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RESUMO  
 
O trabalho apresenta a discussão sobre políticas públicas para 
formação de professores indígenas e foi construído a partir da 
seguinte problematização: como o tema formação de 
professores indígenas é tratado nos documentos legais? 
Partindo do direito á uma educação escolar específica, o 
trabalho aborda essas questões na Resolução do CNE/CEB nº 
5/2012) e na experiência de construção de um currículo 
intercultural pela Universidade do Estado do Amazonas. Os 
resultados apontam a necessidade de articulação entre as 
instituições formadoras e os sujeitos desses cursos visando a 
formação de indígenas como professores e gestores de suas 
escolas, a partir de seus contextos. 
 
Palavras-chave: Políticas Pública. Formação de professores 
Indígenas. Currículo. 
 
ABSTRACT 
 
This work presents the discussion of public politics for 
indigenous teacher training and was built from the following 
problematic: as the theme indigenous teacher training is treated 
in the legal documents? Starting from the right to a specific 
school education, work addresses these issues at the resolution 
 CNE / CEB No. 5/2012) and construction experience of 
intercultural curriculum by the Amazonas State University. The 
results show the need for articulation between training 
institutions and subjects of these courses for the indigenous 
teacher training and managers of their schools, from their 
contexts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores apresenta-se no cenário educacional brasileiro como 

um desafio a ser enfrentado por Políticas Públicas que contemplem questões como o 

currículo dos cursos de licenciatura, a valorização da docência dentre outros. Nesse espaço 

comparece de forma expressiva e urgente a discussão sobre a formação de indígenas como 

professores e gestores para suas escolas.  

Esse trabalho objetiva trazer à reflexão essas questões a partir do seguinte 

questionamento: como a formação de professores indígenas é tratada junto aos documentos 

legais? No bojo dessa questão nos remetemos á experiência do percurso de elaboração e 

discussões sobre o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia Intercultural, ofertado 

pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e situamos a apresentação dessa 

demanda no contexto das políticas públicas de formação de professores indígenas e a 

necessidade da participação de seus sujeitos na construção dessas propostas.  

O estudo nos aponta à necessidade da formação de professores indígenas 

articularem-se aos contextos locais e a interculturalidade, como apresentado nos 

documentos oficiais, o que, por outro lado, demanda um esforço coletivo entre a instituição 

formadora e os sujeitos desta política.  

Da experiência analisada, destaca-se o currículo proposto que, para além de ser 

um documento, inscreve-se como resultado de uma interlocução de culturas, 

conhecimentos, saberes e práticas que envolvem tanto a Universidade quanto a 

comunidade indígena numa tentativa de corporeificação das políticas de formação de 

professores para esses grupos.  

 

2. PARA ESCOLA INDÍGENA, PROFESSORES INDÍGENAS. 

 

Segundo Grupioni (2006) a escola enquanto instituição surge para os povos 

indígenas a partir do contato com os europeus. Nesse percurso ela assumiu diferentes 

modelos e formas e, apesar do tempo de sua implantação nesses contextos, a figura do 

responsável foi, na maioria delas, de professores não indígenas, muitas vezes vinculados às 

missões religiosas ou outras organizações. 

A preocupação de ter professores indígenas para suas escolas é algo recente. 

Segundo Maher (2006, p.23) “a percepção de que a escolarização de alunos indígenas 



 

 

                  

fosse conduzida por professores indígenas começou a se instalar, no Brasil, somente a 

partir da década de 70”.  

Desta maneira, a formação proposta para esses sujeitos é um processo em 

construção, uma vez que as experiências nesta área são igualmente recentes, conforme cita 

Silva e Horta (2010) remetendo-se às experiências da Universidade do Estado do Mato 

Grosso (UNEMAT), Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) como licenciaturas 

específicas para professores indígenas. 

Ainda segundo Maher (2006) o trabalho com formação de professores indígenas 

tem sido desenvolvido no Brasil por organizações não governamentais, instituições públicas 

sejam elas as secretarias e universidades. Em todos os casos há o grande desafio de refletir 

em que essa proposta de formação se difere de outras para não indígenas, ou seja, de 

respeitar a especificidade que deve ter a formação de professores indígenas. 

Grupioni (2006) relata que a formação de professores indígenas tem trazido 

essas discussões em todo o Brasil no sentido de definir um currículo para esse magistério 

intercultural respeitando as diferentes realidades dos povos envolvidos. 

 

2.1. A formação de professores indígenas nos documentos legais 

 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação / CP n. 6/2014 aprovado em 

02/04/201 (homologado em Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 31/12/2014, 

Seção 1, página 85), trata das questões referentes à formação de professores indígenas e 

relata que o direito dos povos indígenas a uma educação escolar própria, bem como o uso 

de suas línguas está pautado numa base legal, destacando os seguintes documentos: 

 a Constituição Federal de 1988;  

 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996);  

 a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 

5.051/2004;  

 a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 

2007;  

 o Decreto n° 6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica;  



 

 

                  

 o Decreto nº 6.861/2009, que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena e 

define sua organização em territórios etnoeducacionais;  

 as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos definidas no 

Parecer CNE/CP nº 8/2012; e  

 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 13/2012 e Resolução CNE/CEB nº 

5/2012).  

A Constituição Federal de 1988, no artigo 210, parágrafo 2◦ garante aos povos 

indígenas o direito a uma educação que se organize a partir de seus modos próprios de 

aprendizagem e língua materna, reafirmado pela LDB 9394/96 no artigo 32, parágrafo 3◦.  

Um marco importante nesta questão foi a realização da I Conferência Nacional 

de Educação Escolar Indígena (I CONEEI), realizada em 2009, cujas deliberações 

trouxeram ao debate a necessidade de definição de diretrizes nacionais para a formação de 

professores indígenas, no Ensino Superior. A Resolução CNE/CEB nº 5/2012, assim como 

no Parecer do Conselho Nacional de Educação / CP n. 6/2014 aprovado em 02/04/201 ( 

homologado em Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 31/12/2014, Seção 1, Pág. 

85 explicitam de forma clara a necessidade de formação para professores indígenas e sua 

importância para a consolidação do direito á educação escolar garantido na Constituição. 

Segundo a Resolução CNE/CEB nº 5/2012: 

Art. 19 A qualidade sociocultural da Educação Escolar Indígena necessita que sua 
proposta educativa seja conduzida por professores indígenas, como e gestores, 
pertencentes às suas respectivas comunidades. 
§ 1º Os professores indígenas, no cenário político e pedagógico, são importantes 
interlocutores nos processos de construção do diálogo intercultural, mediando e 
articulando os interesses de suas comunidades com os da sociedade em geral e 
com os de outros grupos particulares, promovendo a sistematização e organização 
de novos saberes e práticas. 
§ 2º Compete aos professores indígenas a tarefa de refletir criticamente sobre as 
práticas políticas pedagógicas da Educação Escolar Indígena, buscando criar 
estratégias para promover a interação dos diversos tipos de conhecimentos que se 
apresentam e se entrelaçam no processo escolar: de um lado, os conhecimentos 
ditos universais, a que todo estudante, indígena ou não, deve ter acesso, e, de 
outro, os conhecimentos étnicos, próprios ao seu grupo social de origem que hoje 
assumem importância crescente nos contextos escolares indígenas. (BRASIL, 
2012). 
 

Esta breve apresentação de como o direito á educação e à formação de 

professores indígenas se configurou nos documentos legais ao longo da história nos permite 

afirmar que as políticas voltadas a essa questão são muito recentes e ainda encontra-se em 

estágio de implantação. O Parecer do Conselho Nacional de Educação / CP n. 6/2014 relata 

na sua introdução que:  

Segundo dados da CGEEI/MEC, de 2005 a 2011 estiveram em formação nos cursos 
de licenciaturas 2.620 (dois mil seiscentos e vinte) professores indígenas em 20 
(vinte) IES que ofertaram 23 (vinte e três) cursos em 14 (catorze) estados da 
federação. A heterogeneidade destas experiências se traduziu em diferentes 



 

 

                  

resultados institucionais, acarretando, por exemplo, modos distintos de organização 
dos currículos, dos tempos e dos espaços de realização dos cursos, bem como 
formas diferenciadas de relacionamento entre as instituições formadoras e o 
movimento indígena. (BRASIL, 2014. p.5-6). 

 

Como afirma o texto, as experiências das instituições formadoras têm sido 

gestadas no seu próprio desenvolvimento e, dessa forma, ainda em andamento. Neste 

processo, é importante que se dê visibilidade ás experiências vividas, a fim de que as 

mesmas sejam pontos de reflexão e análise para o comprometimento com esses sujeitos, 

pois para assegurar o direito à educação específica, diferenciada e bilíngue é necessário 

que o currículo dos cursos de formação desses professores levem em conta essas 

questões. 

Nesse sentido, nos remetemos como análise nesse estudo, ao curso em 

andamento para professores indígenas, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

apresentado a seguir. 

 

2.2. Implementando Políticas Públicas: da demanda apresentada e os sujeitos envolvidos na 

proposição do curso de formação de professores indígenas 

 

 A demanda de formação de professores indígenas foi apresentada à UEA pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo de Olivença no Amazonas por meio da 

plataforma Paulo Freire, dispositivo implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) para promover cursos de formação de professores em 

serviço para duas turmas de professores indígenas das etnias Tikuna, Kambeba e Kokama. 

O município localiza-se no território Etno Educacional Alto Solimões no Amazonas/Brasil. É 

importante salientar que os sujeitos dessa demanda são professores já atuantes na rede de 

Ensino Municipal e, portanto, trazem saberes de experiência da docência e 

questionamentos específicos sobre o trabalho docente nas suas comunidades. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica (2012, Artigo 7, § 2º) preceituam que „Os saberes e práticas indígenas 

devem ancorar o acesso a outros conhecimentos, de modo a valorizar os modos próprios de 

conhecer, investigar e sistematizar de cada povo indígena, valorizando a oralidade e a 

história indígena”. 

Desta forma, o currículo desse curso não poderia ser discutido fora desse 

contexto e a participação da comunidade indígena, por meio de seus representantes foi algo 

imprescindível quando da concepção e construção do currículo a ser implantado no curso, 

ora em andamento. Essa interlocução se deu em diferentes momentos e espaços, 



 

 

                  

configurando-se como um diálogo intercultural de diferentes saberes e experiências que se 

entrelaçaram na tessitura deste currículo. 

 

2.3. Da tessitura e corporeificação do currículo 

 

O primeiro contato com o grupo que apresentou a demanda se deu em julho de 

2013 em uma reunião no município São Paulo de Olivença com representantes da 

Universidade do Estado do Amazonas, do Conselho dos Professores Indígenas da 

Amazônia (COPIAM), da Secretaria de Estado para Assuntos Indígenas (SEIND) e os 

coordenadores do Setor de Educação Escolar Indígena local, além do Secretário Municipal 

de Educação e outras lideranças indígenas das comunidades. Discutiu-se qual curso seria 

ofertado, quais as proposições que as comunidades indígenas traziam para a discussão 

desse currículo e qual seria o papel das instituições envolvidas nesse processo.  

Para Moreira e Silva (2002, p.8) 

[...] currículo é um artefato social e cultural.isso significa que ele é colocado na 
moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua 
produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o 
currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um 
elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 
específicas e contingentes da organização da sociedade e da educação. 
 

A definição foi por um curso de formação inicial para atender as turmas dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil, portanto, um curso de Pedagogia. 

Conforme solicitado pela comunidade, o eixo norteador foi a ênfase no ensino e utilização 

da língua materna.  

A necessidade apresentada justifica-se pelo que narram os professores 

indígenas no esforço da revitalização da língua materna e manutenção da cultura, no caso 

das etnias Kokama e Kambeba que estão vivenciando um processo de afirmação de sua 

identidade étnica. No caso dos tikunas, falantes fluentes da própria língua, o desafio está em 

trabalhar a escrita e alfabetização dos alunos na própria língua, bem como na importância 

de manter vivas a língua e a cultura desse povo. 

Outras questões como a presença de saberes indígenas no currículo do curso e 

as implicações pedagógicas do trabalho em suas comunidades foram discutidas 

coletivamente. Para essa proposição foi discutida a pedagogia da alternância, como forma 

de trabalho com os outros sujeitos das comunidades envolvidas.  

Sobre essa questão a Resolução do CNE/CEB 5/2012 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica diz que: 



 

 

                  

§ 1º A formação inicial dos professores indígenas deve ocorrer em cursos 
específicos de licenciaturas e pedagogias interculturais ou complementarmente, 
quando for o caso, em outros cursos de licenciatura específica ou, ainda, em cursos 
de magistério indígena de nível médio na modalidade normal.  
[...] 
§ 5º Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras devem garantir os meios 
do acesso, permanência e conclusão exitosa, por meio da elaboração de planos 
estratégicos diferenciados, para que os professores indígenas tenham uma 
formação com qualidade sociocultural, em regime de colaboração com outros órgãos 
de ensino. (BRASIL, 2012) 

 

Para uma compreensão mais aprofundada da realidade de trabalho desses 

futuros alunos do curso e no intuito de atender o que preconiza a diretriz, realizou-se uma 

visita em várias escolas de diferentes comunidades indígenas envolvidas. 

Após a apresentação da demanda e necessidades do grupo no Colegiado de 

Pedagogia da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, o pleito foi 

acatado e constituiu-se um grupo multidisciplinar de professores para trabalhar no Projeto 

Pedagógico do Curso.  

Em novembro de 2013 o desenho da proposta foi apresentado no seminário da 

Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues (OGPTB) no município de Benjamim 

Constant onde se discutiu o acesso dos indígenas do Alto Solimões na Universidade. As 

inferências colocadas à proposta foram debatidas com o grupo formado para compor o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, como delineado no próximo tópico.  

 

2.4. A formação de professores indígenas e o currículo do curso de Pedagogia Intercultural 

da Universidade do Estado do Amazonas 

 

Somos uma sociedade plural, multiétnica e isso implica uma diversidade de 

culturas. Esse fato, desconsiderado no passado sob a ideia de uma cultura nacional 

homogênea, se refletiu em currículos totalmente desvinculados das realidades onde eram 

“aplicados”, ignorando as necessidades dos sujeitos em formação. No caso de professores 

indígenas, muitos desses cursos de formação seguiam os currículos para formação de não 

indígenas, consequentemente excluindo-se desse processo os conhecimentos de seus 

povos e suas culturas.  

Souza e Fleuri (2003, p. 57) chamam a atenção para o fato de que, 

Na maioria das vezes, as relações entre culturas diferentes são consideradas a 
partir de uma lógica binária (índio x branco, centro x periferia, dominador x 
dominado, sul x norte, homem x mulher, normal x anormal) que não permite 
compreender a complexidade dos agentes e das relações subtendidas em cada 
polo, nem a reciprocidade das inter-relações, nem a pluralidade e a variabilidade dos 
significados produzidas nessas relações. 
 



 

 

                  

Na perspectiva de uma educação intercultural é necessário romper com essa 

lógica para dar lugar ao diálogo entre as culturas. Ainda conforme Souza e Fleuri (2003, p. 

63),  

Assim, as relações interculturais, em certa medida, perturbam a visão hierarquizada 
e purificada das culturas, do poder e do conhecimento. Possibilitam o 
questionamento da ordem institucional educacional estabelecida sob a óptica do 
poder hegemônico de educadores e educadoras sobre os(as) alunos(as). Ensejam a 
possibilidade de problematizar a pretensa procedência universalizante e 
homogeneizante do conhecimento. 
 

A interculturalidade implica uma relação intencional em que os grupos envolvidos 

desconstroem relações que há séculos trazem o estigma da discriminação e da pretensa 

superioridade de umas sobre as outras. Assim, conceber um currículo intercultural 

pressupõe uma atitude respeitosa e dialógica entre os grupos envolvidos. Reppetto (2012, 

p.21) assim define esse diálogo: 

[...] o sentido do diálogo entre culturas refere-se não apenas a desenvolver 
capacidades para ouvir e falar, mas, sobretudo, de refletir e pensar numa 
perspectiva dialógica, o que não deve remeter apenas à ideia de um colóquio entre 
dois (emissor e receptor), mas sim a uma discussão polifônica, sustentada por 
diferentes referências espaço-temporais, onde ideias, opiniões, conceitos, 
percepções sobre os processos históricos e do próprio mundo, devem ser 
compreendidos no complexo emaranhado de situações e atores envolvidos, 
articulados e desarticulados em diálogos nem sempre claros e isentos de conflitos. 
 

Para pensar todas as questões que se impõe ao construir um currículo 

intercultural, faz-se necessário também pensar no lugar de igual importância que os saberes 

e conhecimentos trazidos por estes grupos ocupam nesse currículo. Nessa tessitura as 

tensões e conflitos que se fazem presentes exigem dos envolvidos uma postura, como 

afirma Candau. (2010, p. 764): 

Nesse sentido, a perspectiva intercultural procura estimular o diálogo entre os 
diferentes saberes e conhecimentos, e trabalha a tensão entre universalismo e 
relativismo no plano epistemológico, assumindo os conflitos que emergem deste 
debate.  

 

É importante ressaltar que esses conhecimentos e saberes exigem que o Núcleo 

docente Estruturante seja de natureza multidisciplinar, pois a presença das diferentes áreas 

do conhecimento e dos diferentes saberes trazidos pelas comunidades indígenas possibilita 

uma atitude mais integradora desses elementos e, oportuniza, um reconhecimento das 

diferenças e sua importância no trabalho intercultural. A mesma autora pontua sobre o que 

sejam conhecimentos e saberes: 

O que denomino conhecimentos está constituído por conceitos, ideias e reflexões 
sistemáticas que guardam vínculos com as diferentes ciências. Esses 
conhecimentos tendem a ser considerados universais e científicos, assim como a 
apresenta um caráter monocultural. Quanto aos saberes, são produções dos 
diferentes grupos socioculturais, estão referidos às suas práticas cotidianas, 
tradições e visões de mundo. São concebidos como particulares e assistemáticos 
(CANDAU. 2010. p.764). 



 

 

                  

 

Tendo como pano de fundo as questões acima expostas, o desenho inicial do 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia Intercultural foi organizado em nove módulos 

em períodos alternados, constituído por três eixos: Ciclo Básico, Ciclo de Aprofundamento e 

Ciclo Específico de Etnoeducação. A Pedagogia da Alternância, como metodologia adotada 

possibilita a articulação dos conhecimentos trabalhados com aqueles da comunidade.  

O Ciclo Básico a ênfase do curso está no trabalho com conhecimentos gerais 

acerca da sociedade e do homem, do trabalho científico e das Políticas Públicas voltadas á 

Educação. No caso deste curso um estudo mais específico sobre as comunidades indígenas 

onde residem os alunos, suas organizações e a participação de alguns membros que 

exercem liderança nesses locais é o elemento organizador para compreender a sociedade e 

seus sujeitos e um olhar particular sobre as políticas públicas educacionais voltadas para 

povos indígenas e o estudo dessas resoluções. 

No Ciclo de Aprofundamento, os conhecimentos da escola, a contribuição da 

Psicologia e da Didática é trabalhada a partir do contexto local, ancorada nos círculos de 

socialização da Pedagogia da Alternância, no início de cada módulo. Nesse momento, 

atividades de incursão nas escolas onde atuam esses alunos são os eixos que norteiam os 

estudos e discussões dos conhecimentos trabalhados. 

Por fim, no Ciclo Específico de Etnoeducação a ênfase é sobre o trabalho com 

as línguas maternas e as atividades de intervenção nas escolas e são pautadas a partir do 

conhecimento que delas construiu-se durante o percurso do curso. 

No intervalo entre os módulos realizam-se seminários e oficinas sobre temas 

específicos a fim de estabelecer contato permanente com os alunos e alimentar a reflexão 

durante todo o curso, bem como o acompanhamento das atividades previstas pela 

Pedagogia da Alternância que, a cada período de estudos, possibilita a reflexão de aspectos 

importantes da organização social, cultural e escolar desses povos.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

A partir das questões abordadas no texto, podemos inferir que, no cenário 

educacional onde a formação de professores tem-se evidenciado nos últimos tempos como 

um desafio às políticas públicas educacionais, a formação de professores indígenas tem 

encontrado eco nessas mesmas reflexões. O direito conquistado a partir da constituição de 

1988 à uma educação escolar que respeite seus modos próprios de aprendizagem e sua 

cultura precisa ser consolidado por meio da formação de indígenas como professores e 

gestores de suas escolas.  



 

 

                  

Nesse sentido, a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena na Educação Básica e a homologação do Parecer para 

formação de professores indígenas representa um avanço nessa questão. 

Destacamos aqui, a título de problematização, o percurso de elaboração de um 

currículo de formação de professores indígenas no Estado do Amazonas trazendo questões 

que nos levam a pensar que a formação de professores indígenas na Amazônia não pode 

ser desvinculada do contexto aonde vai se desenvolver.  

O percurso realizado pelo grupo da Universidade do Estado do Amazonas e 

comunidade indígena na trajetória de construção de um currículo intercultural, aponta que 

esse processo deve ser pensado conjuntamente numa relação dialógica dos envolvidos, 

pois a oferta de cursos que não contemplem as necessidades dessas comunidades pouco 

acrescenta ao trabalho das escolas indígenas.  
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