ser 

interculturalidade, a educação, como a proposta do Curso de Licenciatura Intercultural 

da UFG, emerge como problematizadora e propulsora deste modo de conviver, dialogar, 

respeitar e entender o outro. 

                                                             
3 O texto original desta citação é o seguinte: “Se trata de aquel interculturalismo que postula la necesidad 

del diàlogo y el reconocimiento intercultural sin darle el debido peso al estado de pobreza crònica y em 

muchos casos extrema en que se encuentran los ciudadanos que pertenecen a las culturas subalternas de la 

sociedad”. 
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Nesse entendimento, o diálogo não ocorre de forma unilateral. Ele busca 

inclusive dar voz àqueles cujas realidades socioculturais se diferenciam da maioria da 

população não-indígena, e que por isso dentre outros motivos acabaram sendo 

marginalizados.  

Para Paulo Freire (Projeto Memória, 2010), o diálogo "é o encontro dos 

homens mediatizados pelo mundo para dar um nome ao mundo", o que em outras 

palavras significa o encontro de pessoas em torno do respeito mútuo, da abertura para 

entender os saberes do outro, suas percepções, suas singularidades. A interculturalidade 

é entendida como o diálogo social entre os saberes, sendo este diálogo entre diferentes 

povos indígenas, entre esses e os não-indígenas. É no próprio convívio social que as 

pessoas trocam e/ou descobrem vivências de respeito ou de conflito, sabedorias, 

conhecimentos, realidades socioeconômicas, tradições, culturas, línguas e etc. entre si.  

Esta concepção dialógica de discutir as relações intra e intercultural sedia uma 

noção cara no tratamento do aprender e ensinar transdisciplinar, seja das sabedorias 

tradicionais indígenas, seja dos não-indígenas. Para um bom entendimento do que seja 

transdisciplinaridade torna-se, no entanto, importante a compreensão das noções de 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e disciplinaridade.  

De acordo com Nicolescu (1999, p. 50), “a harmonia entre as mentalidades e os 

saberes pressupõe que estes saberes sejam inteligíveis, compreensíveis”. Neste sentido o 

referido autor aponta para o surgimento, em meados do século XX, da 

pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade.  

A pluridisciplinaridade, conforme o autor, remete ao estudo de um objeto de 

uma disciplina por várias disciplinas diferentes. A interdisciplinaridade, por sua vez, 

busca os métodos de uma disciplina para outra. Ambas as abordagens, da pluri e 

interdisciplinaridade, de acordo com o autor, ainda permanecem vinculadas à pesquisa 

disciplinar, uma vez que não ultrapassam as barreiras postas entre os diferentes 

conhecimentos. 

Nicolescu (1999) discorre acerca da transdisciplinaridade como aquilo que está 

entre e através das diferentes disciplinas, estando inclusive além de qualquer uma. O 

autor continua afirmando que o objetivo da transdisciplinaridade é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento, i.e., a 

sua não separação / fragmentação.  
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 Conforme Pombo (1993), a disciplinaridade faz parte da rotina escolar. É com 

ela que há a formação de professores, a criação de matrizes curriculares, projetos 

políticos pedagógicos, enfim, aqui há a divisão de conhecimentos, a separação do 

campo de atuação de cada professor naquilo que conhecemos como disciplinas 

escolares. A transdisciplinaridade, segundo a autora, é o extremo desse processo, o 

“nível máximo de integração disciplinar que seria possível alcançar em um sistema de 

ensino”. Aqui o conhecimento não conhece fronteiras, ele é integrado, ele é 

compartilhado entre as áreas do saber. 

Para Morin (2000a), a transdisciplinaridade pressupõe também a utilização de 

diversas linguagens. Destacadas aqui as artes – nem sempre tão valorizadas pelos 

sistemas educacionais – para a facilitação da aprendizagem do aluno. A escola deve 

incentivar a comunicação entre as diversas áreas do saber e a busca das relações entre os 

campos do conhecimento, desmoronando as fronteiras que inibem e reprimem a 

aprendizagem. Trata-se da transcendência do pensamento linear que, sozinho, é 

reducionista. Transdisciplinaridade é a prática do que une e não separa o múltiplo e o 

diverso no processo de construção do conhecimento. 

A transdisciplinaridade no CLIFSPI pressupõe amplitude de conhecimentos, 

diálogo de saberes, quebra de fronteiras das ciências. Todo conhecimento tem seu valor, 

e os alunos do curso vivenciam esta nova realidade em cada momento de suas práticas e 

discussões, seja durante a matriz básica de formação ou em uma das matrizes 

específicas nos estudos na UFG, nas Etapas Pólos e em Etapas em Terras Indígenas. 

Nesse contexto a educação mune os povos de conhecimentos para sua própria 

sobrevivência. O respeito ao outro passa também pelo respeito e garantia de 

sobrevivência de todo um contexto sociocultural, o que em outras palavras se expressa 

por meio das línguas de povos, em especial dos povos indígenas, e suas culturas. A 

educação bilíngue intercultural é uma resposta a estes anseios, uma vez que é através 

dela que crianças e jovens se formam aprendendo e vivendo o contato intercultural 

como algo que pode trazer benefícios, que pode adicionar, e não como uma ameaça à 

sua própria existência enquanto parte de uma cultura específica frente à maioria 

nacional. 

As práticas pedagógicas são os alicerces para a aplicação de uma metodologia 

intercultural e transdisciplinar capazes de atender aos anseios em relação à educação 
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bilíngue intercultural para os povos indígenas. Desta forma, o estágio e a orientação 

pedagógica se fazem momentos importantes nesta construção. 

 

 

2. Estágio e orientação pedagógica no CLIFSPI 

 

O estágio pedagógico no CLIFSPI é fundamentado tanto na matriz básica do 

curso quanto em uma das matrizes específicas, dependendo da área de conhecimento 

escolhida pelo aluno, e é a partir de seu ingresso em uma das matrizes específicas que o 

estágio se inicia. O estágio faz parte do núcleo comum e do núcleo específico do curso, 

ou seja, no início, os alunos podem escolher o tema de seu interesse para o 

desenvolvimento de suas ações pedagógicas independentemente de sua matriz de 

especialização. A partir da 3ª (terceira) etapa de estágio, os alunos são orientados a 

trabalharem com temas contextuais que estejam ligados diretamente com sua área de 

especialização, sempre de acordo com os princípios pedagógicos da interculturalidade e 

da transdisciplinaridade. 

O Estágio Pedagógico durante todo o Curso ocorre em 6 (seis) etapas distintas e suas 

ementas são as que se seguem: Estágio I – Ementa: Os estudos centram-se nas 

discussões dos princípios pedagógicos da transdisciplinaridade e da interculturalidade. 

Prática de sala de aula; Estágio II – Ementa: O encaminhamento de práticas 

pedagógicas por meio da articulação ensino-pesquisa. Prática de ensino e produção de 

material didático; Estágio III – Ementa: A elaboração de propostas pedagógicas que 

congregam a participação das comunidades indígenas. O planejamento participativo é a 

base para o projeto político pedagógico poder construir a identidade da escola e dos 

sujeitos que dela fazem parte. Prática de sala de aula; Estágio IV – Ementa: A 

continuação da elaboração do projeto político pedagógico. Nesse percurso, educando e 

educador, bem como a comunidade em geral podem exercer sua cidadania, percebendo-

se como sujeitos sócio-históricos na construção de uma nova proposta de educação para 

sua comunidade. Prática de sala de aula; Estágio V – Ementa: A apresentação da 

proposta pedagógica feita. Prática de sala de aula. Produção de material didático; 

Estágio VI – Ementa: Prática de sala de aula. Relatório final do estágio. 
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Na realidade, a transdisciplinaridade nasce da premente exigência de consagrar 

o diálogo entre diferentes campos de saber sem impor o domínio de uns sobre os outros, 

ou seja, de um conhecimento sobre outro/s, acercando-se de uma atitude e de uma 

postura que orientem a interação e o diálogo. Insere-se, nesse contexto, a política de 

estágio do CLIFSPI, que tem o objetivo de discutir os propósitos que se colocam hoje 

para a prática de ensino nas propostas de educação alicerçadas nos princípios da 

interculturalidade e da transdisciplinaridade, em consonância com a realidade 

sociolinguística das comunidades, e tendo por base a leitura teórica, a pesquisa, o 

diálogo, a troca e a negociação entre os saberes indígenas e os não-indígenas.  

No CLIFSPI, os estagiários são orientados por comitês orientadores compostos 

por professores da Universidade Federal de Goiás. Cada comitê é responsável tanto pela 

orientação individual de seus estagiários quanto coletiva ao assistir suas aulas, ler e 

promover a reflexão por meio de questionamentos e comentários sobre as anotações em 

seus cadernos de estágio, debater sobre as aulas dadas – metodologias, concepção de 

educação, discutir os princípios pedagógicos da interculturalidade e da 

transdisciplinaridade, exemplificar como planejar uma aula de acordo com esses 

princípios. Os comitês orientadores acompanham o desenvolvimento das ações 

pedagógicas do estágio dos universitários desde o seu início, no 3º (terceiro) ano de 

curso, até o seu final, 5º (quinto) ano. A divisão de trabalhos por comitê segue a lógica 

dos povos participantes do CLIFSPI da região Araguaia-Tocantins. Cada comitê 

acompanha os trabalhos de alunos de determinado povo. A exceção nesse caso são os 

Apinajé, Krikati, Gavião e Krahô, que compõem um só comitê orientador. A divisão 

dos comitês orientadores é apresentada a seguir.  

O CLIFSPI tem hoje um quadro de 9 (nove) comitês orientadores, sendo eles: 

Comitê Iny e Tapirapé de Majtyritãwa, composto por mim e pela professora Maria do 

Socorro Pimentel da Silva; Comitê Xerente, composto pelos professores Joana 

Fernandes e Rodrigo Guimarães Prudente Marquez Cotrim; Comitê Javaé, composto 

pelos professores Elias Nazareno e Marco Túlio Urzêda Freitas; Comitê Karajá de 

Xambioá, composto pelos professores André Marques do Nascimento e Kênia Costa; 

Comitê Krahô, Krikati, Apinajé e Gavião, composto pelas professoras Mônica 

Pechincha e Christiane Cunha de Oliveira; Comitê Tapirapé, composto pelos 

professores Mônica Veloso Borges e Rogério Ferreira; Comitê Karajá de Buridina, 

composto pelos professores Maria do Socorro Pimentel da Silva e Leandro Mendes 
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Rocha; Comitê Tapuio, composto pelos professores Tânia Ferreira Rezende e 

Alecssadro Ratts; e o Comitê Guajajara, composto pela professora Rosani Leitão. 

Em cada etapa de estágio, os estagiários apresentam a seus comitês 

orientadores seus cadernos de estágio com questionamentos, apontamentos de dúvidas, 

registros de pesquisas para o planejamento de aulas, os planos de aulas, as descobertas 

de como se faz as práticas pedagógicas interculturais e transdisciplinares de acordo com 

os projetos de suas comunidades. O caderno de estágio é um instrumento de 

documentação das experiências praticadas no ensino por meio de temas contextuais. Ou 

seja, por meio de estudo que oriente sempre interrelacionando as ciências, os 

conhecimentos tradicionais dos indígenas, a realidade cultural, a história de vida, o 

compartilhamento de experiências, a visão de mundo, e a produção coletiva de saberes. 

Essa noção vem se consolidando a cada etapa de estágio. 

Neste curso, o estágio pedagógico surge como um momento fundamental de 

discussão de educação bilíngue intercultural, conjugando-se a isso fatores importantes a 

serem considerados na formação e no desenvolvimento do professor, nomeadamente o 

contato do estagiário com a proposta de ensino contextualizado, tendo como referência 

central a ação educativa transdisciplinar que se sustenta no sistema próprio de ensino 

indígena, mas também em estudos em que se apresenta essa concepção como passaporte 

de um saber maior. Diante disso, apresentamos na sessão seguinte as políticas de estágio 

no CLIFSPI. 

 

2.1  Políticas de Estágio no CLIFSPI 

 

 

A política de estágio do CLIFSPI aponta para 3 (três) situações que devem ser 

respeitadas em relação ao trabalho dos estagiários durante suas práticas pedagógicas: a) 

Realidade sociolinguística das comunidades envolvidas; b) Contexto histórico da 

educação bilíngue / educação intercultural; e c) Educação e os projetos societários dos 

povos indígenas. Pimentel da Silva (2009b), em texto para os Comitês Orientadores de 

Estágio, debate essas situações.  

a) Realidade sociolinguística das comunidades envolvidas  
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Os alunos que estão matriculados nas matrizes específicas, das quais o 

estágio faz parte, vivem em comunidades que apresentam realidades 

sociolinguísticas específicas: umas são bilíngues, outras trilíngues, outras 
monolíngues em português. Há ainda comunidades em que jovens e crianças estão 

adquirindo a língua originária como segunda língua, caracterizando, assim, outro 

tipo de bilinguismo. Há também situações em que as crianças indígenas chegam à 

escola monolíngues em sua língua originária. Ou seja, as propostas pedagógicas 

devem considerar essas realidades sociolinguísticas;  

 

b) Contexto histórico da educação bilíngue intercultural / educação intercultural  

 

O reconhecimento de uma educação bilíngue intercultural (e também 

intercultural) coloca em relevância a construção de novos paradigmas 

epistemológicos e novas atitudes sociais, políticas por parte da sociedade nacional 

não-indígena e dos indígenas. No Brasil, esse tipo de proposta ainda faz parte de 
uma espécie de sistema paralelo ao sistema educativo do País. Mesmo com essas 

restrições, há resultados favoráveis para os povos indígenas. O primeiro deles é o 

rompimento com a proposta de educação que se dizia bilíngue e tinha como meta 

servir tanto a propósitos religiosos - a evangelização das comunidades indígenas - 

como estratégia de integração dos povos indígenas à sociedade não-indígena; e  

 

c) Educação e os projetos societários dos povos indígenas  

 

A proposta de educação intercultural foi pensada a partir das próprias 

expectativas dos indígenas para a obtenção de conhecimentos que garantiriam a 

posse e o gerenciamento dos seus territórios, conseguindo meios para melhorar as 
condições de vida de suas comunidades, reforçando a língua materna, os costumes, 

as tradições do povo e mantendo sua cultura. Para atingir tais objetivos os 

professores devem criar ou renovar a prática escolar, o currículo, seus livros 

didáticos, decidir sobre o uso da escrita das línguas na escola e fora dela, serem os 

principais autores de um inovador processo educativo relacionado às suas culturas, à 

intercultura, e às suas vidas.  

 

 

A prática pedagógica do estágio se sustenta, portanto, nos conhecimentos 

indígenas e nos conhecimentos de outras ciências e deve ser considerada como um 

período, por excelência, de aquisição de saberes, concepções, realidades culturais e 

interculturais. Daí a importância do registro por alunos e professores de toda reflexão 

produzida nesse processo de formação docente. Sem aprofundar essa discussão, 

dificilmente haverá uma construção social e pedagógica de educação bilíngue 

intercultural / educação intercultural, com claro sentido político das relações 

interculturais, que se estabelecem entre povos indígenas, o Estado e a sociedade não-

indígena; e intraculturais, que se estabelecem no interior de cada comunidade indígena 

(PIMENTEL DA SILVA, 2010).  

Essas reflexões servem para fortalecer o planejamento do estágio pensado 

numa concepção bilíngue intercultural e transdisciplinar, que rompe a educação do 

bilinguismo de transição, hierarquia, subalternidade etc. As práticas pedagógicas do 



44 
 

estágio, assim concebido, propõem a descolonização da educação por meio da 

construção de uma educação contextualizada que favoreça um diálogo permanente entre 

os conhecimentos. Freire (2005) nos fala que o diálogo começa, justamente, no 

momento da busca que o educador faz pelo conhecimento, por aquilo que ele pretende 

dialogar com seus educandos.  

É importante, no entanto, que o estagiário domine certas competências para 

agir individual ou coletivamente no fazer da profissão docente, a fim de ser reconhecido 

como aquele que conhece as especificidades de seu trabalho em termos didáticos, 

políticos, teóricos e práticos. Também é indispensável que o professor se ache confiante 

e competente para proporcionar momentos para experiências e para buscar novos 

conhecimentos e definição de novos paradigmas educacionais. 

O processo de acompanhamento dos trabalhos dos estagiários é complexo. Os 

comitês orientadores também fazem parte do processo desse novo fazer da educação. 

Enquanto orientadores e também aprendizes neste novo contexto, cada professor-

orientador integrante dos comitês orientadores precisa se ater a importantes situações 

que requerem nossa atenção, como, por exemplo, uma intensa parceria entre nós, 

membros dos comitês – docentes e alunos – que devemos buscar uma metodologia de 

ensino compartilhada, em que o processo ensino / aprendizagem / ensino se realize de 

forma intercultural e transdisciplinar. 

Pimentel da Silva (2009c) em Estágio Pedagógico do Curso de Licenciatura 

Intercultural da UFG alega que  

a proposta de estágio por tema contextual é um modo rico e complexo de lidar com 

o conhecimento,  e assim deve apresentar os seguintes encaminhamentos: 

 Proporcionar um vínculo significativo entre o conhecimento e a realidade local; 

 Envolver o estagiário na prática do “fazer e pensar pedagógico”; 

 Relacionar realidade local com um contexto mais amplo; 

 Entender que o conhecimento não está pronto e acabado e que a escola é 

também local de produção de conhecimento; 

 Buscar uma forma transdisciplinar de apropriação do conhecimento etc. 

 

As orientações de estágio ocorrem no CLIFSPI durante Etapas em Terras 

Indígenas, nos Pólos e na UFG. Esses encontros são ora coletivos, ora individuais. 

Pimentel da Silva (2009b) aponta também que, de forma coletiva, nós, orientadores, 

devemos: 
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 Assistir às aulas planejadas pelos alunos em suas comunidades; 

 Promover um debate sobre as aulas dadas: metodologias, concepção etc.; 

 Discutir os princípios pedagógicos da interculturalidade e da 

transdisciplinaridade; 

 Exemplificar como planejar uma aula de acordo com os princípios da 

interculturalidade, transdisciplinaridade, não se esquecendo dos usos das línguas 

indígenas nas aulas; 

 Teoria/prática intercultural e transdisciplinar; 

 Anotar as reflexões feitas por professores e alunos com relação à prática e a 

concepção teórica adotadas; 

 Considerar as línguas indígenas como meios de comunicação e de 

conhecimento; 

 Promover a leitura dos cadernos de estágio e dos relatórios. 

 

Já a orientação individual acontece de acordo com a necessidade de cada aluno, 

de suas dúvidas, questionamentos, além da leitura dos cadernos de estágio e dos 

relatórios de cada uma das aulas dadas pelos universitários. Os relatórios devem 

apresentar os resultados alcançados, pontos positivos e negativos percebidos pelo 

professor-estagiário em relação ao trabalho realizado. 

O diálogo entre os universitários indígenas e os comitês orientadores, além o 

dos próprios estagiários e os diferentes comitês, a troca de experiências, de observações, 

de resultados alcançados ou até mesmo dificuldades, são fatores necessários para o 

desencadeamento dos trabalhos de estágio pedagógico. O trabalho em equipe, como nos 

aponta Freire (2005), precisa estar voltado para o retorno da investigação às 

comunidades envolvidas como problema, e não como descrições de experiências 

vividas. 

Nesse sentido o estágio pedagógico requer a contextualização dos 

conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula e a busca por superação das 

dificuldades que envolvem a aplicação do construto teórico em cada uma das aulas. Para 

que haja a contextualização dos conhecimentos nas aulas é preciso estabelecer um elo 

entre os diferentes conhecimentos, além de também trazer a comunidade e todo seu 

saber para dentro da escola, e a escola para o convívio social. Pensando nisso, a criação 

de Projetos Extraescolares como meio de ligação / vinculação dos variados tipos de 

conhecimentos, indígenas ou não-indígenas, surge como a base de conhecimento para as 

ações pedagógicas dentro e / ou fora da escola. Os Projetos Extraescolares são aqueles 

que proporcionam movimentação cultural nas comunidades em que nossos 

universitários atuam. Vejamos na seção seguinte o que eles são e suas implicações. 
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2.2 Projetos Extraescolares e suas implicações 

 

A experiência acumulada de 2 (dois) anos com os trabalhos no CLIFSPI levou 

seus docentes, em especial aqueles que fazem parte do colegiado do curso, a refletirem 

sobre qual seria a contribuição direta do curso para com as comunidades indígenas 

envolvidas através de seus professores-universitários. 

O Projeto Político Pedagógico do CLIFSPI não apresentava inicialmente 

orientação / direcionamento que indicasse a existência dos Projetos Extraescolares que 

hoje fazem parte das atividades do Curso. Ainda no ano de 2008, pensávamos em como 

suprir as expectativas das comunidades em relação à manutenção de suas línguas, 

culturas, enfim, suas práticas culturais tradicionais. Afirmamos isso baseando-nos em 

depoimentos que acompanhamos em nossos trabalhos em Estudos em Terras Indígenas 

e nos Pólos em comunidades Karajá desde 2008, momentos em que lideranças 

indígenas e algumas pessoas das comunidades expunham suas preocupações para que as 

sabedorias construídas durante o curso não ficassem apenas na escola, isoladas das 

comunidades, imersas apenas em práticas escolares. 

Os Projetos Extraescolares surgiram, então, como uma maneira de articular 

ações educativas para todos os membros das comunidades dos universitários do curso, 

principalmente membros jovens, e inclusive aqueles que não mais frequentam as 

escolas, para que, em conjunto, universitários e comunidade pudessem estabelecer / 

restabelecer vínculos entre ações pedagógicas propostas pela escola por meio de seus 

professores e atividades culturais que chamassem a atenção dos jovens para assuntos de 

interesses comuns. 

Nessa perspectiva, assim que os universitários do CLIFSPI se matriculam em 

uma das matrizes específicas do curso, ou seja, no início do 3º (terceiro) ano, eles 

devem escolher um tema para que seja desenvolvido em parceria com os demais colegas 

– estes também ingressantes em uma matriz específica – e promovam com outros 

colegas professores das escolas, sábios de suas culturas, especialistas de diversas artes, 

atividades culturais e educativas que possam envolver a todos em suas comunidades. 

O caráter pluralista destes projetos, digo pluralista porque não há apenas uma 

pessoa a desenvolvê-los, mas sim toda a comunidade, ganhou destaque dentro do 
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CLIFSPI a ponto de se tornar um de seus diferenciais diante de outros cursos de 

formação superior indígenas. Os Projetos Extraescolares são mais do que ações 

comunitárias, são ações culturais fomentadas pelo desejo de manutenção identitária, isso 

para cada um de seus organizadores, aqui os universitários, mas também todos os 

demais envolvidos.  

No mesmo passo em que o Estágio Pedagógico acontece no Curso nos 3 (três) 

últimos anos de sua duração, os Projetos Extraescolares também. O estágio é dividido 

em 6 (seis) etapas, os Projetos Extraescolares também. Há, inequivocadamente, uma 

forte ligação entre estas duas ações educativas, embora o primeiro esteja ligado 

diretamente às práticas pedagógicas na escola – não necessariamente à sala de aula, o 

segundo engloba todos os interessados da comunidade  em suas ações. 

Nosso papel enquanto membros de comitês orientadores se limitou, no 

momento da discussão sobre os Projetos Extraescolares, a ouvir de nossos alunos que 

justificassem a escolha deste ou daquele tema a ser desenvolvido em suas comunidades. 

A escolha dos temas para os projetos foi livre, nossa única indicação foi a de que era 

imprescindível a participação da comunidade, para que as ações do projeto não ficassem 

presas à escola, a seus professores e alunos. 

Diante dessas orientações, nossos alunos elegeram, em sua maioria, um único 

projeto por comunidade, a fim de que seus articuladores pudessem se ajudar e ao 

mesmo tempo pudessem dividir tarefas. Demonstramos no quadro abaixo os temas 

escolhidos para os Projetos Extraescolares que estão em desenvolvimento em 

comunidades Karajá e Tapirapé de Majtyritãwa da 1ª (primeira) turma do curso – 

ingressantes em 2007, todos orientados por nós, membros do comitê Iny e Tapirapé de 

Majtyritãwa. 

 

Quadro 5: Temas dos Projetos Extraescolares de alunos do Comitê Orientador Karajá e 

Tapirapé de Majtyritãwa. 

Comunidade Projeto Extraescolar Universitários responsáveis 

Hãwalò / Santa Isabel do 

Morro 

Esportes Tradicionais Melícia W. de Melo, Tewaxixa 

Karajá, Txiarawa Karajá, Manaijè 
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Karajá, Leandro Lariwana Karajá 

Btõiry/Fontoura Artesanato Iny Malu Karajá, Weura Karajá, 

Kuhanama Karajá 

Krehãwa / São Domingos Plantas Medicinais Idjeressi Karajá 

Itxala Esportes Tradicionais Wasari Karajá 

Hawalòra Pintura Corporal Tapirapé 

Pintura Corporal do Povo Iny 

Fabíola Tapirapé 

Lahiri Karajá, Moni Karajá 

Majtyritãwa Pintura Corporal Tapirapé Aurilene Tapirapé, Maurehi Karajá 

  

 

A base de conhecimento, ou melhor, as bases de conhecimentos criadas 

durante as pesquisas para a realização de atividades comunitárias, além do próprio 

vínculo construído entre as ações dos projetos e as práticas no estágio acabaram por 

criar elos entre estes dois importantes momentos no CLIFSPI de nossos universitários. 

Os Projetos Extraescolares e o Estágio Pedagógico apresentam uma retomada do olhar 

do educador – neste caso os universitários – para o seu próprio contexto real de vida, o 

contexto de seus alunos, de seu povo. O diálogo entre diferentes esferas dentro da 

própria comunidade é retomado, ou até mesmo iniciado, a escola e a educação 

contribuem de forma efetiva na manutenção, valorização e problematização das culturas 

tradicionais envolvidas. Os trabalhos pedagógicos e comunitários voltam-se para os 

homens e mulheres que deles necessitam e não ficam alheios a eles. 

Os conhecimentos que promovem o despertar dos universitários diante do 

trabalho com temas contextuais intra e interculturais do estágio e também dos projetos 

extraescolares acompanham os saberes culturais, isso se levando em conta o 

conhecimento de mundo presente não somente no viver de cada professor indígena e 

sua comunidade, mas também e principalmente em sua língua materna. Os saberes 

acompanham a língua que os carrega. Afirmamos isso uma vez que a contextualização 

do conhecimento que acontece nos estudos de determinado tema contextual, os sujeitos 

envolvidos neste processo, seja o professor ou seus alunos, também fazem parte dessa 

contextualização, já que a realidade sociolinguística dos alunos, da comunidade e a 

situação de sala de aula são consideradas e respeitadas. As discussões ao redor do tema 
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contextual trabalhado, as discussões políticas a seu respeito podem ser feitas tanto em 

língua materna quanto em língua portuguesa e, nesse sentido, o estágio no CLIFSPI se 

alicerça em políticas linguísticas que são discutidas na seção seguinte. 

 

2. 3  Políticas Linguísticas no Estágio do CLIFSPI  

 

 

O fazer pedagógico, suas ações, depende e muito da língua, ou das línguas, de 

acordo com o contexto sociolinguístico da comunidade em que nossos universitários 

indígenas atuam. A base de conhecimento construída por eles por meio de suas 

pesquisas, seja para as aulas de estágio ou para os trabalhos de seus Projetos 

Extraescolares, está diretamente vinculada à / s língua / s de que fazem uso. 

O uso das línguas durante as atividades de estágio se dá de acordo com o tema 

contextual escolhido para o trabalho. Se o tema envolve os conhecimentos tradicionais e 

culturais de uma comunidade – tema intracultural, ele é, geralmente, trabalhado em 

língua originária, o que favorece o estudo do tema contextual, e não apenas uma 

referência a ele. Afirmamos isso porque os conhecimentos estão ligados à sua língua de 

pertencimento e isso não impede que eles sejam trabalhados também em outra língua, 

no caso a língua portuguesa, uma vez que, de acordo com Manaijè Karajá, os 

conhecimentos se espalham, eles não têm fronteira e assim, podem ser explorados em 

diversos contextos, seja em língua materna ou não.  

Caso o tema contextual para as ações pedagógicas esteja pautado em 

conhecimentos interculturais – tema intercultural, a língua a ser utilizada para tal 

trabalho, geralmente, é a língua portuguesa, língua de relações interculturais de nossos 

alunos no CLIFSPI. Por exemplo, o tema contextual Água, tema intercultural, pode ser 

trabalhado tanto em língua portuguesa, uma vez que os não-indígenas também detêm 

conhecimentos acerca da água, sua importância para a vida e a sociedade em geral etc, 

quanto em língua materna, caso os conhecimentos estudados e trabalhados estejam 

vinculados à mitologia de um povo, os saberes culturais ligados a este conhecimento. 

A política linguística no estágio do CLIFSPI foi, portanto, estabelecida ao 

passo que as etapas de estágio aconteciam. Não houve nenhuma imposição por parte de 
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nós – membros dos comitês orientadores – em „forçar‟ o uso desta ou daquela língua 

para as aulas de estágio de nossos alunos, ao contrário, nosso papel enquanto 

orientadores se pautou em salientar a nossos orientandos que as línguas indígenas, e em 

consequência as sabedorias tradicionais, deveriam ser consideradas, respeitadas e 

valorizadas no meio escolar. 

A valorização das línguas étnicas de nossos alunos supera a preocupação em 

relação à manutenção linguística das comunidades. As línguas originárias têm um papel 

de primordial importância na educação bilíngue intercultural. Os professores indígenas, 

ao atuarem nas escolas de suas comunidades fazendo uso de suas próprias línguas como 

fonte de sabedoria, implantam na educação escolar o contexto de mundo de seus alunos, 

seus conhecimentos adquiridos e vivenciados antes mesmo do ingresso na vida escolar. 

Freire (1997) nos fala da necessidade de vínculo entre os mestres e seus alunos, 

entre os alunos e seus conhecimentos de mundo, entre os alunos e a escola como 

parceiros no processo do fazer educação. A política linguística do estágio do CLIFSPI 

não foi adotada, ela foi construída, vivida, experimentada, e se faz presente em todas as 

atividades vinculadas às sabedorias dos diversos contextos em que os universitários 

indígenas e seus alunos estão inseridos.  

Cada comitê orientador estabelece juntamente com seus alunos-universitários e 

respeitando a realidade sociolinguística de suas comunidades o caminho para os 

trabalhos de estágio. Neste estudo, como mencionado anteriormente, nos atemos aos 

trabalhos oriundos de alunos da etnia Karajá, e por isso, o comitê Karajá e Tapirapé de 

Majtyritãwa é o nosso próximo assunto. 

 

2.4  Comitê orientador Karajá e Tapirapé de Majtyritãwa 

 

O comitê de orientação Karajá e Tapirapé de Majtyritãwa é composto por 

professores do CLIFSPI, a professora Maria do Socorro Pimentel da Silva e por mim. O 

professor Elias Nazareno participou de nosso comitê em 2 (dois) momentos, enquanto o 

professor André Marques do Nascimento em 1 (um) momento. O professor André 

passou então a fazer parte do comitê orientador de Xambioá, comunidade Karajá situada 
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ao norte da Ilha do Bananal, e o professor Elias passou a trabalhar com o comitê 

orientador Javaé, e por isso sua participação em nosso comitê também se encerrou. 

Os alunos Iny da Ilha do Bananal, os Iny do Mato Grosso e os Tapirapé de 

Majtyritãwa formam conosco nosso comitê orientador. Os trabalhos destinados ao 

estágio e também ao Projeto Extraescolar são discutidos coletiva e individualmente em 

nosso comitê. 

O estágio de todos os alunos do CLIFSPI ingressantes em 2007 se iniciou, 

como mencionamos anteriormente, quando eles se matricularam em uma das matrizes 

específicas do curso. Durante a Etapa de Estudos na Universidade Federal de Goiás, 

primeiro semestre de 2009, todos estes alunos receberam orientações de seus comitês 

orientadores de como darem início a seus trabalhos em sala de aula. 

O primeiro passo foi a discussão dos temas contextuais a serem trabalhados 

durante o Estágio I. Neste momento nossa preocupação enquanto orientadores era a 

escolha dos temas, e nesse sentido promovemos uma reunião em que todos os 

estagiários de nosso comitê pudessem discutir entre si, de preferência com colegas 

residentes em uma mesma comunidade, os temas que eles achavam mais pertinentes 

para o início dos trabalhos. Neste momento, sugerimos que os temas a serem 

inicialmente trabalhados no estágio fossem ligados aos conhecimentos tradicionais, uma 

vez que sua pesquisa e a articulação entre os estagiários e seus alunos seria uma forma 

de problematizar assuntos ligados à realidade de todos os envolvidos – universitários, 

alunos e a escola – diante de um conhecimento pertencente a todos na comunidade. 

Os estagiários da comunidade Santa Isabel do Morro – TO, sendo eles Melícia 

W. de Melo, Txiarawa Karajá, Tewaxixa Karajá, Leandro Lariwana Karajá e Manaijé 

Karajá, escolheram o tema contextual Pintura Corporal e de Artesanato por entenderem 

que os conhecimentos envolvidos neste tema precisavam ser explorados em sala de 

aula, bem como retomados como discussão dentro da escola. 

Malu Karajá, Kuhanama Karajá e Weura Karajá são os estagiários da turma 

ingressante em 2007 da comunidade Fontoura – TO. Depois de discutirem qual o tema a 

ser trabalhado em sua escola, eles optaram por dividir tarefas. Weura optou por 

trabalhar com o tema contextual Roça de Toco, enquanto Malu escolheu o tema 

contextual Artesanato Feminino Iny, e Kuhanama se dedicou ao Artesanato Masculino 

Iny. 
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Idjeressi Karajá, também estagiário da turma 2007, que pertence à comunidade 

São Domingos – MT, escolheu o tema contextual Água. Wasari Karajá, residente em 

Itxala – MT, optou por trabalhar com o tema contextual Surgimento dos Iny. 

Os estagiários da comunidade de Hawalòra – MT também optaram por 

diferentes temas. Lahiri Karajá e Moni Karajá escolheram o tema: A importância da 

água para o povo Iny. Fabíola Tapirapé escolheu o tema Pintura Corporal da Moça 

Tapirapé. 

Maurehi Karajá e Aurilene Tapirapé, ambos da comunidade Majtyritãwa – 

MT, escolheram diferentes temas contextuais a ser trabalhados em sala de aula. Maurehi 

trabalhou com o tema Fabricação da canoa Iny, enquanto Aurilene optou por trabalhar 

com Pintural Corporal Tapirapé. 

A escolha do tema contextual a ser trabalhado também interfere na língua a ser 

utilizada nas aulas de estágio. Isso faz parte da política linguística do estágio do 

CLIFSPI, uma vez que a língua étnica é justamente aquela que acompanha o tema 

contextual intracultural, como por exemplo, o trabalho com o tema Pintura Corporal e 

de Artesanato, tema escolhido pelos estagiários de Santa Isabel do Morro. É pouco 

provável que este tema contextual possa ser trabalhado exclusivamente em língua 

portuguesa, já que todos os conhecimentos tradicionais que vão desde a escolha dos 

materiais necessários para a pintura, até o desenho e seus significados 

culturais/tradicionais pertencem à cultura tradicional Iny, e estes conhecimentos estão 

naturalmente vinculados ao próprio Iny Rybè – língua Karajá. 

Os primeiros trabalhos dos estagiários se deram de forma ainda bastante 

tímida, uma vez que o fazer pedagógico bilíngue intercultural transdisciplinar estava se 

iniciando e, por isso, gerou muitas dúvidas, anseios, questionamentos, insegurança. 

A princípio nós professores membros dos comitês orientadores do CLIFSPI 

pensamos em propor a discussão de um novo tema contextual para o estágio pedagógico 

a cada nova etapa do estágio, mas diante das dúvidas, tanto dos estagiários quanto 

nossas enquanto orientadores deste novo modo de se fazer a educação, decidimos então 

em reunião na Universidade Federal de Goiás, durante o primeiro semestre de 2009, a 

manter o tema contextual do Estágio I também para os trabalhos do Estágio II.  
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Destacamos aqui o processo de construção do estágio pedagógico do curso. 

Não há uma „cartilha‟ a seguir, as necessidades de cada um dos diferentes comitês 

orientadores e, consequentemente, de cada uma das comunidades indígenas envolvidas 

com os trabalhos e estudos gerados a partir do CLIFSPI também são consideradas. O 

respeito à situação sociolinguística das comunidades, aos projetos que estejam em 

andamento nas aldeias, tudo isso deve ser considerado durante os planejamentos das 

aulas bem como sua execução com a participação da comunidade como um todo. 

Os andamentos dos trabalhos e das ações pedagógicas de nossos alunos no 

estágio variam conforme o tema escolhido por eles, pela realidade sociolinguística da 

comunidade em que vivem. Sendo assim, antes de partirmos para a discussão das aulas 

de estágio de Malu Karajá e Leandro Lariwana Karajá, faz-se necessário conhecermos a 

situação sociolinguística do povo Iny. Este é o assunto de nosso próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situação Sociolinguística do Povo Iny: base de orientação para as políticas 

linguísticas nas práticas pedagógicas do CLIFSPI 

 

Neste capítulo trataremos de aspectos da realidade sociolinguística do Povo 

Iny. Estes aspectos, vale ressaltar, são frutos de leituras de trabalhos previamente feitos 

sobre o povo Iny, bem como nossa observação da realidade sociolinguística de 

comunidades Karajá durante atividades de Estudos em Terras Indígenas ocorridas nos 

anos de 2008, 2009 e 2010. Em nenhum momento, porém, este trabalho tem como 

intuito apresentar um profundo estudo da situação sociolinguística desse povo, uma vez 
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que nossa maior preocupação foi a análise das práticas pedagógicas de 2 (dois) alunos 

que integram o Comitê Orientador Karajá e Tapirapé de Majtyritãwa. 

 

3.1 Povo e Língua Karajá 

 

O povo Iny é dividido em três grupos, os Karajá, os Javaé e os Xambioá ou, 

como também são conhecidos, Karajá do Norte. Estes grupos falam as línguas – Karajá, 

Javaé e Xambioá respectivamente. Essas línguas pertencem à família Karajá e ao tronco 

linguístico Macro-Jê, conforme a classificação das línguas indígenas feita por Rodrigues 

(2002). Os Javaé vivem na margem do rio Javaé, na área indígena Boto Velho; os 

Xambioá nas margens do rio Araguaia, no extremo norte de Tocantins, e os Karajá em 

16 aldeias ao longo do Araguaia, principalmente na Ilha do Bananal, no parque indígena 

do Araguaia, no Tocantins. Vivem também no Mato Grosso, na aldeia de São 

Domingos, no município de Luciara, nas aldeias Itxala e Hawalòra, e na terra indígena 

Tapirapé-Karajá – aldeia Majtyritãwa, no município de Santa Terezinha, e no Pará, na 

área indígena Karajá Santana do Araguaia. (conferir Pimentel da Silva (2001a)). O 

maior percentual de sua população vive nas aldeias localizadas na Ilha do Bananal – 

TO, tendo como as maiores aldeias Santa Isabel do Morro – Hãwalò – e Fontoura – 

Btõiry. 

Muitas famílias linguísticas fazem parte do tronco Macro-Jê, conforme figura a 

seguir.  
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Figura 1: Tronco Macro-Jê. Fonte: http://pib.socioambiental. org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias 

 

Conforme Rodrigues (2002), as evidências para o reconhecimento de um 

tronco linguístico Macro-Jê ainda não são muito claras, e seu maior constituinte é a 

família Jê, como podemos observar no quadro acima. A maior família linguística do 

tronco Macro-Jê, ainda em conformidade com o autor anteriormente citado, é a Jê e as 

populações indígenas que falam línguas da família Jê estão localizadas nas regiões do 

sul do Maranhão e do Pará, passando pelos estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso. 

Os Karajá, pertencentes à família linguística Karajá, estão em sua grande 

maioria localizados ao longo do Rio Araguaia como dito previamente. O mapa a seguir 

ilustra a localização de grande parte das aldeias Karajá. 
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Figura 2: Mapa de localização de aldeias Iny. Fonte: Rodrigues (2008, p. 44) 

 

A mobilidade territorial do Povo Karajá é alta. Afirmamos isso baseando-nos 

em informações dadas pelos próprios Iny durante nossos trabalhos em Etapa em Terras 
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Indígenas do CLIFSPI. Segundo eles, os Iny, por variados motivos, se mudam com 

frequência e isso acarreta a criação de novas aldeias sempre seguindo o curso do Rio 

Araguaia, bem como a extinção de outras.  Pimentel da Silva (2009) apresenta uma lista 

das atuais aldeias Karajá e suas localizações. Estima-se que o total populacional Iny seja 

em torno de 3000 pessoas. 

 Hãwalò – (Santa Isabel do Morro) localizada no município de Formoso do 

Araguaia – TO e com uma população estimada em 700 pessoas. 

 Watau – aldeia vizinha de Santa Isabel do Morro com cerca de 60 pessoas. 

 JK – vizinha a Santa Isabel do Morro e Watau e tem cerca de 80 pessoas. 

 Btõiry – (Fontoura) também se situa em Formoso do Araguaia e com uma 

população de 600 pessoas. 

 Kanasiwè – a 1km de Fontoura e com população de 40 pessoas. 

 Krehãwa – (São Domingos) localizada no estado do Mato Grosso, município de 

Luciara, e com uma população de 230 pessoas. 

 Itxala – também localizada em Mato Grosso, no município de Santa Terezinha, e 

com população de 90 pessoas. 

 Hãwalòra – possui população de 120 pessoas e também se localiza em Santa 

Terezinha-MT, a 3km de Itxala. 

 Macaúba – situa-se ao norte da Ilha do Bananal, no município de Cristalândia – 

TO, com uma população de 300 pessoas. 

 Nova Tytema – localizada ao sul da Ilha do Bananal com uma população de 80 

pessoas. 

 Mirindiba – localizada também ao sul da Ilha do Bananal e com uma população 

de cerca de 30 pessoas. 

 Buridina – localizada no município de Aruanã-GO com uma população de 150 

pessoas. 

 Maranduba – localizada no município de Santana do Araguaia-PA com cerca de 

35 pessoas. 

 Santo Antônio – localizada também em Santana do Araguaia-PA com uma 

população de 30 pessoas. 

 Lago Grande – localizada no Mato Grosso e possui população de 30 pessoas. 
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 Kurehe, Xambioá e Wary Lyty – aldeias dos Karajá do Norte, também 

conhecidos por Xambioá, situam-se no município de Santa Fé do Araguaia-TO e 

juntas possuem uma população estimada em 220 pessoas. 

 

Depois desse estudo outras aldeias foram criadas, como a aldeia vizinha de 

Macaúba, denominada Ibutuna.  

A língua karajá apresenta uma distinção em relação às falas das mulheres e dos 

homens, especialmente no que se refere à estrutura silábica. Conforme Borges (2002),  

“Os membros da sociedade Karajá estão familiarizados tanto com a fala feminina 

quanto com a masculina, uma vez que usam ambas ao falarem com seu filhos. Uma 

outra situação em que os Karajá empregam a fala do sexo oposto é quando citam um 

comentário de outrem ou quando narram histórias. Nesses casos, as falas dos 

personagens são mantidas na íntegra pelo narrador, independentemente de ele ser 

homem ou mulher” (BORGES, 2002, p. 97). 

 

Borges (2009) ainda ressalta que essas diferenças não se restringem às formas 

linguísticas, uma vez que a sociedade Iny possui universos femininos e outros 

masculinos, como, por exemplo, o ijoina – lugar dos homens, espaço exclusivo aos 

homens e cujo acesso é expressamente proibido às mulheres. O hirarina – lugar das 

mulheres – é um espaço feminino. 

As realidades de uso do Iny Rybè em cada uma destas aldeias são variadas, 

conforme veremos na próxima seção. 

 

3.2 Aspectos da situação sociolinguística das comunidades Karajá 

 

A situação de uso do Iny Rybè varia bastante entre as diferentes aldeias. Santa 

Isabel, por exemplo, fica próxima a São Félix do Araguaia – MT, e a relação dos Karajá 

com a sociedade não-indígena dessa cidade é muito grande, visto que lá eles vendem 

seus artesanatos, peixes, fazem compras etc. Nessas relações, a língua usada é o 

português. 
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A maior parte da relação comercial dos Karajá é realizada pelos homens, e, 

sendo assim, praticamente 100% deles falam a língua portuguesa (Pimentel da Silva, 

2001a). Segundo a autora, essa situação é diferente entre as mulheres. Estas, de forma 

geral, entendem o português, mas apresentam dificuldades em falar a língua, 

principalmente as mais velhas. As mulheres nessa faixa etária, cerca de 40 (quarenta) 

anos, são as grandes responsáveis pelo cuidado da família, ficando grande parte do 

tempo dentro da comunidade, o que favorece o uso quase que exclusivo da língua 

materna. As crianças, por estarem na maior parte do tempo com suas mães e avós, na 

maioria das vezes são monolíngues em Karajá até a idade escolar, o que também vem 

sofrendo mudanças ao longo do tempo, como nos aponta Pimentel da Silva (2001b). 

O contato entre os povos, Karajá e não-indígenas, tem se intensificado muito 

nos últimos tempos, o que, de acordo com Pimentel da Silva (2001b), propicia a 

aquisição da língua portuguesa cada vez mais cedo, já que os meios de comunicação são 

exclusivamente em língua portuguesa, como a TV, o rádio, o próprio contato com o 

mundo letrado não-indígena e as relações comerciais que se ampliam com o uso da 

internet, por exemplo. Essa realidade também foi percebida por nós durante nossos 

trabalhos nas aldeias Karajá desde 2008, durante atividades relacionadas ao CLIFSPI, 

Etapa em Terras Indígenas e Pólo, além de trabalharmos com os alunos do curso, 

também conhecemos boa parte da comunidade, e, frenquentemente, fazemos visitas a 

algumas pessoas. 

O uso da língua escrita dentro das comunidades também é variável. A língua 

portuguesa escrita, como afirma Pimentel da Silva (2001a), é mais utilizada dentro das 

comunidades Iny do que a língua Karajá. Isso se dá pela maior oferta de textos em 

português, uma vez que a função da escrita é maior em língua portuguesa do que em Iny 

Rybè, já que, como aponta a autora, os Iny preferem mandar recado em Iny Rybè a 

redigir bilhetes uns aos outros. 

A escrita é mais usada nas relações interculturais com os não-indígenas, como, 

por exemplo, a redação de documentos oficiais para a Funai, Funasa, Secretaria de 

Educação, bilhetes para não-indígenas etc. Essas situações foram por nós percebidas 

também durante nossos trabalhos nas Etapas em Terras Indígenas, nos anos de 2008, 

2009 e 2010, e no Pólo de 2009, quando tivemos também a oportunidade de participar 

de reuniões com lideranças das comunidades, momento em que tais questões também 
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nos foram apresentadas, e, consequentemente, a preocupação com o ensino e 

aprendizagem da escrita em língua portuguesa foi ressaltada.   

As relações interculturais do povo Karajá com não-indígenas são muito 

intensas, como já mencionamos anteriormente, e isso se concretiza também nos usos 

das línguas portuguesa e Karajá. Vejamos, então, alguns aspectos do bilinguismo nessas 

comunidades. 

 

3.3 Bilinguismo na sociedade Karajá 

 

Os fatores que contribuem para que as pessoas ou grupos de pessoas se tornem 

bilíngues, segundo Grosjean (2001), são vários, entre eles estão os movimentos 

migratórios, casamento entre etnias diferentes, pluralidade de grupos linguísticos dentro 

de uma mesma região. São, pois, circunstâncias sociais, políticas e históricas que 

promovem o bilinguismo.  

  Nas sociedades indígenas brasileiras, segundo Pimentel da Silva (2001b), o 

fenômeno do bilinguismo cria situações de vitalização da língua indígena, mas, por 

outro lado, proporciona circunstâncias que levam à sua morte. Nesta situação, a língua 

portuguesa invade os espaços sociodiscursivos do dia-a-dia das comunidades, como 

aconteceu com os Karajá de Buridina, no município de Aruanã – GO, que tiveram sua 

língua deslocada desses contextos de uso.  

Outro fenômeno linguístico vigente nas comunidades indígenas é o da 

diglossia. Hamel (1988) explica diglossia a partir da noção de conflito intercultural, 

cujos aspectos sociolinguísticos se manifestam em uma relação assimétrica entre 

práticas discursivas dominantes (geralmente cristalizadas na língua dominante: no 

Brasil, a língua portuguesa) e práticas discursivas dominadas (majoritariamente 

expressas nas línguas indígenas). Tal fenômeno pode também fazer parte do ideário da 

comunidade minoritária e, se assim for, acaba por corroborar o processo de bilinguismo 

subtrativo, uma vez que o uso da língua dominante nas comunidades de menos prestígio 

linguístico tem se mostrado cada vez mais presente na vida cotidiana dessas 

comunidades.  
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A realidade do bilinguismo em meio às sociedades indígenas não ocorre de 

forma compartimentalizada, ou seja, conforme as necessidades de interação com os não-

índios, mas por imposição dos falantes da língua oficial brasileira frente às indígenas. 

Tal situação pode levar à morte das línguas dos povos indígenas caso as comunidades 

não tenham a consciência da importância de suas línguas, além de resistência para a 

preservação de suas atividades culturais (PIMENTEL DA SILVA, 2001b). Daí a 

importância em se manter as comunidades indígenas sempre alertas quanto à sua atitude 

linguística, atitude esta que pode ser conceituada, de acordo com Córdova Gastiaburu 

(2006), como aquela manifestação dos falantes frente a uma língua ou a uma variedade 

determinada, a partir da crença ou da idéia que podem ter dela e do uso que dela fazem 

na sociedade. 

Em relação à morte de língua, Crystal (2000) elucida com muita clareza o que 

vem a ser essa realidade, afirmando que, ao dizermos que uma língua está morta, 

estamos de fato dizendo que não há falantes vivos dessa língua, isto é, que todos aqueles 

que a falavam estão mortos. A língua é tida como morta mesmo se há registros de sua 

existência, sejam eles arquivos digitais como gravações em áudio ou vídeo, ou mesmo 

quando há registros escritos, assim como estudos descritivos desta língua, além de 

gramáticas e dicionários.  

Nettle & Romaine (2000) também apresentam seu entendimento sobre morte 

de língua, que não difere em grande parte daquela previamente exposta, mas que 

enriquece nosso entendimento a esse respeito. Eles afirmam que os termos “morte”, 

“extinção” e “assassinato” de língua, apesar de soarem estranhos, e, por que não dizer 

amedrontadores e violentos, representam na verdade uma metáfora útil para que todos 

se atentem para a premissa de que as línguas estão intimamente ligadas ao ser humano, 

à cultura e ao meio ambiente. 

Nesses moldes faz-se necessário termos em mente o que, conforme a 

Declaração Universal de Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996, p. 3), se entende por 

língua:   

A situação de cada língua, tendo em conta as considerações prévias, é o resultado da 

confluência e da interação de uma multiplicidade de fatores: político-jurídicos; 

ideológicos e históricos; demográficos e territoriais; econômicos e sociais; culturais; 

linguísticos e sociolinguísticos; interlinguísticos; e, finalmente, subjetivos. 
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Dessa forma, podemos também apresentar algumas consequências relacionadas 

à morte de línguas, como a perda da diversidade e pluralidade não só linguística, mas 

cultural, uma vez que a língua não é somente um emaranhado de signos e sistemas 

(Bakhtin, 2003), mas sim um complexo que remete a todo um conhecimento, meio de 

vida, valores, além de, é claro, e, portanto, à existência de seus falantes. 

Sobre diversidade e pluralidade, Crystal (2000, p. 33-34) problematiza: 

Se a diversidade é um pré-requisito para uma humanidade bem sucedida, então a 

preservação da diversidade linguística é essencial, porque a língua é o cerne do que 
significa ser humano. Se o desenvolvimento de culturas múltiplas é tão importante, 

então o papel das línguas se torna crítico, porque as culturas são principalmente 

transmitidas através da língua oral e escrita. Logo, quando a transmissão da língua 

se rompe, através da morte da língua, há uma séria perda da herança cultural.    

 

Rodrigues (1999) afirma que muitos conhecimentos sobre as línguas e sobre as 

implicações de sua originalidade para o melhor entendimento da capacidade humana de 

produzir línguas e de comunicar-se ficarão perdidos para sempre com cada língua 

indígena que deixa de ser falada, o que acentua o caráter da perda para a humanidade.  

Com a perda de línguas, perdem-se também os sistemas de classificação que 

representam os modos de organizar e categorizar o conhecimento cultural e o mundo, já 

que, para a definição de cultura e a memória de um povo enquanto possuidores de 

determinada identidade, a língua exerce um papel primordial. 

Essas considerações sociolinguísticas são referências importantes na 

organização de atividades de ensino, de material didático, de planejamento de aulas, 

mas principalmente na indicação de qual tipo de ensino bilíngue deve ser o do projeto 

político pedagógico das escolas indígenas. Serviram também na definição da política de 

estágio do Curso de Licenciatura Intercultural com todos os grupos étnicos que 

compõem o CLIFSPI, e em especial para este trabalho, os Karajá.  
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4. Análise das práticas pedagógicas em contexto bilíngue intercultural  

 

 

As primeiras aulas a serem discutidas são de autoria de Malu Karajá, aluna da 

turma ingressante em 2007 e da Matriz Específica Ciências da Cultura, cujo trabalho de 

estágio se dá em sua aldeia, Btõiry, conhecida por não-indígenas como Fontoura. A 

escola desta aldeia – Escola Estadual Indígena Kumanã – oferece cursos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Ela se localiza na entrada da aldeia, próxima a uma 

antiga casa da Funai que era mantida para abrigar seus funcionários. Hoje esta casa é o 

local de moradia de professores não-indígenas que atuam na escola. A maioria dos 

professores da Escola Kumanã, como pudemos constatar em nossos trabalhos durante 

Etapa em Terras Indígenas, é majoritariamente indígenas, bilíngues em língua 

portuguesa e em Iny Rybè. Além da professora Malu, quatro professores Karajá que 

residem e atuam nesta escola cursam o CLIFSPI, sendo eles Kuhanama Karajá – aluno 

da Ciências da Cultura, Weura Karajá – aluno da Ciências da Natureza, ambos da 

primeira turma do CLIFSPI, ingressantes em 2007, Elly Mairu Karajá – aluno da 

Ciências da Linguagem e Idjani Karajá – aluno da Ciências da Cultura, ambos da turma 

ingressante em 2008.  

As aulas de Estágios I, II, III e IV de Malu que serão analisadas neste capítulo 

estão divididas de acordo com o tema contextual abordado por ela em suas ações 

pedagógicas. Nos Estágios I e II o tema é o Artesanato Feminino Iny, no Estágio III o 

tema contextual é Irà – mandioca, e no Estágio IV Malu trabalhou com o tema 

intercultural Globalização. Para cada tema contextual há uma seção. A primeira delas é 

a que se segue. 

 

4.1 Tema Contextual: Artesanato Feminino Iny 

 

Malu Karajá escolheu o tema contextual Artesanato Feminino Iny para as aulas 

de Estágios I e II e os trabalhos ocorreram em dois momentos, o Estágio I no primeiro 

semestre do ano de 2009 com uma turma de 3ª (terceira) série, e o Estágio II aconteceu 

no segundo semestre do ano de 2009 com a mesma turma, com alunos em média de 10 

(dez) anos de idade. A escolha deste tema, conforme anotações no caderno de estágio 
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desta estagiária, se deu pela “preocupação com o conhecimento das meninas Karajá em 

relação ao trabalho de confecção do artesanato do próprio povo”.  

Os trabalhos pedagógicos promovidos pela estagiária ocorreram apenas com as 

meninas desta turma, escolha esta pautada na educação formal e cotidiana do povo Iny, 

uma vez que os conhecimentos ligados à confecção de artesanato feminino fazem parte 

da educação das mulheres, os homens Iny recebem ensinamentos de outra natureza, 

mesmo em relação ao feitio de artesanatos há na cultura Iny uma divisão de trabalhos 

entre os sexos feminino e masculino.  A preocupação de Malu pauta-se, portanto, na 

importância em se manter os saberes tradicionais de seu povo, uma vez que esta 

manutenção também está ligada ao fortalecimento de uso do Iny Rybè em Btõiry. 

Em seu caderno de estágio e durante orientações de nosso comitê para as 

atividades relacionadas ao estágio, Malu aponta e justifica a importância da atividade de 

produção de artesanatos dentro de sua comunidade. O momento de feitura dos artigos 

artesanais próprios da cultura de seu povo promove indiscutivelmente o uso de Iny 

Rybè, isso porque os conhecimentos vinculados a este saber cultural estão guardados 

tanto na memória dos anciãos Iny quanto no fazer, na prática cultural. Malu ainda nos 

afirmou em comunicação pessoal que os artesanatos são em Btõiry fonte de renda para 

as artesãs e suas famílias, e que essa tem sido a principal motivação de vários jovens 

dentro da comunidade em aprender e manter viva esta atividade.  

O artesanato faz parte da vida cotidiana do Povo Iny. Para eles, os artefatos 

apresentam utilidade no dia a dia, como para se guardar mantimentos, deitar, descansar, 

carregar parte da colheita da roça, para a pesca, para a caça, como adorno para dias de 

festa ou não. A sustentabilidade linguística e o fortalecimento da língua e cultura Iny 

estão diretamente ligados às práticas culturais deste povo, e a escola, por meio de seus 

professores, passa a explorar estes conhecimentos. 

A manutenção dos saberes tradicionais também está ligada à educação 

tradicional Iny. Segundo Pimentel da Silva (2001a) a educação das meninas obedece 

dentro da cultura Karajá a algumas etapas, e a passagem para a vida adulta de uma 

menina é marcada por uma festa tradicional em que um Ijasò – entidade mitológica Iny 

– é recebido pelos pais da menina para que ele a proteja e a mostre para os demais 

membros da comunidade. Respeitar a diferenciação da educação entre os sexos 

masculino e feminino deve, portanto, fazer parte do ensino formal escolar. Esta 
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diferenciação, além da articulação entre os interesses da comunidade e os estudos e 

ensinamentos potencializados na escola, é uma forma de manutenção das tradições 

culturais Iny, uma vez que para este povo há ensinamentos que só podem ser 

transmitidos aos meninos, enquanto outros se inserem em atividades majoritariamente 

femininas, como por exemplo, apontado por Malu em pesquisa sobre o tema contextual 

Artesanato.  

Para a preparação das aulas dos Estágios I e II, Malu pesquisou alguns tipos de 

artesanato que são confeccionados em Btõiry. Em seu caderno de estágio (Malu Karajá, 

2011), a estagiária relata sua pesquisa e apresenta uma divisão de trabalhos masculinos 

e femininos que fazem parte da realidade sociocultural de seu povo, conforme 

apresentamos a seguir.  

Artesanatos confeccionados pelos homens: 

 Hãwòkò – canoa 

 Tõnori – lança 

 Waxiwahatè – arco 

 Makyrè – tipo de espada 

 Wyhy – flecha 

 Kòhòtè – borduna  

 Raheto – cocar 

 Korixà – banco 

 Narihi – remo 

 Kòji – cocar pequeno 

 Lala – tipo de cesta 

 Kawakawa – boneca de madeira 

 Bèhyra – utensílio de carregar mantimento da roça.  

 

Artesanatos confeccionados pelas mulheres: 

 Wèru – maracá 

 Bkyrè – esteira 

 Wèriri sõmõ – cesta 

 Lòrilòri – cocar para crianças 
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 Ritxoko – boneca de barro 

 Dekorutà – pulseira 

 Wètkana – cinto 

 Bkyrè ritxòre – esteira pequena 

 Nõhõ – colar (tipo cordão) 

 Dexi – pulseira feita de algodão 

 Kuè – brinco 

 Butxi – pote 

 Hèdè-sihò – pente 

 Myxi – bolsa 

 Loru – pulseira com franjas de algodão 

 Myrani – colar de miçanga 

 Radètkana – prendedor de cabelo. 

 

A partir da pesquisa sobre os artesanatos confeccionados em Btõiry, e 

considerando a realidade sociolinguística de sua comunidade em que todos são 

bilíngues, Malu optou por trabalhar em suas aulas de estágio apenas com os artesanatos 

femininos seguindo a norma social de seu povo, uma vez que faz parte do grupo das 

hirarina, grupo de mulheres da sociedade Karajá, conforme quadro abaixo. Como dito 

anteriormente, obedecer a regras de educação formal da sociedade Karajá é uma forma 

de respeito para com as tradições deste povo, além também de tentar garantir na escola 

os valores tradicionais, as regras sociais, a confiança da comunidade em relação aos 

trabalhos desenvolvidos dentro da escola e a partir dela. 

A divisão social de acordo com o sexo e a idade em relação à educação das 

crianças entre os Karajá nos é mostrada por Pimentel da Silva (2001a, p.48) em um 

quadro que esboça a divisão dos Iny por categorias e grupos de idade.  

 

 

 

Quadro 6: Categorias e Grupos de Idade Karajá (Pimentel da Silva, 2001a, p. 48) 
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Idade Categorias de idade Grupo de idade Categorias de 

idade feminina 

Grupo de idade 

0 – 3 Kuladu (criança 

pequena) 

 Hiriri (criança 

pequena) 

          ___ 

4 – 7 Weryry (menino)  Hirari (menina)  

 

 

 

 

 

 

Hirari  

8 – 11 Weryryhykỹ (menino 

grande) 

 Hirarihikỹ (menina 

grande) 

12 – 13 Jirè  

 

Weryrybò 

Ijadòkòma (moça 

solteira) 

14 – 15 Bodu (rapaz) Hawyky (mulher) 

16 – 17 Weyybò  

18 – 19 Haretoju (rapaz)  

20 – 25 Hãbu (homem jovem 

casado) 

Ijoityhy tỹmara 

(ijoi novo) 

 

26 – 50 Hábu (pais e/ou avós) Ijoityhy Hawyky 

50 + Matuari (velho) Ijoityhy Senadu (velha) 

 

Seguir as regras sociais Iny é imprescindível para que o trabalho de Malu possa 

acontecer. No caso específico das mulheres, ainda conforme Pimentel da Silva (2001a), 

as meninas desde cedo aprendem com suas mães e avós os conhecimentos que 

envolvem o artesanato, o que também justifica a escolha da estagiária em trabalhar 

apenas com as crianças do sexo feminino.  

Malu nos apresentou por meio de uma foto um dos momentos em que 

enunciados e saberes do espaço das mulheres Iny são discutidos. Neste momento, 

segundo a estagiária, houve uma exposição de artesanatos confeccionados por algumas 

artesãs de Btõiry, e o envolvimento das alunas participantes das aulas de estágio com o 

tema contextual Artesanato Feminino Iny se fez presente. Malu, em comunicação 

pessoal conosco, afirmou que as discussões prévias com as alunas sobre a importância e 

o valor dos artesanatos, não só os valores comerciais a eles dados, mas principalmente 
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os conhecimentos ali retratados e vinculados, estimularam suas alunas a descobrir / 

redescobrir a confecção de artesanatos como traços culturais e linguísticos únicos do 

Povo Iny. Esta foto também faz parte da pesquisa relacionada ao tema contextual 

trabalhado, uma vez que esboça o resultado do trabalho de uma artesã. 

 

 

Foto 1: Exposição do trabalho de produção de remos pequenos para a venda. 

 

Diante do perigo de perda de interesse das crianças em relação aos 

conhecimentos ligados à própria cultura e consequentemente a possível perda do Iny 

Rybè, a proposta de Malu sobre o estudo do tema contextual Artesanato Feminino Iny 

amplia na Escola Estadual Indígena Kumanã o espaço para a manutenção linguística 

desta comunidade, que é por parte das mulheres, basicamente monolíngue na língua 

originária (Pimentel da Silva, 2001a). 

A língua utilizada nas aulas de Estágios I e II é Iny Rybè, uma vez que os 

conhecimentos envolvidos neste tema pertencem ao povo Iny. A escolha da matéria 

prima, seu trato, manuseio, preparação, todos eles são saberes especializados que 

trabalhados na escola ganham prestígio dentro da comunidade, além de não serem 

negados aos alunos durante o período que permanecem na escola.  
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Com base nessas reflexões e no conhecimento adquirido por Malu, esta 

organizou seu planejamento de aulas em 4 (quatro) slides e as apresentou em um 

seminário de estágio realizado durante a Etapa de Estudos na UFG em janeiro de 2010. 

Este seminário contou com apresentações e a participação de todos os alunos do 

CLIFSPI ingressantes em 2007, momento em que eles discutiram suas práticas 

pedagógicas, inclusive com questionamentos em relação aos trabalhos uns dos outros, 

assim como troca de experiências adquiridas ao longo das pesquisas ligadas aos temas 

contextuais trabalhados. 

Os slides a seguir foram montados para o seminário em questão, e mostram a 

maneira com que Malu organizou seu trabalho de estágios I e II. Neles a estagiária 

esboça seu objetivo de trabalho, os alunos com quem trabalhou além, também, de 

registrar conhecimentos específicos em Iny Rybè vinculados a este saber, i.e., partes de 

um Wèriri. 

 

1 

Acadêmica: Malu Karajá
Tema Contextual: 
Artesanato feminino Iny - Weriri
 Pesquisa

 Objetivo – valorizar a cultura iny mostrando aos jovens
que a cultura do não-índio não é melhor que a nossa
cultura porque ela tem muitas riquezas e saberes
como, por exemplo, o trabalho com cestaria de palha
de buriti. Para as mulheres jovens não esquecerem a
arte de fazer artesanato e promover reflexões sobre o
processo de confecção ligados aos usos cotidiano e de
ritual.
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2 

Prática Pedagógica
 Este trabalho foi realizado somente com as meninas
em sala de aula, depois mostrei um cesto e como se
confecciona esse tipo de artesanato usando palha de
buriti. Depois cada aluna tentou fazer um cesto,
algumas conseguiram, outras não.

 Expliquei que ter mais conhecimento sobre a cestaria
ajuda a valorizar a cultura iny, além também do valor
comercial que a cesta tem.

 

  3
4
  

rèru

atèhõtky
WÈRIRI

O desaparecimento do wèriri contribui para o desaparecimento de parte da língua 
Iny.

wery

Belehirutõnoryrti

rarajierti

 

         

Percebemos na aula de Malu sua preocupação com relação à manutenção do 

Iny Rybè e da sabedoria artística do Karajá. Na figura 3, por exemplo, encontramos a 

denominação de parte de cada Wèriri, assim como os tipos de traçados nele utilizados. 

A escolha do desenho depende da vontade da artesã que faz o artesanato, e ele sempre 

remete a algum item encontrado na natureza, como um peixe ou um animal. O ensino da 

artesã é sempre contextualizado, processo que Malu adota em sua aula. 

                                                             
4
 Este slide apresenta palavras em Iny Rybè e aqui apresentamos sua tradução em língua portuguesa: rèru 

– tira de palha; wery – um tipo de traçado; atèhõtky – palha; belehiru tõnoryrti – um tipo de traçado; 

rarajierti – um tipo de traçado. 
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Nesta aula percebemos também que a língua portuguesa não foi utilizada. Isso 

se dá pelo fato desta língua não fazer parte do conhecimento específico ligado a este 

saber, a este tema contextual, a não ser quando se relaciona ao mercado e às relações 

interculturais por ele promovido, mas também pela própria orientação pedagógica do 

estágio. Obviamente percebemos que a ampliação / exploração deste tema promoveria 

também o uso da língua portuguesa nesta aula, como por exemplo, caso o assunto se 

voltasse para a comercialização deste tipo de arte para povos não-indígenas, ou mesmo 

indígenas de diferentes etnias, em que a relação comercial pudesse ocorrer por meio da 

língua portuguesa, caso esta seja a língua comum das pessoas envolvidas.  

Morin (2008) aponta para a necessidade de integração entre os interesses das 

comunidades indígenas e o respeito às suas identidades essenciais. Com base no autor 

acima, que discute o modo de trabalhar com os conhecimentos de maneira 

transdisciplinar, e na política de estágio do CLIFSPI, Malu Karajá apresenta seus 

objetivos com este tema contextual em suas aulas de estágio: 

1. Valorizar a cultura Iny, bem como suas expressões artísticas nas atividades da vida 
cotidiana e nos rituais; 

2. Atender às especificidades do povo Karajá; 

3. Pesquisa, observação e documentação das diferentes expressões artísticas e culturais 

dos Iny, além da compreensão de sua importância e identificação de seus 

significados; 

4. Identificação das pessoas que desenvolvem atividades artísticas na comunidade 

(Malu Karajá, 2011). 

 

Em outro registro feito por Malu por meio de fotografia observamos parte do 

trabalho prático ligado às atividades do Projeto Extraescolar de Btõiry – Artesanato Iny 

– desenvolvido pelos acadêmicos da turma ingressante em 2007 do CLIFSPI nesta 

comunidade. Esta atividade foi incorporada às ações pedagógicas de estágio de Malu 

por apresentarem a mesma base de conhecimento, ou seja, a confecção de artesanato 

feminino, e ocorreu dentro do espaço escolar da Escola Kumanã. A foto apresenta 

moças confeccionando Bkyrè – esteira – orientadas por uma artesã de Btõiry especialista 

neste saber, e, portanto, faz parte do planejamento da aula e promove a discussão do 

conhecimento oral deste tipo de trabalho. 
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Foto 2: Aula prática para se fazer um Bkyrè (esteira). 

 

No relatório desta aula, em termos avaliativos, Malu afirma ter sido uma aula 

bastante diferente das demais, já que as alunas passaram a perceber que o artesanato 

feito para uso e venda significa muito mais que um meio de sobrevivência, mas também 

deve ser entendido como parte da identidade cultural Iny. 

Em comunicação pessoal conosco, Malu afirmou que houve uma discussão 

com as alunas sobre a importância econômica destes objetos dentro da comunidade. As 

mulheres, por meio de seu trabalho com os artesanatos, ajudam no sustento do lar com a 

venda destes artigos. A arte Karajá, seja ela cerâmica, trançados de palha ou trabalho 

em madeira, é de ótima aceitação e venda nos mercados populares, em galerias de arte, 

em cidades pequenas, grandes e inclusive fora de nosso país. Este é também um dos 

motivos alegados por Malu em debater e recuperar a importância deste conhecimento 

para seus alunos em relação à confecção dos artesanatos. 

Em seu caderno de estágio, Malu faz uma reflexão sobre o artesanato que se 

encontra em fase de extinção. Ela explica que alguns dos itens relacionados em sua 

pesquisa, como myxi, hedexiho, wèriri – artesanatos femininos, e behyra, kòhòtè, 

wrabahu e lala – artesanatos masculinos, estão deixando de ser confeccionados em 

Btõiry. Isso se deve ao fato de sua substituição por utensílios não-indígenas.  

A não confecção destes itens, como outros que aqui não mencionamos, é 

entendida como um perigo para a língua Iny, pois é através do uso especializado da 
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língua que sua transmissão intergeracional é perpetuada, como afirma Pimentel da Silva 

(2001b), bem como a própria professora Malu Karajá em seu caderno de estágio. 

Outro aspecto que nos chama atenção, além da reflexão acima descrita, é a 

importância que a língua Iny exerce neste tipo de educação. Aqui Iny Rybè não é um 

instrumento facilitador ou mediador do conhecimento. O conhecimento é trabalhado por 

meio da língua que lhe pertence, que lhe ampara e o salvaguarda. Iny Rybè é a língua da 

construção do conhecimento. 

A concepção pedagógica do CLIFSPI e a visão de mundo Iny favorecem a não 

separação dos conhecimentos, sejam eles culturais e/ou não-indígenas, como o trabalho 

da estagiária Malu. O estudo do tema contextual intracultural, assim como o debate 

provocado por reflexões dos alunos com a ajuda da professora proporciona a ampliação 

da discussão sobre o próprio significado dentro da sociedade Karajá deste tipo de 

conhecimento, assim como o valor que tais objetos têm na sociedade não-indígena.  

A problematização proposta por Malu nas aulas de seus Estágios I e II sobre os 

artesanatos femininos de seu povo, produzidos em sua comunidade, reflete um novo 

fazer pedagógico, o fazer mediatizado no mundo, na realidade de vida de sua 

comunidade, no diálogo entre o mestre e seus alunos. Freire (2005) exalta a necessidade 

deste tipo de educação, a educação que promove a libertação, a consciência dos alunos 

diante do mundo e tudo o que os rodeia. Malu e seus alunos, assim como parte da 

comunidade envolvida nestas aulas, se conscientizaram, se libertaram e se mostraram 

homens e mulheres conscientes de seus valores, de seus saberes, de suas necessidades.  

 

4.2 Tema Contextual: Irà 

 

As ações pedagógicas de Malu durante o Estágio III tiveram como tema 

contextual Irà, ou mandioca em língua portuguesa. Para estas aulas ela trabalhou com 

uma turma da Escola Estadual Indígena Kumanã, em Btõiry, de 5ª (quinta) série e a 

faixa etária de seus alunos variou entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos.  

O tema contextual escolhido faz parte da alimentação tradicional do Povo Iny, 

e por este motivo a estagiária pesquisou este conhecimento no dia 08 de março de 2010 

com 3 (três) anciãos de sua comunidade, Hariaru Karajá, Hukakaru Karajá e Bikunaki 
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Karajá. Eles contaram um mito que envolve o surgimento e o uso do Irà pelo povo Iny. 

Este mito foi registrado no caderno de estágio de Malu e é exposto abaixo.  

Irà Ijyky – História do Aipim 

Todo dia ouvia uma pessoa que gritava na floresta. Ninguém sabia quem era esta 
pessoa. Certo dia Mabulewe Karajá processou de onde saía o grito da pessoa. Ele 

sozinho foi procurar só que não encontrou uma pessoa. Por isso, convidou outras 

pessoas para verificarem juntamente. Foram novamente ao local, depois ao meio dia 

estavam todos cansados. Por isso, descansou debaixo de uma árvore. De repente 

ouviu um grito debaixo da árvore de onde estava descansando, bem no chão. 

Chamou outras pessoas para ajudarem para cavar no chão, e foi quando encontraram 

raízes muito bonitas, é, as árvores disseram aos Iny que raízes chamam-se irà, 

servem para alimentação e que poderiam comer assado, cozido, calujir e beiju. Será 

uma alimentação saudável e com proteína, e ensinou como plantar, preparar a terra, 

limpar local, depois cortar caule com pedaço e cavar no chão para plantar. Depois de 

plantadas aproximadamente 10 (dez) meses está pronto para colheita, assim que o 

povo iny tem alimentação até hoje, e deram o nome de irà, também tem vários 
outros aipim, dependendo da região mudam de nome, como irà koteana irasò, 

iweruna, watxikò, koriheru, halokoè ninino, bokurena (Malu Karajá, 2011). 

 

Após o registro da pesquisa, a estagiária iniciou seu planejamento pedagógico 

para suas aulas. Neste momento, conforme exposto em seu caderno de estágio, os 

alunos tiveram contato com o mito em questão, o que segundo a estagiária era novidade 

para alguns. Um breve questionário foi formulado por Malu em língua portuguesa e os 

alunos tiveram a tarefa de respondê-lo. Esta atividade é a que se segue. 

Questionário 

Respondam as perguntas: 

1. Quem é que gritava na floresta? 

R.: irà 

2. Quais as mitologias do povo iny que você conhece? 
R.: ijasò 

3. Quem é a pessoa que procurou e como se chama? 

R.: Mabulewe 

4. Como se chama uma árvore que Mabulewe Karajá descobriu que serve como 

alimentação básica de todo povo indígena brasileiro? 

R.: irà 

5. Que tipo de alimento de aipim é feito como alimentação básica do povo iny? 

R.: calujir, beiju 

6. Quais são outros nomes do aipim? 

R.: watxiko, irà, kateana, iràsò, iweruna, kariheru, halokoè, binino, bokurana 

7. Com quantos meses poderá colher os aipim? 

R.: dez meses 
8. Quais variedades de alimentos poderão servir como alimentação? 

R.: calujir, batata doce, peixe com aipim (Malu Karajá, 2011). 

O questionário acima foi aplicado pela estagiária e nos chama a atenção o uso 

da língua portuguesa nesta aula. O tema contextual escolhido aborda conhecimentos Iny 

e não-indígenas, uma vez que a mandioca também faz parte da culinária brasileira de 



75 
 

forma geral. Apesar disso, a pesquisa da estagiária se deu em relação ao conhecimento 

Iny, e não ao conhecimento de outro/s povo/s, o que a nosso ver causaria, 

indiscutivelmente, o uso da língua portuguesa. Segundo Malu, a pesquisa foi realizada 

em Iny Rybè, mas seu registro ocorreu em língua portuguesa, assim como o questionário 

por ela criado. Malu, em comunicação pessoal conosco, afirmou ter sido essa aula 

bilíngue e assim justificou o uso da língua portuguesa nesse contexto de estudos com o 

tema contextual. 

Além do questionário, outras atividades foram desenvolvidas e proporcionadas 

nas aulas de Malu. Ela levou seus alunos para a roça de seu avô, em Btõiry, para 

observarem o manuseio do irà. Lá eles aprenderam, segundo a estagiária, como deve ser 

feita a limpeza da área de plantio, o espaço necessário entre cada planta, os diferentes 

tipos de irà, além também de terem contato direto com o trabalho realizado por aqueles 

que ainda têm a roça como uma das fontes de obtenção de alimentos. A foto a seguir é 

de Malu Karajá e faz parte de seu registro de atividades de estágio.  

 

 

Foto 3: Plantação de Irà em Baitory. 

 

Malu, em comunicação pessoal, momento em que conversamos a respeito de 

minhas análises de suas práticas pedagógicas, se mostrou preocupada com os interesses 

dos jovens de sua comunidade para com os conhecimentos tradicionais da cultura Iny. 
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Ela afirmou que boa parte dos jovens e jovens adultos não mais tem roça, não cultivam 

a terra e não mais sabem manuseá-la. Os conhecimentos do plantio e uso da mandioca 

do povo Iny envolvem não somente a alimentação deste povo, mas também seus 

conhecimentos de mundo, culturais e tradicionais. Não conhecer o mito sobre a 

mandioca, por exemplo, segundo Malu, mostra o distanciamento dos jovens para com 

sua própria história.  

A estagiária expõe sua preocupação para com o conhecimento do tema 

contextual em questão e defende / justifica sua escolha em seus objetivos. Malu os 

apresenta no planejamento de aula que foi registrado em seu caderno de estágio, como 

apresentamos a seguir. 

Objetivo geral: fortalecimento do povo iny sobre mito do povo iny para que as 

crianças possam aprender as histórias e a verdadeira tradição e costume para a 
cultura iny continuar e nunca desaparecer. 

Objetivos específicos: preservar e valorizar a identidade do povo iny; mostrar a 

importância da história do aipim; compreender as histórias contadas pelos avós e 

saber que é a história verdadeira; aprender também como serve para fazer beiju 

(Malu Karajá, 2011). 

 

Apesar dos registros terem sido feitos em língua portuguesa, como o mito e o 

questionário, Malu nos afirmou que na oralidade suas aulas foram realizadas em Iny 

Rybè. A produção textual dos alunos, a partir da visita à roça, também aconteceu em 

língua originária. Esses diferentes usos linguísticos, ora língua portuguesa ora Iny Rybè 

é entendido por nós como parte do fazer pedagógico bilíngue da estagiária. Seu 

planejamento de aulas é acompanhado pelo Comitê Orientador, enquanto que suas aulas 

são direcionadas para seus alunos e, respectivamente, a comunidade de Btõiry.  

Malu não explorou de seus alunos produções em língua portuguesa e enfatizou 

na base de conhecimento por ela produzido apenas saberes ligados à tradição de seu 

povo, sua cultura e sua língua. Entendemos que o uso da língua portuguesa nesta aula é 

proporcionado justamente pelo contexto de uso desta língua em Btõiry. A comunidade é 

bilíngue, Malu também é bilíngue, além também de não haver a intenção de trabalhar 

conhecimentos tradicionais, mesmo sendo eles passíveis de ampliação para um contexto 

intercultural, em língua portuguesa.  

Por outro lado, o uso da língua portuguesa como registro de conhecimento no 

caderno de estágio de Malu também pode se dar por um motivo prático: o comitê 
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orientador precisa acompanhar por meio do caderno de estágio o desenvolvimento das 

práticas pedagógicas desenvolvidas. Nosso comitê orientador teria sim dificuldades de 

orientação caso todo o planejamento e o registro das atividades fossem feitos 

exclusivamente em Iny Rybè.  

A produção textual dos alunos de Malu a que nos referimos acima faz 

referência às partes da mandioca, seus nomes e tipos, e foram redigidos somente em Iny 

Rybè . Os alunos foram orientados pela estagiária para desenharem tipos de mandioca, 

em especial aqueles que conheceram / viram no momento da visita à roça. 

Apresentamos 3 (três) destas atividades. 

 

 

Figura 3: Atividade de Kurisiri sobre o tema contextual Irà. 
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Figura 4: Atividade de Idjakadiru sobre o tema contextual Irà. 

 

 

 

Figura 5: Atividade de Wedehe sobre o tema contextual Irà. 

 

 

Diante da exposição das 3 (três) atividades, percebemos que a produção textual 

explorada pela estagiária enfatizou a escrita em Iny Rybè. Conforme afirmação da 

própria Malu, muitos jovens em Btõiry não mais têm contato e / ou conhecem uma roça 

e, assim, as atividades propostas proporcionam o uso de palavras não mais usadas pelos 
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alunos, como as partes da mandioca representadas nas figuras. O valor do saber 

tradicional também é desenvolvido a partir desse tipo de atividade, já que a própria 

língua materna é fonte deste saber, além de que os alunos se tornam sujeitos de sua 

aprendizagem, mergulhados em seu contexto. 

 As atividades poderiam também ter sido ampliadas também para contextos 

interculturais, se houvesse, por exemplo, a proposta de uma pesquisa em grupo de como 

outros povos fazem uso deste alimento, fossem eles indígenas ou não-indígenas. 

Discussões que envolvessem outros povos de culturas diferentes poderiam favorecer o 

uso da língua portuguesa.  

Essas são nossas avaliações diante das atividades desenvolvidas tanto por Malu 

quanto por seus alunos, baseando-nos em conversas durante orientação e em 

comunicação pessoal conosco, além também de anotações feitas no caderno de estágio 

da estagiária, uma vez que não assistimos às referidas aulas de estágio.  

 

 

4.3 Tema Contextual: Globalização 

 

 

Os trabalhos com relação ao Estágio IV de Malu ocorreram no segundo 

semestre de 2010, em Btõiry, na Escola Estadual Indígena Kumanã com a mesma turma 

em que a estagiária trabalhou seu Estágio III, ou seja, turma de 5ª (quinta) série com 

alunos de idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos. 

As experiências acumuladas durante as 3 (três) primeiras etapas do Estágio 

Pedagógico no CLIFSPI nos apontaram para a seguinte observação: os alunos, por meio 

de suas escolhas de temas contextuais para as ações pedagógicas no estágio vinham 

trabalhando apenas com temas contextuais intraculturais. Desta forma, nossa orientação 

foi para que os alunos escolhessem temas contextuais que proporcionassem a eles o 

trabalho de forma intercultural, ou seja, que incluíssem nos planejamentos das aulas de 

estágio não apenas conhecimentos tradicionais de suas culturas, mas também 

conhecimentos de outros povos, outras fontes de saber. 
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A partir de nossa orientação para o Estágio IV, Malu optou por trabalhar com o 

tema globalização nesta nova fase de seu estágio. Sua pesquisa para então planejar suas 

aulas foi diferente daquilo que até então havia sido feito, ela buscou em um livro 

didático e na internet
5
 conhecimentos que pudessem subsidiar a abordagem ao assunto 

com seus alunos. 

A intenção de Malu com este tema contextual, segundo anotações em seu 

caderno de estágio e em comunicação pessoal conosco, se volta para a preocupação com 

a super valorização por parte dos jovens em relação a produtos não-indígenas, a suas 

curiosidades sobre equipamentos eletrônicos, o envolvimento dos alunos e a 

possibilidade de uso por parte deles de informações disponíveis na internet que possam 

ajudá-los em pesquisas escolares, conhecer novas realidades. 

A estagiária abordou o tema com seus alunos a partir de objetos que eles 

conhecem, como por exemplo, celulares, mp3, mp4, computador. Segundo a estagiária 

esse assunto chamou bastante a atenção dos alunos, uma vez que mesmo em contato 

direto com estes objetos, eles não haviam refletido ainda sobre o significado destes 

aparelhos no dia a dia da comunidade, em suas vidas enquanto jovens indígenas 

inseridos na globalização.  

Discussões e produções textuais marcaram as aulas deste tema contextual. Os 

alunos discutiram em Iny Rybè os usos dos aparelhos anteriormente mencionados, suas 

funções enquanto propagadores de conhecimentos de outros povos, a possibilidade de 

conhecerem o mundo diante da internet. Malu nos contou que para ela e seus alunos a 

globalização é muito intensa dentro de Btõiry. Esta ligação de saberes, de 

conhecimentos, a facilidade de acesso às notícias do Brasil e do mundo interferem na 

vida cotidiana de todos, não importando se eles sejam indígenas ou não, a globalização 

mostra que, apesar de unidos por meio de diversos saberes, todos nós, segundo a 

estagiária, devemos nos ater para as particularidades que cada região tem a fim de 

contribuir para o conhecimento de novos modos de vida, de saberes. Morin (2008) 

                                                             
5 A pesquisa de Malu se pautou basicamente em duas fontes distintas. Primeiramente, conforme seu 

caderno de estágio, ela pesquisou em um livro didático que se segue: MELANI, Maria Raquel. Projeto 

Araribá: História. São Paulo: Editora Moderna, 2006. A segunda fonte de pesquisa foi o texto A 

educação no contexto da globalização, do Prof. Elian Alabi Lucci, disponível em 

<http://www.hottopos.com/mirandum/globali.htm . 

 

http://www.hottopos.com/mirandum/globali.htm
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aponta uma preocupação que pode ser exemplificada pela e até justificar a escolha de 

Malu por trabalhar este tema contextual. Segundo este estudioso,  

 

“... a sustentabilidade do desenvolvimento nacional é um problema de 

enfrentamento do paradoxo global/local que anima o mundo contemporâneo – um 

desafio intelectual que passa pela nossa ajuda aos grupos indígenas a integrarem 

progressivamente o que lhes interessa da civilização moderna, sem desintegrar as 

suas identidades essenciais.” (IBID, 2008, p. 10-11) 

 

Entendemos que o enfrentamento sugerido por Morin pode ser, por excelência, 

exemplificado com as práticas pedagógicas propostas por Malu neste tema contextual. 

Ela pontua a globalização como algo que está dentro da vida em Btõiry e não como algo 

alheio à sua realidade. O paradoxo global-local é questionado neste enfrentamento. 

Malu registrou por meio de fotografias um momento que para ela sintetiza o 

caminhar das discussões. A foto abaixo mostra o momento em que alguns alunos 

expõem objetos que para eles representam Btõiry inserida no processo de globalização. 

  

 

Foto 4: Alunos expondo objetos representativos da globalização. 
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Ao observarmos a foto 5 (cinco), podemos perceber no quadro negro algumas 

anotações – economia, educação, realidade sócio-cultural – feitas durante a discussão 

sobre os efeitos da globalização na vida em Btõiry. Além dos objetos expostos – celular, 

caneta, coca-cola, rádio, MP3, câmera digital –, a educação também foi discutida como 

importante meio de inserção e compreensão na / da globalização.  

As produções textuais também fizeram parte desta aula, e mais uma vez 

percebemos que os alunos produziram apenas textos escritos em Iny Rybè. Vejamos 

abaixo alguns destes textos. 

 

 

Figura 6: Atividade sobre o tema globalização6. Aluno não identificado. 

 

                                                             
6
 Tradução desta atividade apresentada a seguir foi feita por Leandro Lariwana Karajá. Os celulares, 

MP3, MP4, coca-cola, gravador, computador são chamados de globalização. Além destes, existem 

muitas coisas que são globalização, os não-indígenas colocam para que o preço seja tudo igual. Assim, 

os que vivem no país vende as coisas muito barato, isso é para os que moram na cidade. Hoje a 

globalização está em todos os lugares. Agora hoje em dia está introduzido nas nossas aldeias. Fim. 
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Figura 7: Atividade7 sobre o tema globalização. Aluno Idjakadiru. 

 

Malu solicitou a seus alunos que escrevessem em Iny Rybè o que eles, depois 

das discussões em sala de aula, entenderam por globalização. Os textos apresentam 

termos em língua portuguesa, o que é natural tendo em vista objetos que 

tradicionalmente não fazem parte da vida Iny, apesar de fazerem parte do cotidiano da 

vida em Btõiry, conforme afirmação de Malu e como também pudemos perceber 

durante nossos Estudos em Terras Indígenas do CLIFSPI.  

O uso da língua portuguesa se limita apenas aos nomes dos objetos, não houve 

por parte da estagiária o aprofundamento do tema contextual intercultural para a vida 

fora da comunidade, para outros contextos de vida que também sofrem as 

consequências da globalização. Malu afirma que sua aula foi bilíngue uma vez ter-se 

feito uso de termos em língua portuguesa – os nomes dos objetos expostos. Entendemos 

que a educação bilíngue intercultural supera o uso de termos linguísticos e o ensino de 

línguas, ela inspira mergulho no mundo, no pensar do outro, neste sentido esta aula de 

Malu se insere no contexto de educação bilíngue intercultural, uma vez que, conforme 

Ferreira (2001) é preciso a dupla cidadania, sua construção sem exclusão. Tratar a 

inserção de Btõiry no contexto da globalização é problematizar a realidade de vida que 

                                                             
7 Tradução desta atividade apresentada a seguir foi feita por Leandro Lariwana Karajá. “Globalização. 

Estes são os nomes de onde tudo começou, Europa, Ásia, América, Japão, China, são destes lugares que 

tudo começou. Telefone, celular, gravador, computador, televisão, moto são comuns em todos os países, 

só isso é uma pequena história. Estes são chamados de globalização, coca-cola, televisão, telefone, 

gravador, celular, moto, computador, relógio, rádio. Estes são os produtos chamados de globalização, só 

isso. 
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não se limita às tradições culturais, mas também implica a mobilização de 

conhecimentos, o fazer parte de um todo social – nacional e mundial.  

O tema contextual intercultural Globalização foi, portanto, trabalhado em Iny 

Rybè, momento em que Malu e seus alunos discutiram politicamente os efeitos da 

globalização, da morte de língua, da imposição de valores, bem como medidas que 

possam evitar tais situações em Btõiry. Entendemos que o uso da língua materna neste 

contexto de sala de aula, diante desse tema contextual intercultural, marca a política de 

manutenção linguística de Malu, e também do povo Iny, uma vez que os assuntos aqui 

abordados poderiam ser discutidos em língua portuguesa, mas diante de tal postura, 

houve o uso da língua materna. 

Nesse contexto enxergamos a promoção da igualdade, um dos objetivos da 

educação bilíngue intercultural apontado por Castro (2006), que também é entendida 

como a superação daquilo que podemos chamar de “meu” e “nosso”. Fazemos parte de 

um todo, e este todo depende de suas partes. O pensamento e o conhecimento não 

podem ser vistos como coisas distintas e separadas, isoladas, eles precisam interagir 

com o todo social que permite especificações. Malu apresenta em seus trabalhos com o 

tema globalização justamente a visão Iny diante da inevitável realidade globalizada em 

que todos nós estamos inseridos, e a comunidade Btõiry não é diferente. Morin (2007) 

aponta para a relação do todo – global – com as partes – local. Para este autor, cada 

parte se modifica para, em conjunto com as demais partes, formar o todo, que por sua 

vez, jamais poderá ser visto / entendido como algo alheio ao mundo – o mundo é 

composto de suas partes, de suas especificidades.  

Neste sentido, o pensar Iny foi trabalhado por Malu durante as 4 (quatro) etapas 

de estágio. Ela conseguiu por meio da base de conhecimento construído em suas 

pesquisas envolver os conhecimentos tradicionais na rotina escolar dos alunos, trabalhar 

criticamente a valorização dos saberes culturais, o que a nosso ver é um salto de 

qualidade em relação à articulação de conhecimentos dentro do contexto escolar. Malu 

conseguiu não só articular os conhecimentos de seu povo em prol da manutenção de sua 

cultura – preocupação que ela expressa nos objetivos de todas as suas aulas, mas 

inclusive discute com seus alunos suas participações no mundo, fazendo parte dele, 

formando o todo social a que pertencem.  
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Práticas pedagógicas como a de Malu Karajá se opõem àquelas que Freire 

(2005) chama de bancárias. Malu, ao problematizar os temas que trabalhou durante suas 

ações no estágio: Artesanato Feminino Iny, Irà e Globalização, acaba por dar fim à mera 

educação pautada no depósito de conhecimentos. Ao contrário, ela instiga seus alunos a 

perceberem que suas próprias ações e conhecimentos contribuem para com o 

desenvolver das aulas, dos questionamentos, que seus saberes vinculados às suas 

realidades são propulsores de uma educação libertadora, que permite a conscientização 

como forma única de educação. 

Para nós, os trabalhos com temas contextuais proporcionam aos estagiários e 

consequentemente a seus alunos a possibilidade de aprofundamento de conhecimentos, 

indígenas e não-indígenas, dentro do âmbito escolar e enquanto cidadãos brasileiros, 

indígenas da etnia Karajá.  

 

4.4 Análise das ações pedagógicas de Leandro Lariwana Karajá 

 

 

Leandro Lariwana Karajá é aluno da matriz específica Ciências da Linguagem, 

ingressante no CLIFSPI em 2007, e seus trabalhos de estágio pedagógico têm 

acontecido em duas aldeias distintas e vizinhas: JK – aldeia onde reside, e Hãwalò/Santa 

Isabel do Morro – aldeia onde 4 (quatro) demais alunos do CLIFSPI residem e 

trabalham, sendo eles: Txiarawa Karajá, Melícia W. de Melo, Tewaxixa Karajá e 

Manaijè Karajá. A decisão de trabalhar ora em JK, ora em Santa Isabel, partiu do 

próprio universitário, uma vez que ele se sentiu mais seguro em iniciar sua prática 

pedagógica tendo como parceiros seus colegas de curso, já que ele não tinha, até então, 

experiência como professor. Leandro trabalhou como piloto de voadeira
8
 para a 

Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, e somente durante o 2º (segundo) 

semestre de 2009 foi contratado como professor para atuar em sua comunidade, na 

Escola Estadual Indígena Krumarè. Sua primeira experiência como professor se deu ao 

iniciar seu estágio pedagógico no Curso.  

A escolha dos temas contextuais para os trabalhos de estágio de Leandro e de 

seus colegas universitários residentes em Santa Isabel foi a mesma nas etapas de 

                                                             
8
 Voadeira é o barco a motor utilizado por aqueles que precisam se locomover ao longo do Rio Araguaia. 
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estágios I e II. Os locais de pesquisa, no entanto, foram diferentes, Leandro pesquisou 

em sua comunidade. Vejamos, então, as ações de Leandro em seus Estágios I e II com o 

tema contextual Pintura Corporal e de Artesanato. 

 

 

4.4.1  Tema Contextual: Pintura Corporal e de Artesanato 

 

 

As ações pedagógicas de Leandro durante as atividades do Estágio I, embora 

articuladas com as de seus colegas universitários de Santa Isabel do Morro – TO, foram 

realizadas na Escola Estadual Indígena Krumarè de sua comunidade, JK – TO, a partir 

de uma pesquisa e entrevista feita com a artesã e sábia da cultura Iny e da arte de fazer 

artesanatos, a senhora Lawabiru Karajá. Para esta fase de seu estágio, Leandro 

ministrou 1 (uma) aula para uma turma multiseriada – 4º (quarto) e 5º (quinto) anos do 

ensino fundamental, totalizando 16 (dezesseis) alunos. 

Em seu caderno de estágio, Leandro registrou tanto sua pesquisa com Lawabiru 

quanto a palestra feita por ela na Escola Krumarè.  Segundo a artesã, para que a pintura 

corporal e de artesanato seja realizada, antes de escolher os tipos de desenho ou mesmo 

o tipo de artesanato a ser feito é necessário produzir a tinta para a pintura. A tinta 

utilizada pelos Iny é natural, ou seja, ela é feita a partir de itens retirados da natureza, 

como podemos perceber nos registros do caderno de estágio do universitário expostos a 

seguir.  

Segundo ela (Lawabiru Karajá), existem 3 (três) tipos de tintas usadas pelos Iny: 

amarela, vermelha e preta. A tinta amarela é extraída da planta chamada açafrão, que 

é tirada da raiz da planta, e geralmente é usada para pintar artesanato feito de 
madeira e também era usado para pintar o corpo de crianças. A tinta vermelha é feita 

do urucum, seu uso é mais importante, pois é usado para todos os tipos, como por 

exemplo, serve para pintar adorno feito de algodão, cerâmica, artesanato de madeira 

etc. A tinta preta é a principal porque é usada na pintura corporal e tem dois tipos de 

extrair a tinta preta. Para pintar o corpo segundo a pesquisa, é extraído do fruto 

verde do jenipapo, outro é da casca de uma árvore chamada wyryraworona, esta 

utilizada para pintar os artesanatos (Leandro Lariwana Karajá, 2011). 

 

Leandro aponta em seu caderno de estágio, assim como nos disse em 

comunicação pessoal, que os alunos ficaram bastante entusiasmados em ver na escola os 

conhecimentos tradicionais de seu povo sendo tratados como algo de importância, como 
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algo que merecesse atenção do professor. Tal reconhecimento ainda não havia sido 

vivido por eles até então em sua escola. 

As razões para a escolha do tema contextual em questão são diversas, dizemos 

isso apoiando-nos nas falas dos próprios universitários que escolheram este 

conhecimento para suas ações pedagógicas de estágio, dentre elas o anseio pela 

valorização dos saberes culturais, a tentativa de envolver os jovens que já não mais 

querem fazer uso da pintura ou que até mesmo não a entendem como importante / 

necessária. Diante disso, destacamos aqui os objetivos de Leandro para com o trabalho 

sobre o tema escolhido: “[...] o objetivo é para os alunos compreenderem a diferença 

das pinturas e para eles conhecerem as várias maneiras de usar a pintura no corpo e nos 

artesanatos”. 

Além da palestra proferida por Lawabiru para os alunos na Escola Krumarè, 

Leandro promoveu discussões com eles, debates sobre como manter a arte de pintura 

Iny em JK. Outra atividade proposta por ele foi a confecção de cartazes com desenhos 

previamente discutidos com os alunos. A documentação da feitura dos cartazes, bem 

como do momento em que os alunos foram pintados e alguns, inclusive, aprenderam a 

pintar os colegas, não pode ser realizada por falta de instrumentos de registro, porém 

Leandro registrou em seu caderno de estágio os desenhos utilizados / discutidos nesta 

aula. Os desenhos / pinturas foram Txuxonoheraru, Hãru e Ãoti, como expomos abaixo. 

 

Figura 8: Desenho da pintura Txuxonoheraru feita por Leandro. 
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Figura 9: Desenho da pintura Hãru feita por Leandro. 

 

Figura 10: Desenho da pintura Ãoti feita por Leandro. 

 

 

As atividades produzidas pelos alunos – os cartazes e o momento de pintura de 

colegas foi algo que Leandro considerou de extrema importância. Os alunos, todos 

ainda muito jovens e, segundo o universitário, ainda com dificuldades em escrita tanto 

em língua portuguesa quanto em Iny Rybè, ampliaram as discussões e descobertas de 

sala de aula para outras situações, outros lugares de discussão, como em seus lares, com 

outros alunos de outras séries, colegas que não frequentam a escola. 

Freire (2005) afirma a necessidade de que os assuntos abordados durante as 

aulas pelos professores façam parte da realidade vivida pelos alunos. Segundo este autor 

(2005, p. 114), “É importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos 
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homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só 

pode ser compreendido nas relações homens-mundo.” Entendemos que, ao falar sobre 

tema gerador, Freire falava sobre o tema, o assunto, o conhecimento investigado e fruto 

da própria realidade. O CLIFSPI entende este tema / assunto / conhecimento como tema 

contextual, pois é dele e a partir dele que as investigações ganham força e promovem 

movimentação na escola, na comunidade, nos professores, nos alunos. 

As pesquisas sobre o tema contextual Pintura Corporal e de Artesanato 

continuaram para o planejamento e atividades de estágio, agora em sua 2ª (segunda) 

etapa, mas com outra abordagem. Leandro pesquisou nesta fase de estágio com o sábio 

Tewahura Karajá, originalmente da Aldeia Santa Isabel do Morro – TO, mas que 

atualmente reside em Fontoura – TO.  

A pesquisa com Tewahura se deu em São Félix do Araguaia – MT, cidade 

próxima às aldeias de JK e Santa Isabel. De acordo com os registros de Leandro em seu 

caderno de estágio, percebemos que a discussão sobre os conhecimentos do tema 

contextual seguiram na direção da Pintura Corporal. Por serem do sexo masculino, tanto 

Leandro quanto Tewahura conversaram sobre as fases de pintura corporal para o sexo 

masculino, os tipos de pintura, suas referências dentro da sociedade Iny de outrora, além 

de seu significado social atual. 

Segundo Leandro, um dos pontos cruciais de sua pesquisa é o nascimento 

biológico e o nascimento cultural e social de uma criança Iny. Dentre os Iny, as crianças 

dos sexos feminino ou masculino, ao nascerem, são pintadas com urucum, o que para 

este povo indica o nascimento de um novo ser humano, uma vida que veio ao mundo.  

“O senhor Wajurema falou sobre a pintura corporal de dois tipos, que ocorre duas 

vezes na vida e com cores diferentes. Primeiro no recém nascido, logo quando nasce 

ele é pintado com tinta vermelha que é urucum para ambos os sexos. Segundo 

Wajurema, essa pintura indica o nascimento biológico para uma vida (LEANDRO 
LARIWANA KARAJÁ, 2011). 

 

A partir daí há as especificações culturais inerentes à educação formal Iny para 

cada sexo. As meninas nascem socialmente após a primeira menstruação, enquanto os 

meninos recebem educação diferenciada após se tornarem jyrè, isso com a idade em 

torno dos 11 (onze) e 12 (doze) anos.  
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Outra pintura é com o jenipapo. Isso ocorre no menino com mais ou menos 12 anos 

a idade, quando passa pelo ritual de iniciação para a fase adulta. Nesta cerimônia a 

criança é pintada toda com tinta preta de jenipapo indicando uma nova fase da vida, 

ou seja, segundo nascimento, o social (LEANDRO LARIWANA KARAJÁ, 2011). 

 

Os slides 12 (doze) e 13 (treze) abaixo retratam por meio de fotografias, 

respectivamente, o momento de pintura de um jyrè e as fases de pintura corporal 

vivenciadas por um menino na cultura Iny. É como jyrè que o menino é iniciado na casa 

dos homens – Casa de Ijasò, ou Casa de Aruanã, local onde recebe os ensinamentos 

para a vida adulta, para a conduta social dentro da comunidade enquanto homem, para a 

fase adulta que o espera. 

A Casa de Ijasò é um local sagrado para o povo Iny
9
. Lá os segredos 

masculinos são guardados, preservados e perpetuados a partir da transmissão de 

conhecimentos intergeracionais entre as pessoas do sexo masculino. Esta Casa é local 

proibido para as mulheres, sendo elas Iny, indígenas de outras etnias ou mesmo não-

indígenas. 

O processo de reflexões e ações pedagógicas de Estágios I e II desenvolvidas 

por Leandro, e também por seus colegas de Santa Isabel do Morro – Melícia W. de 

Melo, Txiarawa Karajá, Manaijè Karajá – foi apresentado em um Seminário de Estágio 

realizado durante Etapa de Estudos na UFG no 1º (primeiro) semestre de 2010, 

momento em que todos os alunos ingressantes no curso no ano de 2007 apresentaram 

suas ações, seus questionamentos, suas dúvidas. Os slides a seguir foram os utilizados 

para este seminário e mostram reflexões coletivas do trabalho dos estagiários em 

questão, embora explorando o mesmo tema. Cada um deles trabalhou de forma diferente 

os conhecimentos deste tema contextual. 

  

                                                             
9 Recomendamos a leitura do livro organizado por Maria do Socorro Pimentel da Silva e Leandro Mendes 

Rocha, Linguagem especializada: mitologia Karajá. Goiânia: Ed. da UCG, 2006b.  
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4 

Licenciatura Intercultural

Estágio Pedagógico

Tema Contextual: Pintura Corporal e de Artesanato

Estagiários Karajá: Melícia, 

Lariwana, Txiarawa, Manaijé

Comitê Orientador: Maria do Socorro Pimentel da Silva

Elias Nazareno

Caroline Pereira de Oliveira
 

5 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS:

Interculturalidade 

Bilinguismo

Transdisciplinaridade
 

6 

• O curso de Licenciatura Intercultural indígena tem o

objetivo de romper a barreira do paradigma de

educação autoritária, pois ele foi criado, ou melhor,

estamos criando juntos com os professores, alunos e

também envolvendo todas as comunidades, sempre

visando valorizar a cultura tradicional.

• Essa nova concepção de educação procura a

compreensão da gênese do conhecimento tradicional

do povo Karajá, dessa forma o aluno aprende com a

nossa realidade que envolve o dia a dia de seu

cotidiano na comunidade, com os usos da língua Iny e

também nas práticas pedagógicas.
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7 

• Pensando nisso escolhemos o tema contextual PINTURA

CORPORAL E DE ARTESANATO para que os alunos

aprofundem o conhecimento sobre a cultura que

conhecem, já que é de suma importância para o povo Iny.

• Com o paradigma de educação bilíngue intercultural e

transdisciplinar, demos o primeiro passo, voltado mais

para a nossa cultura, que ao longo do tempo, desde que a

educação escolar entrou no meio do povo indígena só

teve uma única visão, de extinguir o povo indígena e de

integrá-lo à sociedade não-indígena através das escolas

nas aldeias. Primeiro tivemos uma escola monolíngue em

português e depois bilíngue de transição.

 

8 

• Hoje, através do curso da Licenciatura Intercultural Indígena,

compreendemos o quanto é importante ter a nossa cultura

sempre viva. Pensando nisso estamos fazendo a pesquisa de

acordo com a realidade do aluno, assim pensamos no tema

contextual Pintura Corporal por ser de uso tradicional do

povo iny nas festas cerimoniais e outras.

• Assim, além da pintura corporal, também voltamos a

pesquisa para as fases da vida do povo Iny, desde o

nascimento até a fase adulta, que denominamos de

nascimento biológico e nascimento social.

• Estas são as nossas pesquisas sobre a Pintura e Grafismo

karajá, que recentemente levantamos, porém ainda vamos

pesquisar mais sobre isso.
 

9 

Objetivos

• Nós escolhemos este tema a “Pintura Corporal” por ser um modo

de sustentabilidade da cultura do povo Iny. A pintura corporal é

uma identidade que nos diferencia dos outros povos, porque

através disso podemos levar o nosso conhecimento para sala de

aula, para fortalecer mais a nossa pintura corporal, já que cada

vez mais alguns adolescentes não querem mais usar a sua própria

pintura. Portanto, nós como acadêmicos indígenas da UFG, temos

responsabilidade enorme de incentivar, ensinar as nossas

crianças e jovens a valorizar e respeitar o valor da nossa cultura e

divulgá-la e defendê-la diante da sociedade não-indígena.
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10 

Metodologia

• Primeiro fizemos pesquisa sobre as pinturas,

depois palestras de anciãos na escola e a

apresentação de fotos e vídeos por meio da

tecnologia, além do apoio da comunidade e dos

alunos. Assim contextualizamos o tema em sala

de aula para que pudéssemos começar o

trabalho sobre Pintura Corporal.

 

11  

12  
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13 

jyrè

Processo de pintura corporal masculino

weryry

bòdu

weryrybò

ijoityhy

tohouã

 

 

As descobertas que Leandro fez após suas pesquisas sobre o tema contextual 

em questão, além de suas próprias observações de mudanças no comportamento dos 

jovens de seu povo em relação à manutenção dos saberes culturais são ressaltadas por 

ele em seu caderno de estágio. O tema contextual não apresenta limite de conhecimento, 

ao contrário, ele se amplia, se expande, a pesquisa transcorre ao passo que a vida se 

revela na realidade da comunidade em que o professor atua, onde mora, onde vive.  

Em texto de reflexão sobre as 2 (duas) primeiras etapas de estágio, Leandro 

apontamenta para a necessidade de autonomia dentro da escola, enquanto professor, 

enquanto educador. Vejamos um trecho desta reflexão. 

Depois das pesquisas fiquei observando os alunos na escola, um professor dando a 

sua aula, com um livro na mão copiando na lousa, ensinando a história da Europa e 

outros, sem nenhuma criatividade. Enquanto isso, muitas histórias do meu povo 

Karajá, que podia ser ensinada e há muitas coisas que as crianças não sabem hoje, 

tanto crianças quanto adultos não sabem sequer o que está ao redor. 

O dia a dia da matemática usada por nós, o meio ambiente que nos envolve, a nossa 

geografia, como o limite do nosso território, a história de nosso antepassado, [...] 

tudo isso tem que estar na escola, ensinando na sala de aula, enquanto isso o atual 

professor se perde com outras culturas, que não tem nada a ver com a realidade dos 

alunos (LEANDRO LARIWANA KARAJÁ, 2011). 

 

Em comunicação pessoal conosco, em fevereiro de 2011, Leandro nos disse 

sobre o entusiasmo em continuar a pesquisar Pintura Corporal, mesmo não sendo mais 

esse o tema contextual trabalhado por ele nas etapas seguintes de seu Estágio 

Pedagógico. Os planejamentos, as ações pedagógicas, as investigações, as descobertas 



95 
 

por meio do trabalho com temas contextuais perpetuam na escola os diversos saberes 

culturais, o que reforça a luta pela manutenção linguístico-cultural de sua comunidade. 

Para o Estágio III, Leandro trabalhou em conjunto com uma colega, também 

universitária do CLIFSPI, Melícia W. de Melo, residente em Santa Isabel do Morro. O 

tema contextual pesquisado e as ações pedagógicas realizadas são os que se seguem. 

 

4.4.2 Tema Contextual: Animais 

 

 

Os trabalhos de Leandro durante seu Estágio III envolveram o tema contextual 

Animais. Novamente, ele abordou o tema e suas ações pedagógicas, bem como sua 

pesquisa e planejamento de aulas tendo por base os conhecimentos de seu povo em 

relação aos animais pertencentes à sua realidade de vida. 

Leandro pesquisou sobre o tema em questão com uma anciã residente em JK, a 

senhora Korixa Karajá. Segundo registros em seu caderno de estágio e também em 

comunicação pessoal conosco, Leandro levanta a importância do conhecimento Iny 

sobre a vida dos animais e sua relação com os seres humanos. Korixa contou o mito dos 

animais, que transcrevemos abaixo em língua portuguesa, já que Leandro o fez nesta 

língua. 

“No começo, os animais viviam como seres humanos, eles eram superiores a nós, 

até que Inyxiwe10 se dispôs a ajudar os seres humanos. Ele transferiu tudo dos 

animais para os homens: a sabedoria e tudo que eles sabiam, depois disso foram 

transformados em animais que conhecemos hoje” (LEANDRO LARIWANA 

KARAJÁ, 2011). 

 

Depois da pesquisa que se deu tanto com a anciã Korixa quanto com a 

observação e os conhecimentos próprios de Leandro, ele partiu para o planejamento de 

suas aulas. Nesta fase de Estágio, Leandro compartilhou com Melícia W. de Melo o 

planejamento e as aulas que se deram em JK, na Escola Estadual Indígena Krumarè e 

em Santa Isabel do Morro, na Escola Estadual Indígena Maluá. Em JK eles trabalharam 

                                                             
10

 Inyxiwe é uma entidade mitológica da cultura Iny. 
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juntos com turma multiseriada, 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries do 

ensino fundamental, com alunos de faixa etária de mais ou menos 7 (sete) anos. Em 

Santa Isabel o trabalho de ambos ocorreu com uma turma de alfabetização e os alunos 

tinham em média 6 (seis) anos de idade. A foto a seguir registra o momento de 

preparação das aulas em Santa Isabel, no 1º (primeiro) semestre de 2010. 

 

 

Foto 5: Planejamento de aulas com Melícia W. de Melo. 

 

 

O momento de planejamento das aulas para o estágio em parceria com Melícia 

é entendido por Leandro como um rico processo do fazer educação bilíngue 

intercultural. Dentre as questões de levantamento teórico descoberto por eles durante as 

pesquisas para o trabalho com o tema contextual, Leandro apontou em comunicação 

pessoal conosco a dificuldade em se trabalhar com turmas de alfabetização, 

principalmente no que tange à falta de materiais didáticos específicos para o uso em sala 

de aula.  

Diante da dificuldade em se encontrar materiais que pudessem ajudá-los em 

sua prática pedagógica, eles partiram para a confecção de seus próprios materiais, como 

por exemplo, jogos pedagógicos que envolvessem os conhecimentos tradicionais do 
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povo Iny, bem como fazem parte do conhecimento que os alunos têm de sua própria 

realidade.  

Leandro e Melícia elaboraram 3 (três) diferentes tipos de jogos, dentre eles um 

jogo de memória (fig. 11), banco de letras e dominó. O jogo de memória foi produzido 

da seguinte maneira: foram desenhados em papel branco animais adultos e seus 

respectivos filhotes. As figuras eram colocadas no chão e as crianças precisavam 

encontrar seus pares, i.e., animais adultos e filhotes da mesma espécie. Neste momento 

histórias sobre os animais, o seu tipo de alimentação, habitat eram discutidos. Pimentel 

da Silva (2007) também apresenta um jogo de memória com as mesmas características 

do jogo proposto por Leandro e Melícia, diferindo, no entanto, do tema que não se 

limitou apenas aos animais. Esta atividade está representada na fig. 12 abaixo. 

O banco de letras exigia que os alunos encontrassem a letra inicial da palavra 

representada por uma figura – de animais. Esse trabalho foi realizado com crianças da 

turma de alfabetização e contou com a colaboração de alunos já alfabetizados. Além dos 

dois jogos mencionados, o dominó também foi criado para o trabalho com a turma de 

alfabetização. A fig. 13 abaixo, encontrada em Pimentel da Silva (2007, p. 21), 

representa um dominó com animais, utensílios e entidades mitológicas da cultura Iny, 

Leandro e Melícia, no entanto, se apoiaram em trabalhar apenas com figuras de animais 

e seus respectivos nomes, uma vez que o tema contextual por eles trabalhado foi 

Animais. 
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Figura 11: Material didático elaborado por Leandro L. Karajá e Melícia W. de Melo.11 

 

Figura 12: Adehuna ikyja nihiky͂ - jogo retirado de Pimentel da Silva (2007, p. 9). 

Adehuna Juhu Ludu
12 

                                                             
11

 Ohã (fala masculina) – kohã (fala feminina): tatu; õri (fala masculina) – kõri (fala feminina): anta; 

txuxò: quati; wariri (tanto na fala feminina quanto na fala masculina): tamanduá. 
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Figura 13: Adehuna juhu ludu - jogo encontrado em Pimentel da Silva (2007, p. 21). 

 

Essa atividade faz parte do material didático encontrado no livro Iny Rybè 

Bèdèèryna (PIMENTEL DA SILVA, 2007, p. 21) utilizado em Buridina, aldeia Karajá 

localizada no município de Aruanã – GO. O título deste jogo, Adehuna juhu ludu (Jogo 

de antigamente), faz menção a uma atividade comum aos Karajá desta comunidade em 

outras gerações. Os alunos devem formar pares, contendo figura e seu respectivo nome, 

promovendo de maneira espontânea a discussão sobre o significado cultural de cada um 

dos objetos apresentados, mantendo em aberto a possibilidade de expansão do jogo, 

uma vez que sempre é possível introduzir novas palavras e novos significados. 

Como afirma Bakhtin (2003), uma palavra não existe por si só. Ela carrega 

consigo, além de sua estrutura fonético-fonológica, um emaranhado de significados 

ligados à vida da comunidade falante de uma língua, e as palavras / nomes encontrados 

nesse jogo Karajá retomam enunciados anteriores, revitalizando ou mantendo, assim, os 

valores socioculturais deste povo. Em relação ao dominó proposto por Leandro e 

                                                                                                                                                                                   
12 A tradução desta atividade foi feita por Wahuka Karajá, aluno do CLIFSPI ingressante na turma de 

2007 que cursa a matriz específica Ciências da Linguagem, e pode ser entendida da seguinte maneira: 

tòèra (abóbora), weru (chocalho), narihi (remo), ijasò (aruanã), tõnõri (espada), rarajy (laranja), bènõra 

(pirarucu), heto (casa), xabèò (chapéu), waxi (anzol), wyhy (flecha). Este jogo foi proposto por José U. 

Karajá, também aluno do CLIFSPI, ingressante na turma de 2009 que cursa a matriz específica Ciências 

da Linguagem. 
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Melícia, os enunciados também são ampliados, a discussão sobre os animais e o que 

envolve suas vidas também é realizada a cada nova figura, a cada ampliação do jogo. 

Todos estes jogos são entendidos como mecanismos de letramento por parte 

dos alunos participantes das aulas de estágio propostas por Leandro e Melícia no 

Estágio III. Leandro ainda nos afirmou que sentiu muitas dificuldades em trabalhar com 

crianças nesta fase escolar e que tanto ele quanto os demais professores indígenas 

precisam elaborar seus próprios materiais didáticos, além também de ainda não se sentir 

seguro a ponto de alfabetizar as crianças. As dificuldades, as inseguranças e o anseio de 

propor um processo de ensino vinculado à vida dos alunos é algo bastante comum para 

aqueles professores que vivenciam este modo de educação, a educação pautada na 

realidade, e, de acordo com Freire (1997), o “ensinar exige o reconhecimento de ser 

condicionado”. 

Na seção seguinte apresentamos a maneira como Leandro trabalhou seu 

Estágio IV com o tema contextual Mudanças Climáticas. 

 

4.4.3 Tema Contextual: Mudanças Climáticas 

 

 

Nesta fase de estágio, Leandro trabalhou sozinho o tema contextual escolhido. 

A escolha deste tema contextual foi pautada na iniciativa do Comitê Orientador Iny e 

Tapirapé de Majtyritãwa em sugerir aos acadêmicos que escolhessem um tema 

intercultural, ainda que também abordasse os conhecimentos tradicionais vinculados aos 

saberes ligados ao tema. 

As mudanças climáticas são fatores que em muito interferem na vida dos seres 

humanos, sejam eles residentes em grandes cidades ou não, sejam eles pertencentes a 

grupos étnicos ou não. Leandro propôs este tema pensando nas mudanças percebidas 

por ele durante as estações do ano, mais precisamente durante a época da cheia do Rio 

Araguaia e de sua seca. 

Conforme anotações em seu caderno de estágio, bem como em comunicação 

pessoal conosco, Leandro deu início à pesquisa deste tema contextual com a anciã 
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Korixa Karajá, momento em que ela relatou o quão diferente está a vegetação de sua 

região, o clima, a época da chuva, o tempo de estiagem. Segundo Leandro, mesmo ele 

sendo um homem ainda jovem, com cerca de 32 (trinta e dois) anos, é perceptível a 

dificuldade em se manter hábitos ligados a caça e pesca em sua região como há 20 

(vinte) anos. As discussões acerca desse tema, portanto, são de primordial importância 

dentro da escola, haja vista a necessidade em se instruir e ensinar as crianças sobre as 

dificuldades e problemas causados pela má conduta com a natureza e sua consequente 

mudança climática. 

Leandro também buscou na internet e em alguns livros didáticos informações 

sobre as causas das mudanças climáticas. De acordo com ele, as informações 

encontradas tinham pouca ligação com a realidade de sua comunidade, e que por este 

motivo ele preferiu planejar suas aulas com base em acontecimentos vivenciados pelos 

alunos, como a queimada, a seca de lagos, a falta de peixe etc. 

O trabalho com esse tema contextual teve duração de 2 (duas) aulas na Escola 

Krumarè, em JK, e a turma escolhida foi a multiseriada – 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª 

(terceira) séries – com alunos na faixa etária de 7 (sete) anos e a turma de alfabetização. 

Segundo Leandro, a ajuda de crianças mais velhas durante as atividades foi de suma 

importância para o desenvolvimento das aulas, o que o acadêmico passou a entender 

como parceria, como processo de incentivo ao cuidado com a educação. Na cultura Iny, 

as crianças mais velhas auxiliam no cuidado com os mais jovens, e isto também é 

transferido para a escola e atividades em sala de aula. 

Para as aulas mencionadas, Leandro criou cartazes para expor às crianças mais 

jovens algumas consequências da má conduta dos homens para com a natureza. 

Infelizmente, no entanto, não tivemos acesso a estas produções do estagiário, bem como 

os desenhos dos alunos. A fig. 14 abaixo foi produzida por Leandro durante 

comunicação pessoal comigo, e assim representa um destes cartazes. 
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Figura 14: Desenho de Leandro L. Karajá sobre as consequências de Mudanças Climáticas. 

 

Para Leandro, é inviável trabalhar qualquer assunto com as crianças de sua 

escola se os conhecimentos envolvidos não fazem parte de sua história, de seu 

cotidiano. Sendo assim, promover a educação bilíngue intercultural não significa 

sobrepor saberes deste ou daquele povo, fato que ocorreria caso o acadêmico voltasse 

sua atenção para as mudanças climáticas em outras partes do Brasil ou mesmo fora de 

nosso país. A educação bilíngue intercultural se faz presente na articulação de 

conhecimentos intra e interculturais, seja quais forem os povos envolvidos e, por isso, 

Leandro justifica em seu caderno de estágio que ouvir seus alunos foi a melhor maneira 

de se trabalhar durante as 4 (quatro) fases de estágio, e que, de acordo com Paulo Freire, 

ninguém educa ninguém, o educador não pode impor sua visão de mundo para os 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

5. Considerações Finais 
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Neste estudo tive o objetivo de documentar e analisar aulas de 2 (dois) alunos 

Iny durante o período de estágio pedagógico I, II, III e IV ocorrido nos anos de 2009 e 

2010 do Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores 

Indígenas. 

A base epistêmica em que o estágio é pautado se fundamenta nos princípios 

pedagógicos da transdisciplinaridade e da interculturalidade, que se ancoram nos eixos 

do Curso que são: diversidade e sustentabilidade. As ações pedagógicas dos alunos 

indicam a maneira como eles entendem tais princípios no movimento de sala de aula, 

com pesquisas, discussões, questionamentos, ampliação dos conhecimentos e áreas de 

atuação enquanto professores das escolas de suas comunidades.  

Entendo que o estágio pedagógico do CLIFSPI é constituído por uma 

metodologia própria de cada povo envolvido. As preocupações quanto à manutenção 

dos saberes tradicionais, os dilemas / problemas / dificuldades característicos de uma 

relação de estreita proximidade e conflito intercultural com os não-indígenas, o papel 

que a escola e a educação formal escolar exercem dentro das comunidades indígenas 

foram criando em conjunto com as orientações dos comitês orientadores uma 

metodologia única e até então inovadora dentro do CLIFSPI. A metodologia não é 

imposta, ela é criada com cada comunidade, cada etapa do estágio e as ações dele 

provenientes.   

Para os trabalhos desenvolvidos durante o Estágio Pedagógico, os estudos e 

pesquisas de temas contextuais interculturais ou intraculturais se mostraram como uma 

inovação dentro do CLIFSPI e também para a formação de seus acadêmicos. Os temas 

contextuais, como bem afirmou Manaijè Karajá em reunião de orientação de estágio 

com nosso comitê, proporcionam a contextualização do conhecimento, e assim, uma vez 

contextualizado, o conhecimento se espalha e sua problematização leva as discussões 

para a estreita relação de interculturalidade vivida tanto pelos nossos alunos quanto suas 

comunidades. 

As Políticas Linguísticas de Estágio também encontram lugar nos estudos de 

temas contextuais interculturais e intraculturais. As línguas não acompanham, 

necessariamente, sempre os conhecimentos a serem discutidos, vividos, 

problematizados. O respeito à língua de origem do conhecimento estudado com os 
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temas contextuais é capaz de ampliar as discussões deste mesmo tema, seja em contexto 

indígena, ou fora dele.  

A Educação Bilíngue Intercultural proposta no CLIFSPI para populações 

indígenas da região Araguaia-Tocantins rompe com a ideia hegemônica de educação 

compartimentalizada, modo de educação este que vem ao longo da história da educação 

formal indígena fomentando a desestruturação das tradições culturais, das línguas, das 

formas de viver e ver o mundo. Aqui a educação é bilíngue intercultural não apenas pelo 

uso e estudo de duas línguas, mas sim pelos saberes, pelas ciências e pela 

problematização gerada a partir da expansão de discussões interculturais vividas na 

escola. 

A construção deste novo modo de se fazer educação encontra no CLIFSPI 

espaço privilegiado durante as atividades do Estágio Pedagógico, momento em que os 

universitários indígenas se reencontram na escola e em suas próprias ações pautando-se 

em conhecimentos próprios de seus povos, conhecimentos não-indígenas e assim, por 

meio do diálogo das ciências, estabelecem elos entre estes diferentes saberes.  

Os estudos de temas contextuais são um avanço deste modo de se fazer a 

educação. Os saberes não se separam, eles se complementam. Os diferentes 

conhecimentos não são entendidos como segmentos da ciência da educação, ao 

contrário, são encarados e entendidos como fontes de vida da própria condição humana 

enquanto seres capazes de questionar, criar, expandir, perpetuar. Os temas contextuais 

têm a capacidade de promover durante pesquisas, entrevistas, atividades escolares e 

extraescolares a percepção por parte dos alunos que seus conhecimentos próprios não 

estão alheios aos demais tipos de conhecimento. Afirmo isso porque através das 

pesquisas para as ações de estágio de Malu e Leandro, eles perceberam a vasta gama de 

possíveis elos entre o que aprendem dentro do âmbito universitário e os saberes próprios 

que carregam consigo e com sua visão de mundo, de vida, de educação, de comunidade.  

Temas contextuais intraculturais e temas contextuais interculturais estão 

contidos um no outro, ou seja, estes não existem sem aqueles. A simples noção daquilo 

que é de dentro de uma cultura acaba por implicar saberes que também transitam entre 

diferentes realidades de vida, de cultura, de povos. Ao analisarmos as ações 

pedagógicas de Malu e Leandro, por exemplo, encontramos em seus planejamentos 

distinções daquilo que poderíamos chamar de „direcionamento do conhecimento para 
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dentro ou para fora da cultura tradicional de seu povo Iny‟. Isto, no entanto, não condiz 

com a verdade. Para que um conhecimento seja trabalhado com alunos de comunidades 

indígenas, é preciso estabelecer politicamente a maneira de abordagem destes saberes. 

Se o conhecimento está vinculado à cultura tradicional, logo ele também está voltado 

para dentro da cultura, o que não impede que ele seja expandido para novos contextos, 

como afirmou em orientação de estágio nosso aluno Manaijè Karajá. Para ele, “o 

conhecimento se esparrama, não fica preso dentro de um único lugar”.  

Entendemos que o „esparramar‟ dito por Manaijè faz parte do processo de 

contextualização do conhecimento, uma vez que sua problematização leva a diferentes 

possibilidades de discussões, e que, portanto, acarreta apontamentos direcionados às 

relações interculturais que todos os povos envolvidos no Curso vivem, seja com as 

populações de cidades vizinhas à suas aldeias, seja com outros povos indígenas.  

A autonomia do professor enquanto profissional da educação também tem 

espaço no processo vivido por cada um dos alunos indígenas que se encontram em fase 

de Estágio Pedagógico no CLIFSPI. O fazer autônomo de materiais didáticos, o 

entendimento da necessidade em se trabalhar assuntos da realidade dos alunos, a 

percepção política em torno do ensino e uso da língua portuguesa e língua étnica dentro 

da escola, a amplitude de discussões sobre acontecimentos que interferem na vida 

cotidiana das comunidades. Todas estas ações levam por meio da escola, e 

principalmente, via professor e educação, a autonomia que as populações indígenas 

reivindicam.  

Alunos atentos ao seu mundo e ao mundo que os rodeia, professores 

questionadores e independentes apontam para uma nova realidade de educação em meio 

às populações indígenas. Os exemplos de ações pedagógicas expostos neste trabalho 

tratam desta libertação.  

A relação dialógica criada e estabelecida dentro do CLIFSPI entre os 

acadêmicos, comitês orientadores e entre comitês e seus alunos propiciaram a 

descoberta de caminhos na construção de bases de conhecimentos no processo e ações 

do Estágio Pedagógico do curso. São as bases de conhecimento que ao longo de sua 

construção levam à criação de Projetos Políticos Pedagógicos de escolas indígenas 

visando à interculturalidade e à autonomia. 
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Os trabalhos de estágio, tanto de Malu Karajá quanto de Leandro L. Karajá, 

além dos demais alunos ingressantes na turma 2007 do CLIFSPI, ainda não foram 

encerrados, uma vez que o Estágio Pedagógico do Curso é composto por 6 (seis) etapas. 

Fica, portanto, nosso apontamento e sugestão de acompanhamento em termos de 

documentação e pesquisa / análise para esta última fase de estágio, já que é justamente 

neste momento em que os acadêmicos começam a pensar em um esboço de matriz 

curricular de possível aplicação em suas escolas.  

Os acadêmicos indígenas, em especial neste trabalho os universitários Iny, 

apontam para a percepção de mudança em relação à suas práticas pedagógicas. Leandro, 

por exemplo, afirmou que hoje entende o distanciamento do ensino na escola de sua 

aldeia para com a realidade vivida dos alunos e dos próprios professores. A escola ainda 

se pauta em conhecimentos alheios, nada articulados com as necessidades da 

comunidade e isso gera, dentre outros motivos, o afastamento de muitos jovens Iny da 

escola. A própria comunidade deixa de ver na escola um lugar de diálogo, mas sim de 

imposição daquilo que seria considerado necessário para a formação escolar de crianças, 

jovens, jovens adultos e adultos indígenas, como se eles mesmos não fossem capazes de 

exercer e criar metodologias que envolvessem seus interesses. 

A prática pedagógica é, portanto, o cerne das discussões e preocupações dos 

universitários indígenas e suas comunidades, bem como nossa, seus professores e 

orientadores, uma vez que é por meio dela que será possível a efetiva transformação da 

educação escolar em meio a comunidades indígenas visando uma educação bilíngue 

intercultural de fato, não apenas aquela resguardada constitucionalmente. 
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