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Apresentação 

O crescimento populacional e de reconhecimento político e jurídico no Brasil tem 

impulsionado a luta dos movimentos indígenas por território, saúde e educação. O 

crescimento demográfico vem acompanhado da mobilização política e do apoio recebido de 

diversas categorias da sociedade civil, tornando visíveis as identidades indígenas e suas 

reivindicações. 

  Com uma diversidade representativa de línguas, culturas e identidades, os povos 

indígenas têm, em diversos âmbitos, conquistado, por sua mobilização, o reconhecimento do 

Estado em relação aos seus direitos, que legalmente vêm sendo continuamente reforçados 

desde a Constituição Federal de 1988, que veio garantir-lhes direitos fundamentais, como 

educação, saúde, assim como os direitos a suas terras originárias, o respeito a suas culturas, 

organizações sociais e políticas, suas línguas e tradições, assim como sua autonomia1.   

Diversos dispositivos legais regulam esses princípios, incluindo o de auto-

identificação e autodeterminação de ser índio e, no caso da educação escolar, cria-se a 

educação diferenciada, intercultural, bilíngüe e que respeita seus processos próprios de ensino 

e aprendizagem, dando às escolas indígenas reconhecimento no Ministério da Educação-MEC 

a partir de propostas curriculares criadas localmente e que respeitam sua autonomia de gestão. 

O último Censo Escolar Indígena/MEC de 2005 revela um crescimento de 40% no 

alunado indígena desde 2002, somando 164 mil alunos indígenas matriculados no ensino 

básico. O ensino médio cresce nessa população e, se até recentemente um maior investimento 

se alocava no ensino fundamental, as escolas indígenas de ensino médio tiveram um 

crescimento de 300% em três anos. 

Em 2010, dados do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

confirmam que houve aumento na oferta para o ingresso de indígenas na educação básica. 

Segundo aponta o instituto somente no ensino médio a oferta aumentou 45,02%. No total 

foram 246.793 estudantes indígenas que realizaram matrículas nessa modalidade de ensino. 

Como pode-se observar aumenta assim, gradativamente, a demanda dos índios para o 

ensino superior, de modo proporcional à sua formação no ensino médio. Já em 2005, a 

Fundação Nacional do Índio-FUNAI estimara 2,5 mil índios cursando o ensino superior, 

porém 70% deles em instituições privadas, número eloqüente que comprova o aumento da 

demanda da população indígena por educação superior, assim como a urgência de se criar 

condições para sua inserção em instituições públicas superiores. 

                                                
1 Ver Capítulo VII, da Constituição Federativa do Brasil de 1988. 
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A Universidade do Estado do Pará-UEPA criada pela Lei Estadual nº5.747, de 18 de 

maio de 1993, caracterizada como uma instituição organizada como autarquia de regime 

especial e estrutura multicampi, constitui-se numa universidade pública, gratuita e de 

qualidade, presente nas seis mesoregiões geopolíticas do Estado do Pará, com uma trajetória 

histórica pautada em ações para a democratização do acesso ao ensino superior. 

Em se tratando de ações educacionais com povos indígenas, a UEPA tem 

participado, efetivamente, da elaboração e execução da Política Indigenista do Estado para 

esse grupo social, desde abril de 2007, com a realização da Semana dos Povos Indígenas no 

Pará, em parceria com o Governo Federal e Organizações Indígenas locais, em que 

participaram representantes Indígenas. Nesse evento, foi elaborada a “Carta dos Povos 

Indígenas”2, que contempla a apresentação de 60 (sessenta) proposições relativas aos 

problemas vivenciados pelos povos indígenas do Pará em setores prioritários como a 

educação, saúde, infra-estrutura, proteção e valorização do patrimônio cultural, 

sustentabilidade econômica e geração de renda, proteção e gestão territorial. 

A partir da Carta, o Governo do Estado do Pará propôs a construção coletiva das 

diretrizes da Política Indigenista do Estado do Pará, em que participaram representantes 

sociais e políticos das esferas governamentais nos âmbitos municipal, estadual e federal, bem 

como das organizações da sociedade civil indígena em que se consolidam os espaços e as 

ações de defesa, proteção e promoção dos direitos humanos e indígenas no Estado. Foi, então, 

constituído pelo Governo o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas Indigenista do Estado 

do Pará, que reúne 42 (quarenta e dois) órgãos, dentre eles, a UEPA. 

No período de maio a julho de 2008 foram realizados os Encontros Indígenas 

Regionais, que por meio de uma abordagem participativa foram discutidas as diretrizes gerais 

da Política Estadual para os Povos Indígenas, a identificação dos principais problemas e 

propostas dos indígenas, as formas de fortalecimento do movimento indígena do Pará e a 

escolha dos seus representantes para a Conferência Estadual.  

A Conferência Estadual dos Povos Indígenas do Pará, realizada nos dias 7, 8 e 9 de 

agosto de 2008, no Parque dos Igarapés, em Belém, constituiu-se num momento importante 

de trabalho coletivo, envolvendo diversos segmentos representativos de organizações 

governamentais, inclusive a UEPA3, e marcou uma das etapas de mobilização dos povos 

                                                
2 A Carta dos Povos Indígenas entregue ao Governo do Estado do Pará é o subsídio principal para elaboração do 
Plano Pará Terra de Direitos Indígenas. 
3 Ressalta-se que em maio de 2008 a UEPA também foi representada no I Seminário de Educação Escolar 
Indígena do Pará. 
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indígenas para as diretrizes das políticas públicas reivindicadas junto aos poderes públicos 

federal, estadual e municipal.  

Tendo como tema: “A diversidade que faz a diferença”, a Conferência foi um 

momento de reflexão, esclarecimentos, consolidação, ampliação e, principalmente, 

encaminhamentos das proposições com base nos resultados dos Encontros Indígenas 

Regionais, servindo de orientação para a definição das diretrizes da Política Estadual para os 

Povos Indígenas do Pará, que por sua vez devem ser desenvolvidas pelos órgãos do governo, 

num esforço de trabalho colaborativo, pautado pelos princípios da responsabilidade, do 

compromisso e da legalidade. 

Uma das diretrizes apontadas pelos povos indígenas para a UEPA foi a Constituição 

de uma Comissão4 para implantar as políticas afirmativas para os povos indígenas do Pará, 

demanda esta que já atendida pela instituição. 

Em 2009, a UEPA apoiou e participou das duas conferências Regionais de Educação 

Escolar Indígena, Marabá e Belém, assim como, da Conferência Nacional, em Brasília. Nas 

conferências a necessidade de acesso ao ensino superior pelos indígenas, assim como, a oferta 

da Licenciatura Intercultural pelas universidades foram as demandas apontadas, com destaque 

para a questão do respeito à cultura e à realidade de cada povo na elaboração do projeto 

político-pedagógico. 

Ciente ao fato de que, os índios, estiveram por muito tempo excluídos das políticas 

públicas nacionais de ensino no Brasil e que os processos seletivos de acesso ao ensino 

superior, na maioria das vezes, não respeitam as distinções culturais de apreensão de 

conhecimento e de mundo desses povos, a UEPA se colocou aberta ao diálogo com as 

lideranças indígenas, no sentido de elaborar um projeto político e pedagógico de formação 

superior indígena em consonância com as necessidades e reivindicações manifestadas nos 

encontros anteriormente relatados. 

O desafio de implantar um Curso de Licenciatura Intercultural Indígena vai ao 

encontro dos objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/2005-2014 

da Universidade do Estado do Pará, que prevêem, entre outros, a viabilização da oferta de 

curso de graduação destinado ao atendimento de demanda específica, e também a implantação 

política de ação afirmativa para democratização do acesso aos cursos de graduação para a 

redução das desigualdades educacionais. 

                                                
4 Inicialmente, foi constituída uma Comissão para elaborar as ações afirmativas da UEPA para os povos 
indígenas no Pará. Posteriormente, com a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta-TAC, esta Comissão 
passou a trabalhar especificamente na Oferta da Licenciatura Intercultural Indígena, denominada de COLIND. 
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Nessa perspectiva, ao atender a demanda dos povos indígenas no acesso ao ensino 

superior, a UEPA também abre possibilidades significativas de materialização das ações 

estratégicas para o desenvolvimento do Estado, nas quais vislumbra a missão objetiva de 

qualificação e capacitação de profissionais que possam intervir positivamente nos variados 

modos de vida social e econômica, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas em geral (NINA, 2007). 

Portanto, a qualidade do ensino, pretendida pela Universidade do Estado do Pará 

para o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, estão em consonância com o que está 

previsto no seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI, a saber, a articulação entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas quais a participação discente se evidencie 

como vasta experiência de formação integral (SOARES; RODRIGUES; ARAÚJO, 2008, 

p.12). 

Desse modo, ao organizar, implantar e implementar o Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena reconhecendo a diversidade cultural dos povos indígenas, seus modos 

próprios de organização linguística, política e cultural, a UEPA promove, direta e 

indiretamente, o fortalecimento e valorização da cultura desses povos. 

Em julho de 2012, a Universidade do Estado do Pará ofertou suas primeiras turmas 

do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, para os povos Gavião, Surui Aikewara e 

Tembé-Guamá, que concluíram o Curso em 19 de abril de 2016. Em julho de 2013, 

ingressaram no Curso as turmas Wai Wai e Tapajós Arapyú-Santarém. Em janeiro de 2015 

ingressou a turma Kayapó. Em janeiro de 2016, ingressaram as turmas Asurini do Trocará, 

Tapajós Arapyú-Caruci e Tembé-Gurupi. 

Em 2014, Curso foi avaliado e reconhecido pela Resolução CEE Nº 321, de 15 de 

maio de 2014, pelo Conselho Estadual de Educação do Pará, por isso a partir do Relatório de 

Avaliação apresentado, da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio, por meio da 

Resolução Nº 1, de 7 de janeiro de 2015, assim como das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, 

por meio da Resolução Nº 2, de 1 de julho de 2015, surgiu a necessidade de reformulação do 

Projeto Político Pedagógico do Curso implementado em 2012. 

Portanto, a organização e orientações contidas neste documento são fruto de um 

trabalho coletivo de reformulação do Projeto de 2012, realizado entre a Coordenação do 

Curso, Assessorias pedagógicas, Assessoria Linguística e docentes do Curso, com 
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significativa aprendizagem, que vem sendo acumulada durantes os anos de experiência com 

povos indígenas do Pará. 
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1. A UEPA e sua missão na Amazônia 

A Universidade do Estado do Pará-UEPA, nasce em 1993, da fusão e experiências 

acumuladas desde a criação, em 1940, de sua primeira Escola de Ensino Superior Estadual na 

cidade de Belém, em 1944, a Escola de Enfermagem do Pará. Deste feito em diante, a UEPA 

ampliou não somente seus espaços físicos de formação superior, mas, a interiorização dessa 

formação e a expansão de sua missão social e desenvolvimento político-social do Estado do 

Pará. Desse modo, a UEPA tem como Missão: 

 Promover e participar da modernização e desenvolvimento do Pará, 
em busca de mudanças na base produtiva e de verticalização do seu 
processamento; 
 Dinamizar a formação de agentes para todos os níveis de demanda 
desse novo ciclo de desenvolvimento, dotados de conhecimento, 
profissionalismo e solidariedade; 
 Constituir-se numa Universidade pública, gratuita e de qualidade, 
adequada ao processo regional, como centro de identidade estadual em 
pesquisa, ensino e extensão; 
 Promover suas ações, tanto na capital como no interior, implantando 
cursos e implementando os já existentes (PDI/UEPA, 2007, p.21) 

 

Nesse sentido, a UEPA “se constitui, assim, uma instituição inserida na 

contemporaneidade, vivendo sua especificidade regional, porém pautando seu projeto 

acadêmico nos avanços do saber universal” (IDEM). Assim, A Universidade do Estado do 

Pará, 
Ao definir a sua missão de produzir, difundir conhecimentos e formar 
profissionais éticos, com responsabilidade social, para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia, trabalha no intuito de contribuir na formação de 
profissionais capazes de atuar de forma ética e competente no mercado de 
trabalho, a fim de facilitar o desenvolvimento local e regional e, 
consequentemente, melhorar a qualidade de vida de seu povo (PPI/UEPA, 
2008, p.11). 

 

A Política de Ensino, que envolve a Graduação, a Pós-Graduação e a Extensão, prevê 

que a UEPA tenha um papel permanente de gerar saber de nível superior para viabilizar o 

funcionamento da sociedade. Esse papel se manifesta de forma diferente, conforme o tipo de 

sociedade que se deseja. Por isso, a Instituição tem claro que as mudanças desencadeadas a 

partir das primeiras décadas do século XXI, nas mais diversas áreas do conhecimento e do 

fazer humano, tem exigido, não apenas uma atuação crítica perante o mundo, mas também 

uma ação de intervenção social que lhe permita uma efetiva participação nas discussões e 

deliberações acerca dos interesses da sociedade (PPI/UEPA, 2008). 

Dessa maneira, tal intervenção faz com que a UEPA se comprometa com seu 

contexto geográfico e com a historicidade dos sujeitos e dos interesses sociais da sua 
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contemporaneidade. Sem essa articulação com a sociedade a Universidade não cumpre o seu 

papel de universidade. Ou seja, quanto mais a UEPA se aproxima da sociedade será mais 

capaz de solidarizar-se e comprometer-se na busca de alternativas para a solução dos 

problemas sociais (IDEM). 

Por isso, a UEPA deve ampliar, permanentemente, os limites de sua atuação, 

assumindo papel de agente de transformação social acompanhando de forma ativa programas 

e projetos governamentais e não-governamentais propostos para o Estado, para a Amazônia e 

para o País (IDEM). 

Diante disso, a Universidade do Estado do Pará tem as seguintes finalidades: 
• contribuir para a criação de direitos e de novas formas de 
existência social e para o cultivo da cidadania; 
• produzir conhecimento e desenvolver programas e projetos 
de ensino, pesquisa e de extensão visando à formação e à 
qualificação de pessoas para a investigação filosófica, científica, 
artístico-cultural e tecnológica, e para o exercício profissional; 
• promover e estimular a pesquisa considerada como princípio 
científico, educativo e político, objetivando o desenvolvimento da 
filosofia, da ciência, das letras, das artes, da tecnologia e da 
inovação; 
• promover a realização de programas de extensão e viabilizar 
a participação dos segmentos populacionais no processo de criação 
cultural; 
• realizar estudos e debates para a discussão das questões 
regionais e nacionais com o propósito de contribuir para a solução 
dos problemas, bem como possibilitar a criação de novos saberes, 
na perspectiva da construção de uma sociedade democrática; 
• desenvolver e elaborar projetos vinculados ao 
desenvolvimento do Estado em seus múltiplos aspectos (PDI/UEPA, 
2007, p. 22) 

 

Segundo Hage; Pereira e Brito (2013) a realidade educacional no Brasil e na 

Amazônia é marcada por profundas desigualdades sociais, que se expressam historicamente 

pelo racismo e discriminações de múltiplas naturezas, e a superação dessa situação requer um 

conjunto de estratégias que oportunizem o acesso dos grupos minoritários a níveis elevados 

de escolaridade. E, é nessa direção, de diminuição das desigualdades sociais e do bem viver 

de todos que a UEPA busca cumprir com sua finalidade. 

Na busca pela qualificação e a capacitação de profissionais que possam intervir 

positivamente nos variados modos de vida social e econômica e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, a Universidade do Estado do Pará tem como pressuposto a 

apropriação do conhecimento científico em áreas específicas do saber universal e o domínio 

de técnicas e de mecanismos capazes de gerar novos saberes e novas descobertas para a 
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formulação de matrizes produtoras de bens e serviços direcionados às especificidades 

socioambientais do estado e da região Amazônica, superando assim a sua condição histórica 

de provedores e exportadores de insumos e de matérias-primas (PPI/UEPA, 2008). 

O desenvolvimento do Estado e da Região deve, portanto, estar ancorada em ações 

estratégicas da UEPA de produção de ciência e de tecnologia que se traduzam em benefícios 

sociais e econômicos, capazes de superar os déficits do desenvolvimento humano refletidos 

nos baixos índices de pobreza, de escolaridade e de profissionalização, dentre outras tantas 

misérias sociais explícitas nas periferias da capital, das grandes cidades do Estado e no 

Campo (IDEM). 

Em articulação com o ensino e a pesquisa, a UEPA deve realizar extensão. Haja vista 

que a natureza da Universidade se revela e está fundada no tripé acadêmico ensino-pesquisa-

extensão. É por intermédio da extensão que a UEPA, sendo de natureza pública, utiliza seu 

conhecimento e sua potencialidade orgânica para responder as muitas indagações sociais, seja 

para orientar, ou capacitar para a realização de atividades laborais, seja qualificando para a 

produção de bens e geração de trabalho de pessoas e grupos organizados, de forma sustentável 

social e econômica (IDEM). 

Em termos de políticas sociais, a UEPA foi a primeira instituição de Ensino Superior 

do Estado do Pará a ofertar um curso de formação específica para professores indígenas, 

com processo seletivo diferenciado, em atendimento às Políticas Indigenistas voltadas para a 

Educação Escolar Indígena. Dentre os amparos legais que orientam a oferta do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena, destaca-se a Resolução Nº 1, de 7 de janeiro de 2015, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 

em cursos de Formação Superior e de Ensino Médio. 

A Política Indigenista no âmbito da UEPA está em consonância com a Política 

Indigenista no Estado do Pará que se desenvolve, por meio de ações do seu Núcleo de 

Formação Indígena5, articulação com os diversos órgãos e entidades da Administração Direta 

e Indireta do Estado, que implementam ações de políticas públicas direcionadas aos povos 

indígenas situados no território paraense, integrando-as às ações de órgãos e entidades 

federais e municipais e organizações não-governamentais, ouvidos os respectivos povos e 

respeitada a legislação federal.  

Tal Política estabelece o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade 

socioambiental, jurídica e cultural dos Povos Indígenas do Pará, considerando, dentre outros 

                                                
5 O Núcleo de Formação Indígena da UEPA foi institucionalizado pela Resolução no 2396/11 – CONSUN, de 16 
de dezembro de 2011, está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD/UEPA. 
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aspectos, os recortes de gênero, idade, religiosidade, espiritualidade, ancestralidade, 

orientação sexual e atividades laborais, bem como a relação desses em cada povo indígena. 

Dentre suas competências o NUFI tem atuação política, de articulação entre a 

Universidade e as comunidades e organizações indígenas, no campo da formação específica, 

diferenciada e intercultural, de modo a promover ações formativas no tripé ensino-pesquisa-

extensão, nas áreas de educação, saúde e tecnológica, e de acordo com o projeto societário 

de cada povo indígena. 

Em cinco anos de institucionalização, as ações do NUFI tem contribuído, 

significativamente para os avanços na efetivação da Política Indigenista do Governo do 

Estado do Pará, da Política Indigenista Nacional e de reivindicações do movimento dos 

povos indígenas do Estado do Pará. 

 

2. Sobre os Povos Indígenas no Estado do Pará 

A maior concentração de povos indígenas em território brasileiro encontra-se na 

região Norte do Brasil. Estima-se que aproximadamente 40% do total da população indígena 

habitam a região, sendo o Pará o segundo estado com maior número de indígenas (IBGE, 

2010). Em todo o território paraense são mais de 50 povos indígenas, em 62 Terras Indígenas 

delimitadas, declaradas, homologadas, regularizadas, encaminhadas e em estudo (FUNAI, 

2016).  

Para Santos (2011) torna-se importante destacar que a ausência de reconhecimento 

de determinadas áreas indígenas ou ainda, a morosidade nos processos de identificação, 

demarcação e homologação destas terras, torna as mesmas vulneráveis as ameaças de 

fazendeiros, invasores de grandes empreendimentos e interesses políticos. Haja vista, que os 

territórios indígenas se encontram em áreas de importante relevância biológica e recursos 

hídricos, faunísticos, florísticos e minerais, cujo valor econômico tem gerado assédio, 

conflitos fundiários e violações aos direitos socioculturais garantidos por lei. 

Os povos indígenas do Pará estão distribuídos em três grandes troncos linguísticos: 

tupi e tupi guarani, macro-jê, jê-Kayapó e jê-timbira, e karib (MAGALHÃES, 2001). O 

Nheengatu foi a principal língua da colonização da Amazônia nos séculos XVII e XVIII, 

levada a todas as partes atingidas pelas tropas, pelos colonos e comerciantes e pelos 

missionários (RODRIGUES, 2002). 
A presença extensiva da Língua Geral Amazônica durante mais de duzentos 
anos influenciou não só o Português amazônico, mas também muitas línguas 
indígenas de outras famílias, do tronco Tupí e de outras filiações genéticas, 
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como o Jurúna do rio Xingu, o Mawé e o Mundurukú do rio Tapajós, o 
Pirahã (Múra) do rio Madeira, o Tikúna do rio Solimões e línguas da família 
Karíb ao norte do rio Amazonas. Na bacia do rio Negro várias línguas 
indígenas foram inteiramente substituídas pela Língua Geral Amazônica, 
como é o caso da língua dos Baré, no município de São Gabriel da Cachoeira 
(IDEM, p.7-8). 
 

Segundo Rodrigues (2002), os fatores sociais que mais favoreceram a penetração e 

generalização da língua portuguesa na Amazônia, como a temos hoje, foram o genocídio da 

população falantes de língua geral durante a repressão à revolta da Cabanagem e, alguns anos 

depois, a importação maciça para os seringais amazônicos de trabalhadores nordestinos, 

falantes exclusivos da língua portuguesa. Junte-se a esses fatores a crescente escolarização e a 

evangelização das ações missionárias predominantemente em Português. 

Desde os anos 1970 que os povos indígenas do Pará também são afetados pelas 

grandes obras governamentais: extensas rodovias, a hidrelétrica de Tucuruí e, posteriormente, 

Carajás. Junte-se a elas o projeto da Transamazônica, que constituiu um dos maiores impactos 

do século para os povos do Pará, principalmente para os povos até então não contatados, 

como os Parakanã e os Arara, dentre outros (CIMI, 2013). 

Desse modo, as grandes empresas se aproveitaram e os colonos precariamente 

assentados acabaram se constituindo em testa de ferro para as invasões das áreas indígenas. 

Até hoje a situação não mudou: quando os territórios indígenas são invadidos, cria-se um 

problema social e exige-se a redução das áreas indígenas, como no caso dos Tembé do Guamá 

e dos Aikewara (IDEM). 

Segundo o CIMI (2013) outros projetos de construção de usinas hidrelétricas, como o 

Projeto da UHE Kararaô, hoje chamada de Belo Monte, como também a passagem de linhas 

de transmissão, a exploração madeireira e a expansão da pecuária marcam fortemente essa 

região da Amazônia, localizada no estado do Pará, colocando em risco a integridade física e 

cultural de muitos povos indígenas. E todos eles, associados a outros não tão expressivos, 

mudaram e transformaram profundamente a vida desses povos. 

Sem dúvida uma das lutas principais que preocupam os povos indígenas do Pará é a 

luta pela terra e os preconceitos que essa luta levanta sobre eles. Não é possível imaginar um 

povo indígena sem terra. Por isso a defesa do território equivale à defesa da própria 

existência. E, é no contexto de luta que a educação na categoria política deve acontecer. Haja 

vista que a existência e o direito a uma educação indígena está pautada no reconhecimento da 

coexistência das relações estabelecidas entre indígenas e não-indígenas. A educação 
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escolarizada, portanto, deverá permitir a apropriação de códigos e a aprendizagem de 

estratégias de resistência. 

 

Tabela 01 – Terras e Povos Indígenas do Pará 
TERRA INDIGENA POVO INDÍGENA UF MUNICÍPIO 

Alto Rio Guamá Tembé e Timbira PA Garrafão do Norte, Nova Esperança do 
Piriá, Paragominas, Santa Luzia do Pará 

Anambé Anambé PA Moju 
Andirá-Marau Sateré-Maué AM/PA Parintins, Aveiro, Maués, Barreirinha, 

Itaituba 
Apyterewa Parakanã PA São Félix do Xingu 
Arara Arara PA Medicilândia, Altamira, Brasil Novo, 

Uruará 
Arara de Volta Grande do 
Xingu 

Arara PA Senador José Porfírio 

Araweté Igarapé Ipixuna Araweté PA Senador José Porfírio, São Félix do 
Xingu, Altamira 

Areal Tembé PA Santa Maria do Pará 
Badjonkore Kayapó PA São Félix do Xingu, Cumaru do Norte 
Barreirinha Amanayé PA Paragominas 
Baú Kayapó PA Altamira 
Borari de Alter do Chão Borari PA Santarém 
Bragança-Marituba Mundurukú PA Belterra 
Cachoeira Seca Arara PA Altamira, Placas, Uruará 
Cobra Grande Arapiun, Jaraqui e 

Tapajó 
PA Santarém 

Escrivão Maytapu, Munduruku PA Aveiro 
Ituna/Itata (restrição de 
uso) 

Isolados PA Altamira, Anapu, Senador José Porfírio 

Jeju Tembé PA Santa Maria do Pará 
Juruna Km 17 Juruna PA Vitória do Xingu 
Kapôt Nhinore Kayapó MT/PA São Félix do Xingu, Santa Cruz do 

Xingu, Vila Rica 
Karajá Santana do 
Araguaia 

Karajá PA Santa Maria das Barreiras 

Kararaô Kayapó PA Altamira 
Kaxuyana/Tunayana Kaxuyana, Tunayana, 

Kahyana, Katuena, 
Mawayana, Tikiyana, 
Xereu-Hixkaryana, 
Isolados 

AM/PA Oriximiná, Nhamundá, Faro 

Kayabi Kayabi MT/PA Apiacás e Jacareacanga 
Kayapó Kayapó PA Cumaru do Norte, Bannach, Ourilândia 

do Norte, São Félix do Xingu 
Koatinemo Assurini do Xingu PA Altamira, Senador José Porfírio 
Kuruáya Kuruáya PA Altamira 
Las Casas Kayapó PA Pau D’Arco, Floresta do Araguaia, 

Redenção 
Mãe Maria Gavião PA Bom Jesus do Tocantins 
Maracaxi Tembé PA Aurora do Pará 
Maranduba Karajá PA/TO Araguacema, Santa Maria das Barreiras 
Maró Arapiun PA Santarém 
Menkragnoti Kayapó MT/PA Altamira, Matupa, Peixoto Azevedo, São 

Félix do Xingu 
Munduruku Munduruku PA Jacareacanga 
Munduruku-Taquara Munduruku PA Belterra 
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Nhamundá/Mapuera Hixkaryána, Wai Wai AM/PA Oriximiná, Faro, Urucará, Nhamundá 
Nova Jacundá Guarani Mbya PA Rondon do Pará 
Pacajá Asurini do Tocantins PA Portel 
Panará Panará MT/PA Altamira, Matupá, Guarantã do Norte 
Paquiçamba Yudjá PA Vitória do Xingu 
Parakanã Parakanã PA Itupiranga, Novo Repartimento 
Parque do Tumucumaque Wayana, Apalai AP/PA Almerim, Oriximiná, Laranjal do Jari, 

Óbidos, Alenquer 
Praia do Índio Munduruku PA Itaituba 
Praia do Mangue Munduruku PA Itaituba 
Rio Paru Deste Apalai, Wayana PA Alenquer, Almerin, Monte Alegre 
Sai-Cinza Munduruku PA Jacareacanga 
Sarauá Amanayé PA Ipixuna do Pará 
Sawré Apompu (Km 43) Munduruku PA Itaituba e Trairão 
Sawré Juybu (São Luiz 
do tapajós) 

Munduruku PA Itaituba e Trairão 

Sawré Muybu (Pimentel) Munduruku PA Itaituba e Trairão 
Sororó Surui do Pará PA Marabá, São Domingos do Araguaia, 

São Geraldo do Araguaia 
Tembé Tembé PA Tomé-Açu 
Trincheira Bacajá Araweté, Asurini do 

Xingu 
PA Senador José Porfírio, São Félix do 

Xingu, Altamira, Anapu 
Trocará Asurini do Tocantins PA Baião, Tucuruí 
Trocará-Doação Asurini do Tocantins PA Tucuruí 
Trombetas/Mapuera Waimiri Atroari, 

Katuena, Karafawayana, 
Isolados, Hixkaryana, 
Sikiyana, Tunayana, Wai 
Wai, Xereu 

AM/PA/RR Caroebe, Faro, Nhamundá, Oriximiná, 
São João da Baliza, Urucará 

Turé-Mariquita Tembé PA Tomé-Açu 
Turé-Mariquita II Tembé PA Tomé-Açu 
Xikrin do Rio Cateté Kayapó PA Água Azul do Norte, Marabá, 

Parauapebas 
Xipaya Xipaya, Kuruaya PA Altamira 
Zoe Zo’é PA Óbidos 

Fonte: FUNAI, 2016 

 

3. A Educação Escolar Indígena no Estado do Pará 

No Brasil, a história da educação escolar entre os povos indígenas pode ser analisada 

sob quatro fases. Segundo Nascimento (2010), a primeira fase esteve vinculada ao período 

colonial, quando a educação escolar era direcionada pelos missionários católicos, com o 

sentido de evangelização. A segunda fase foi caracterizada pela política integracionista, 

inicialmente pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), e, posteriormente pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), que apesar de priorizar o ensino bilíngue, não conseguiu 

desenvolver uma política com os índios, que respeitasse suas particularidades e seus direitos à 

diversidade cultural.  

A terceira fase foi marcada pelo surgimento de organizações indigenistas não-

governamentais e a formação do movimento indígena em fins da década de 60 e nos anos 70, 

período da ditadura militar. Na quarta fase, iniciada a partir da década de 80, ocorre a 
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consolidação dos movimentos indígenas e a definição/autogestão dos processos de educação 

formal (NASCIMENTO, 2010). 

Tassinari (2001), reforça que a implantação das primeiras escolas indígenas tinha o 

propósito de “nacionalizar” e “abrasileirar” os povos indígenas. Somente com o movimento 

organizado de resistência às ações das fases anteriores, a educação escolar indígena passa a 

desenvolver práticas sociais diferenciadas de respeito às características culturais de cada 

povo. 

As conquistas alcançadas a partir da Constituição Federal de 1988 possibilitaram o 

fortalecimento dos movimentos das fases anteriores e estabeleceram o direito aos princípios 

norteadores de uma educação escolar indígena com características intercultural, diferenciada, 

bi-multilíngue e específica. A emergência de tais características alavancou no Brasil o 

surgimento das políticas de formação de professores indígenas, inicialmente, em nível de 

magistério e, posteriormente, em nível superior, como os cursos de Licenciatura Intercultural.  

A trajetória histórica desse processo de conquista pela educação escolarizada 

demonstra que cada povo indígena atribui um sentido à escola que perpassa por trajetórias 

políticas, de lutas e/ou de autodeterminação, o que diversifica os modos de pensar e conceber 

as práticas pedagógicas nas escolas indígenas. 

No Estado do Pará, os reflexos desse movimento desencadearam mudanças na 

formação dos professores que atuavam junto às populações indígenas. Inicialmente, o 

processo de escolarização de índios ocorria com o deslocamento de professores não-indígenas 

às aldeias, para os Cursos ofertados pela FUNAI e pela SEDUC/PA. Esse deslocamento 

gerava situações que resultavam, muitas vezes, em renúncia da comunidade indígena pelo 

professor ou desistência do próprio profissional que encontrava dificuldades em adequar sua 

prática docente à realidade indígena, e por estas razões as ações formativas governamentais 

centravam-se nos professores não indígenas. 

Para os povos indígenas do Pará, as ações de políticas públicas na área de Educação 

Escolar Indígena tiveram início efetivamente em 1989, através de um convênio realizado 

entre a Secretaria de Estado de Educação, Fundação Nacional do Índio, Companhia Vale do 

Rio Doce e povo Parkatêjê, resultando no Projeto Parkatêjê, que tinha por atribuição atender 

indígenas no Ensino Fundamental. 

Com a promulgação da Resolução Nº880 de 16 de dezembro de 1999, pelo Conselho 

Estadual de Educação, a reivindicação das lideranças indígenas pela substituição de 

professores não indígenas por professores indígenas para atuar em suas escolas, assim como a 

adequação da escola e do ensino à realidade de cada povo, foi fortalecida. A Resolução Nº880 
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fixou as normas para estrutura e funcionamento das Escolas de Educação Indígena junto ao 

Sistema de Ensino do Estado do Pará, buscando garantir a formação específica e diferenciada. 

Dois artigos reforçaram as reivindicações das lideranças, são eles: 
Art. 3º. Constituirão elementos básicos para a organização, estrutura e 
funcionamento das escolas indígenas: 
I – Sua localização em terras indígenas e/ou arredores; 
II – Atendimento escolar às comunidades indígenas; 
III – Uso das línguas maternas no processo de ensino-aprendizagem, 
considerando a realidade sociolinguística de cada sociedade; 
IV – Organização escolar própria, levando em conta suas formas de estrutura 
social, suas tradições, formas de produção de conhecimento e processos 
próprios de aprendizagem, tais como: 
a) As línguas dos respectivos povos e a língua portuguesa; 
b) Suas práticas socioculturais; 
c) As formas de edificação das escolas que atendam aos interesses das 
comunidades indígenas; 
d) Atividades econômicas, especialmente aquelas que visem assegurar a sua 
subsistência, bem como atividades rituais e cerimoniais; 
e) Seus métodos de ensino e aprendizagem; 
f) Sua formação familiar e social. 
V – Formulação de projetos pedagógicos por escola ou por povo indígena, 
com a participação da respectiva comunidade; 
VI – Organização das atividades escolares em períodos próprios, que podem 
não corresponder ao ano civil e serem estruturados em épocas diversas, 
respeitando o curso das atividades econômicas, rituais, e demais 
manifestações sociais e culturais; 
VII – Uso de materiais pedagógicos construídos de acordo com o contexto 
sociocultural de cada povo indígena; 
VIII – Atividade docente exercida prioritariamente por professores indígenas 
oriundos da respectiva etnia. 

 

A partir de 2001, a educação escolar indígena passa por diversas mudanças, tais 

como: promulgação da Lei 10.172, que afirma em seu capítulo nove a responsabilidade do 

estado e do município sobre esta modalidade de educação; o estabelecimento das diretrizes, 

metas e objetivos através do Plano Estadual de Educação; e, a Carta dos Povos indígenas do 

Pará, cunhada no período da I Semana dos Povos Indígenas do Pará, em abril de 2007, e 

entregue oficialmente ao Governo do Estado. 

Em 22 de maio de 2003, foi promulgada pelo Conselho Estadual de Educação do 

Pará a Resolução nº 257, que aprovou a proposta curricular de Curso Normal em Nível Médio 

para a Formação de professores indígenas do Pará, para execução pela Escola Itinerante da 

Secretaria Executiva de Estado de Educação do Estado do Pará. Esta medida foi criada para 

que os professores indígenas pudessem adquirir a titulação exigida para o exercício do 

magistério (MARRA, 2015). 
A Escola Itinerante da SEDUC é um nome genérico dado a seu aspecto 
itinerante, já que não havia local específico para reunir um contingente tão 
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grande de alunos de etnias diversas. Os formadores se deslocavam para os 
municípios polos, cuja localização geográfica atendia ao maior número de 
etnias. As frentes de formação pela aproximação em polo, segundo 
depoimentos de seus idealizadores, deram-se em função do histórico de 
contato entre os grupos e aproximações de tronco linguísticos. Assim, as 
aulas foram realizadas em módulos, divididos em seis municípios polos. O 
referido curso tinha por objetivo atender aos seis polos distintos para acolher 
a demanda para formação de professores indígenas do Estado do Pará: 
Marabá, Oriximiná, Redenção, Altamira, Região Metropolitana (Etnia 
Tembé) e Jacareacanga (IDEM, p. 114). 
 

Conforme apresenta Marra (2015) algumas terras indígenas são atendidas por outros 

estados, como as Terras Indígenas Parque do Tumucumaque (Tiriyó e Kaxuyana) e Rio Paru 

D’Este (Apalai, Wayana e Tiriyó), cujas escolas estão vinculadas à Secretaria Estadual de 

Educação do Amapá. Apesar disso, em 2007, a equipe da SEDUC-PA fez uma visita à Missão 

Tiriyó, na TI Parque do Tumucumaque e, em dezembro de 2009, promoveu um curso de 10 

dias, sendo depois realizada uma prova de 5ª a 8ª séries para conceder aos professores 

certificação de ensino fundamental. 
Outros povos não contemplados pelo atendimento da SEDUC-PA são os 
Panara, da TI Panara, cujo território abrange os estados de Mato Grosso e 
Pará e os Mẽbêngôkre Mẽkragnotire, das aldeias Pykany, Kamau e 
Kubẽkàkre, da TI Mẽkragnotire, cujas escolas são vinculadas ao município 
de Guarantã do Norte em Mato Grosso. A SEDUC-PA possui unidades de 
apoio em alguns municípios que são chamadas de Unidade Regional de 
Ensino (URE). A 4ª URE de Marabá, a 5ª URE de Conceição do Araguaia e 
a 17º URE em Capitão Poço atendem às escolas indígenas (IDEM, p. 125). 
 

Apesar dos avanços na formação de professores indígenas em âmbito nacional, no 

Estado do Pará a política educacional para a formação de professores indígenas começa a ser 

construída e elaborada, mais efetivamente com o apoio financeiro, em 2008, a partir do Plano 

de Ações Articuladas-PAR lançado pelo Ministério da Educação. A composição do PAR-

Indígena em conformidade com o Plano Plurianual do Estado (2008-2011), estabeleceu, entre 

outros aspectos, a garantia da formação dos professores indígenas no Pará (SEDUC-PA, 

2008). 

Para que o PAR-Indígena fosse instituído foi necessário o estabelecimento de 

acordos institucionais, entre eles, a assinatura do Termo de Adesão ao Compromisso do Plano 

de Metas Todos Pela Educação. O Termo foi assinado pelas Secretarias Municipais de 

Educação, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade/MEC e Fundação Nacional do Índio-FUNAI. Cada Instituição 

comprometeu-se em qualificar a educação básica intercultural oferecida nas aldeias indígenas 

no Estado do Pará. 
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Em 2009, a pactuação pela Educação Escolar Indígena no Pará ocorre em função do 

Decreto Nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que definiu uma nova forma de organização da 

Educação Escolar Indígena em Territórios Etnoeducacionais, como “uma nova base política e 

administrativa de planejamento e gestão das políticas e ações da educação escolar indígena no 

Brasil” (BANIWA, 2010, p.1). 
Territórios Etnoeducacionais são áreas territoriais específicas que dão 
visibilidade às relações interétnicas construídas como resultado da história 
de lutas e reafirmação étnica dos povos indígenas, para a garantia de seus 
territórios e de políticas específicas nas áreas de saúde, educação e 
etnodesenvolvimento (IDEM, p.2) 

 

Cada Território Etnoeducacional-TE deve ser definido a partir das demandas 

advindas dos povos indígenas, que poderão pactuá-lo considerando suas relações territoriais, o 

patrimônio material e imaterial, e os demais elementos identitários da etnia. Um Território 

pode ser constituído por mais de um povo indígena, desde que haja consenso entre os povos 

envolvidos. 

Definido o TE, constitui-se a Comissão Gestora que será responsável por definir as 

ações a serem implantadas/implementadas e em realizar o acompanhamento das mesmas. Esta 

Comissão é coordenada pelo Governo Federal, por meio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI, e com composição 

representativa de cada povo indígena participante do Território. Dentre as competências da 

Comissão Gestora de um Território Etnoeducacional estão: 
Elaboração dos Planos de Ação dos Territórios Etnoeducacionais, com 
qualidade, precisão, coerência e factibilidade de acordo com as realidades, 
demandas e interesses locais. Os planos precisam dar conta de todas as 
demandas e necessidades administrativas, físicas (infraestrutura e outros 
recursos) e pedagógicas. Definição de recursos financeiros específicos para 
garantir a viabilidade e efetividade dos planos de ação de cada um dos 
territórios; e permanente diagnóstico, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento dos planos de ação e da qualidade dos serviços de 
atendimento nas escolas indígenas (BANIWA, 2010, p.2-3). 

 

No Estado do Pará foram pactuados quatro Territórios Etnoeducacionais, são eles: 

Ixamná (Povos Wai Wai), Tapajós Arapyu, Médio Xingu e Mebengokre (Kayapó). 

Mesmo com as dificuldades por vezes manifestadas pelos professores indígenas e por 

técnicos das Secretarias Municipais e Estadual, o número de escolas indígenas tem aumentado 

nos últimos anos, assim como, o acesso ao Magistério Indígena e ao Ensino Médio, o que 

consequentemente tem instigado as lideranças a participarem cada vez mais do movimento 

indígena pelo acesso ao Ensino Superior. 
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Articulada à Política Indigenista do Estado do Pará, atualmente a UEPA oferta a 

formação de professores indígenas por meio da Licenciatura Intercultural Indígena 

considerando, além das Regiões de Integração do Estado, os Territórios Etnoeducacionais. 

 
 
4. Documentos Legais e Referenciais para a formação de professores indígenas 
 

A Constituição de 1988 impulsionou uma mudança paradigmática na concepção 

escolar destinada às sociedades indígenas. O caráter integracionista preconizado no Estatuto 

do Índio cedeu lugar ao princípio do reconhecimento à diversidade sociocultural e lingüística 

dos povos indígenas. Isso levou a uma alteração de responsabilidades na condução da oferta 

de programas educacionais indígenas. 

Para Silva (2001), a Constituição Federal de 1988 foi decisiva para que outros 

eventos significativos se sucedessem no plano institucional. Segundo ela, foi a partir desse 

documento oficial que ocorreu a “oficialização de escolas indígenas diferenciadas”, assim 

como, “a formulação de políticas públicas que respondessem aos direitos educacionais dos 

índios a uma educação intercultural, bi- ou multilíngüe, comunitária e voltada à 

autodeterminação de seus povos”. Silva destaca como principais eventos institucionais 

ocorridos: 
a incorporação da educação indígena ao sistema nacional de educação pela 
transferência das responsabilidades federais específicas, nesse campo, da 
Fundação do Índio (FUNAI) para o Ministério da Educação (MEC), em 
1991; a criação do Comitê de Educação Indígena no MEC, constituído por 
representantes dos povos indígenas e de organizações e instituições da 
sociedade civil e universidades, em 1993; a publicação, pelo mesmo 
Ministério, das Diretrizes Para a Política Nacional de Educação Indígena, 
também em 1993; o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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(LDB) em 1996, com artigos específicos sobre a educação escolar indígena; 
a elaboração e publicação do Referencial Curricular Nacional para as 
Escolas Indígenas, por iniciativa do MEC, em 1998 (p.13). 

 

A Lei de Diretrizes e bases da Educação (Lei 9394/96), além de fortalecer as 

reivindicações de uma escola indígena de qualidade e que atenda às reais necessidades e 

anseios dos povos indígenas, também, contempla a participação das comunidades na 

elaboração dos currículos, dos materiais didáticos e do calendário escolar de acordo com o 

modo de viver de cada povo. 

Vale destacar os dois Artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-

LDBEN que apresentam disposições específicas sobre a Educação Escolar Indígena, são eles: 
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 pesquisas, 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. 
Art. 79 -  A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino 
no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.   
§ 1º- Os programas serão planejados com audiência das comunidades 
indígenas. 
§ 2º- Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos 
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 
- fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 
- manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 
educação escolar nas comunidades indígenas;    
- desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 
- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado. 
 

Em atendimento às determinações da LDBEN, o MEC apresentou o Referencial 

Curricular Nacional Para as Escolas Indígenas-RCNEI, que oferece, segundo o próprio 

documento, com função formativa e não normativa, subsídios e orientações para a elaboração 

de programas de educação escolar indígena que atendam aos anseios e aos interesses das 

comunidades indígenas, assim como, a formação de educadores capazes de assumir essas 

tarefas e de técnicos aptos a apoiá-las e viabilizá-las. 

O RCNEI está dividido em duas partes. A primeira denominada “Para Começo de 

Conversa”, que 
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reúne os fundamentos políticos, históricos, legais e antropológicos de uma 
proposta de educação escolar indígena entendida como "projeto de futuro e 
de escola que queremos", conforme expressam as comunidades indígenas e 
algumas de suas organizações. Seus destinatários principais são aqueles 
agentes que atuam nos sistemas de ensino estaduais e municipais e demais 
órgãos afins e que, só muito recentemente, se viram ligados à execução da 
política educacional formulada para as escolas indígenas. Esta parte do 
RCNE/Indígena apresenta o denominador comum, o marco geral presente 
nas várias situações escolares indígenas. Disso decorre o caráter abrangente 
de seu conteúdo. Ao apontar para questões comuns a todos os professores e 
escolas, entretanto, reconhece-se e incentiva-se a construção de 
programações curriculares distintas, feitas a partir de projetos históricos e 
étnicos específicos (RCNEI, 1998, p,14). 
 

Nessa primeira parte do Referencial são apresentados os seguintes princípios da 

educação indígena6: 
• uma visão de sociedade que transcende as relações entre humanos e admite 
diversos "seres" e forças da natureza com os quais estabelecem relações de 
cooperação e intercâmbio a fim de adquirir - e assegurar - determinadas 
qualidades;  
• valores e procedimentos próprios de sociedades originalmente orais, menos 
marcadas por profundas desigualdades internas, mais articuladas pela 
obrigação da reciprocidade entre os grupos que as integram;  
• noções próprias, culturalmente formuladas (portanto variáveis de uma 
sociedade indígena a outra) da pessoa humana e dos seus atributos, 
capacidades e qualidades;  
• formação de crianças e jovens como processo integrado; apesar de suas 
inúmeras particularidades, uma característica comum às sociedades 
indígenas é que cada experiência cognitiva e afetiva carrega múltiplos 
significados econômicos, sociais, técnicos, rituais, cosmológicos. 
 

A segunda parte intitulada “Ajudando a Construir os Currículos das Escolas Indígenas”, 

voltada para os técnicos das Secretarias estaduais e municipais de ensino, 
tem a pretensão de fornecer referências para a prática pedagógica dos 
professores (índios e não-índios) diretamente ligados às ações de 
implementação e desenvolvimento das escolas indígenas. Essa parte do 
documento dirige-se, mais diretamente, às salas de aula dos cursos de 
formação de professores indígenas e às próprias escolas onde esses 
professores atuam (IDEM). 
 

No item que trata das “Implicações para a formação de professores e outros atores 

institucionais” destacam-se quatro aspectos para o trabalho e a formação com professores 

indígenas, a saber: 1. A reflexão sobre a prática; 2. A preparação para o estudo independente; 

3. A preparação do professor-pesquisador; 4. A produção de materiais didático-pedagógicos. 

Esses aspectos podem ser concretizados em disciplinas e incorporados às áreas de estudos já 

existentes nos cursos de formação (RCNEI, 1998, p.80-83). 

                                                
6 Não confundir com educação escolar indígena. A educação indígena refere-se aos modos próprios de educar 
pelos distintos povos. 
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Nascimento e Vinha (2007), afirmam que embora tenha recebido críticas o Referencial 

tem sido um documento importante para subsidiar, em especial, as reflexões em torno de 

fundamentos como: multietnicidade, pluralidade e diversidade; educação e conhecimentos 

indígenas, autodeterminação e comunidade educativa indígena tendo como perspectiva um 

projeto escolar que contempla a educação intercultural, comunitária, específica e diferenciada. 

Em se tratando do Plano Nacional de Educação – PNE, que foi promulgado em 9 de 

janeiro de 2001, Bergamaschi (2005) ressalta que este documento estabelece metas e 

programas específicos para a viabilização, tanto no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, 

quanto à viabilidade financeira das escolas indígenas no país, responsabilizando os estados e 

municípios na sua execução. 

Na interpretação da autora supracitada para efetivar tal intento, o PNE propôs a criação 

da “categoria escola indígena”, a fim de assegurar a educação intercultural e bilíngüe, junto 

aos sistemas de ensino. No documento oficial, verifica-se também a necessidade de promover 

maior informação da população brasileira em geral sobre as sociedades indígenas, como 

forma de combater o desconhecimento, a intolerância e o preconceito em relação a essas 

populações. 

O PNE apresentou um capítulo sobre a educação escolar indígena, dividido em três 

partes. Na primeira parte faz-se um rápido diagnóstico de como tem ocorrido a oferta da 

educação escolar aos povos indígenas. Na segunda parte, apresentou as diretrizes para a 

educação escolar indígena. E na terceira parte, discorreu sobre os objetivos e metas que 

deverão ser atingidos, a curto e a longo prazo (MEC/SESU, 2011). 

Entre os objetivos e metas previstos no Plano Nacional de Educação de 2001, destaca-se 

a universalização da oferta de programas educacionais aos povos indígenas para todas as 

séries do ensino fundamental, assegurando autonomia para as escolas indígenas, tanto no que 

se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso dos recursos financeiros, e garantindo a 

participação das comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento dessas 

escolas. Para que isso se realize, o Plano estabelece a necessidade de criação da categoria 

escola indígena para assegurar a especificidade do modelo de educação intercultural e 

bilíngüe e sua regularização junto aos sistemas de ensino (MEC/SESU, 2011). 

O Plano Nacional de Educação de 2001 previu ainda, a criação de programas 

específicos para atender às escolas indígenas, bem como a criação de linhas de financiamento 

para a implementação dos programas de educação em áreas indígenas. Estabelece-se que a 

União, em colaboração com os Estados, deve suprir as escolas indígenas com equipamento 

didático-pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio, bem 
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como serão adaptados os programas já existentes hoje no Ministério da Educação em termos 

de auxílio ao desenvolvimento da educação (MEC/SESU, 2011).  

Atribuindo aos sistemas estaduais de ensino a responsabilidade legal pela educação 

indígena, o PNE/2001-2010 assumiu como uma das metas a ser atingida nessa esfera de 

atuação a profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, com a 

criação da categoria de professores indígenas como carreira específica do magistério e com a 

implementação de programas contínuos de formação sistemática do professorado indígena 

(MEC/SESU, 2011). 

O PNE/2001-2010 estabeleceu que a União, em articulação com os demais sistemas de 

ensino e com a sociedade civil devem proceder a avaliações periódicas da implementação do 

Plano e que tanto os Estados quanto os Municípios deverão, com base no Plano, elaborar seus 

planos decenais correspondentes (MEC/SESU, 2011). 

Em se tratando da formação de professores em nível superior dentre os objetivos e 

metas do PNE/2001, destaca-se o item 17 do documento que prevê: 
(...) Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas 
especiais para a formação de professores indígenas em nível superior, 
através da colaboração das universidades e de instituições de nível 
equivalente (MEC/SESU, 2011). 
 

Silva (2002) chega à conclusão que as 21 metas estabelecidas do PNE 2001-2010, longe 

de contribuírem na superação do enorme “fosso” existente entre os novos preceitos 

constitucionais e a realidade das escolas indígenas, funcionaram como obstáculos ao avanço 

de processos indígenas de construção e consolidação de suas escolas, significando assim um 

tipo de recuo nos direitos indígenas. 

Para a autora, no texto aprovado e publicado no Diário Oficial da União, em 10 de 

janeiro de 2001, a temática da educação (escolar) indígena figura em capítulo específico (nº 

9), com 21 metas. Percebe-se, contudo, que, ao invés de ir além do que já está garantido em 

outros textos da legislação atual, explicitando a real responsabilidade do Estado frente aos 

desafios da educação escolar indígena, o PNE repete questões já tratadas em leis anteriores e, 

inclusive, traz em diversos pontos, retrocessos significativos com relação ao direito dos povos 

indígenas em ter uma educação escolar que reconheça, respeite e fortaleça seus processos 

próprios de ensinar e aprender e que sejam parte de seus projetos de presente e futuro. 

No caso da temática da educação (escolar) indígena, o PNE trouxe, após a maioria das 

metas, anotações de rodapé que sugerem, por um lado, vaga lembrança quanto à 

responsabilidade da União. Por outro, no entanto, não garantia de financiamento público para 

as escolas indígenas e suas demandas. Ou seja, no fim das contas, nem municípios, nem 
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estados, nem união se comprometeram com os custos da educação escolar indígena, 

permanecendo o chamado dilema da “tríplice competência” sem solução, federalização, 

estadualização e/ou municipalização das escolas indígenas. Outras questões permanecem 

inalteradas no PNE, apontando para o fato de que na prática do estabelecimento de novas 

relações entre o Estado e os povos indígenas, pouca coisa mudou. 

Em 2002, a Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação, por meio 

da Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas do Departamento de Política da 

Educação Fundamental apresenta os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas. 

O referido documento tem como objetivo contribuir para a criação e implementação de 

programas de formação inicial (Magistério e Ensino Superior Intercultural Indígena), assim 

como, de formação continuada de professores indígenas. 

Esse documento prevê o seguinte: 
Aos sistemas de ensino, responsáveis pela oferta de programas de formação, 
cabem o respeito e o incentivo às novas práticas de atuação profissional, que 
permitam ao professor indígena responder aos anseios das comunidades 
indígenas dentro de novos parâmetros e consensos da educação escolar 
indígena no Brasil (MEC;SEF, 2002, p.10). 

 

Os Referenciais apontam os professores indígenas como protagonistas nas relações 

interculturais que são estabelecidas pela escola. Conforme apresentado no item 3.2 desse 

documento: 
“os professores indígenas têm o complexo papel de compreender e transitar 
nas relações entre a sociedade majoritária e a sua sociedade. São 
interlocutores privilegiados “entre mundos”, ou entre muitas culturas, tendo 
de acessar e compreender conceitos, idéias, categorias que não são apenas de 
sua própria formação cultural. Desempenham um papel social novo, criando 
e resignificando, a todo momento, sua cultura. Nesse processo, o professor 
indígena desempenha funções sociais específicas segundo o papel da escola 
para cada sociedade indígena em determinado momento de sua história” 
(IDEM, p.21). 

 

Desse modo, ainda nesse mesmo item, indica-se que “os cursos de formação devem 

permitir a análise crítica da escola, novo campo cultural/social, pelos professores indígenas”. 

Ou seja, os programas de formação precisam contemplar em sua organização a pesquisa e “a 

reflexão pedagógica e curricular, de forma que pensem e promovam a renovação da sua 

educação escolar, sensíveis às necessidades históricas de sua comunidade” (IDEM, p.23). 

Outros aspectos importantes registrados pelos Referenciais são os princípios básicos 

que devem reger o trabalho institucional na formulação e implementação da formação 

intercultural indígena, são eles: 
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 A obrigatoriedade de ouvir as comunidades indígenas quanto à sua 
demanda educacional (quantitativa e qualitativa). Isso se traduz no respeito e 
no atendimento das demandas indígenas em relação às escolas, de forma que 
projetos de formação de professores indígenas e implantação e ou 
implementação de escolas retratem com fidelidade as propostas dessas 
comunidades. 
 A necessidade de trabalhar em parceria, reconhecendo e incorporando 
as experiências acumuladas na área da educação escolar indígena em seu 
estado, por iniciativa de organizações não-governamentais, organizações 
indígenas e Fundação Nacional do Índio – FUNAI, avaliando tais iniciativas 
e promovendo a sua institucionalização, de forma que sejam reconhecidas e 
tenham validade legal (IDEM, p.70-71).  

 

Também, torna-se significativo nesse documento a parte que trata das “Características 

Gerais do Currículo de Formação de Professores Indígenas”. Alguns elementos comuns 

precisam ser considerados como marcos pedagógicos e curriculares da Educação Escolar 

Indígena, a saber: I. Conhecimentos psicossociais e culturais sobre os alunos, sejam eles 

crianças, jovens ou adultos de ambos os sexos; II. Conhecimentos sobre a dimensão cultural, 

social e política da educação escolar indígena e da educação em geral nas diversas sociedades 

humanas; III. Conhecimentos culturais relativos aos saberes sobre a natureza e a sociedade; 

IV. Conhecimentos pedagógicos sobre os processos de produção e socialização dos saberes e 

dos valores entre as gerações.  

Além desses elementos são apresentadas as sugestões metodológicas, que apontam para 

práticas pedagógicas conduzidas pela perspectiva experiencial, contextualizadas em situações 

educacionais concretas, registradas, narradas e intercambiadas, pautadas no diálogo e na 

formulação teórica em situações de formação as mais diversas. (IDEM, p.39). 

Em se tratando do Ensino Superior para Indígenas, algumas das manifestações 

reivindicatórias podem ser identificadas no Relatório Final da I Conferência Nacional de 

Educação Escolar Indígena-CONEEI, realizada em novembro de 2009, em Luziânia/GO. A I 

CONEEI foi organizada em três momentos. As Conferências nas Comunidades Educativas, 

Conferências Regionais e Conferência Nacional.  

Segundo o Relatório da CONEEI/2009, as Conferências nas Comunidades Educativas, 

realizadas em 1.836 escolas indígenas ao longo do ano de 2009, pretenderam dar voz a 

diferentes atores locais para que expressassem seus consensos com relação ao papel que a 

educação escolar deve assumir para o fortalecimento cultural e a construção da cidadania 

indígena, discutissem os avanços conquistados e os desafios que precisam ser enfrentados 

para a efetividade de uma educação escolar associada a seus projetos societários. As 1.836 
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conferências nas comunidades educativas garantiram a participação de 45.000 pessoas. 

Muitas dessas conferências locais reuniram mais de uma escola ou aldeia. 

As Conferências Regionais foram espaços para que representantes dos povos indígenas, 

dirigentes e gestores dos Sistemas de Ensino, Universidades, FUNAI, entidades da sociedade 

civil e demais instituições refletissem e debatessem a situação atual da oferta da educação 

escolar indígena e propusessem encaminhamentos para a superação de inúmeros desafios. 

Entre dezembro de 2008 e julho de 2009, foram realizadas 18 Conferências Regionais, 

reunindo 3.600 delegados, 400 convidados e 2.000 observadores (IDEM). No Pará, foram 

duas Conferências uma em Marabá e outra em Belém. 

A Conferência Nacional foi o momento em que, a partir das reflexões e discussões das 

etapas locais e regionais, os Delegados e as Delegadas elegeram um conjunto de 

compromissos compartilhados para orientar a ação institucional visando ao desenvolvimento 

da Educação Escolar Indígena. 210 povos indígenas participaram. Pela primeira vez na 

história do Brasil, foi prevista a garantia de participação de todos os povos indígenas 

brasileiros (IDEM). 

Em termos institucionais, 34 organizações indígenas, 24 Secretarias Estaduais de 

Educação, 91 Secretarias Municipais de Educação (de 179 municípios que trabalham com 

escolas indígenas em todo o país), 14 instituições indigenistas e 80 outras instituições do 

Estado brasileiro participaram da Conferência em suas diversas etapas. Deste modo, a I 

CONEEI mobilizou 50.000 pessoas entre representantes indígenas, representantes da 

sociedade civil e do Poder Público que diretamente participaram de alguma etapa do processo 

da Conferência (IDEM). 

Dentre os pontos debatidos e aprovados estão a proposição de um Sistema Próprio de 

Educação Escolar Indígena. Esta proposta, expressa e defendida em todas as Conferências 

Regionais prevê a validação de todas as práticas específicas e diferenciadas da escola 

indígena. Outro ponto importante foi a confirmação dos Territórios Etnoeducacionais, já 

editado pelo Decreto nº 6.861/2009, como uma nova forma de gestão da educação escolar 

indígena que, sem romper com o regime de colaboração, estabelece novas formas de pactuar 

ações visando a oferta de educação escolar a partir do protagonismo indígena (IDEM). 

De todos os pontos aprovados, alguns correspondem diretamente à Educação Superior, 

dos quais vale destacar na Parte 1, que trata da organização e gestão da educação escolar 

indígena no Brasil: 
A) CRIAÇÃO DO SISTEMA PRÓPRIO 
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4 O Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena deverá estabelecer 
parcerias com instituições de ensino superior, organizações governamentais 
e não-governamentais, com comprovada experiência na área e/ou pelas 
associações indígenas, para garantir a oferta de cursos de formação inicial e 
continuada de professores, bem como dos demais profissionais envolvidos 
com a educação escolar indígena, com o devido acompanhamento 
pedagógico. 
 
B) TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS 
2 A implantação dos Territórios Etnoeducacionais deve ser feita através de 
amplo processo de discussão sobre: marcos legais específicos; formação 
presencial de professores indígenas e de demais profissionais indígenas; 
regulamentação da oferta de ensino a distância; construção das escolas 
indígenas de acordo com a decisão das comunidades; controle social; gestão 
dos recursos financeiros destinados às escolas indígenas; implantação ou não 
de todos os níveis e modalidades de ensino nas aldeias; planos de trabalho 
dos Territórios; mecanismos de punição para assegurar que os entes 
federados cumpram com suas responsabilidades. 

 

Na Parte 2, que aborda as Diretrizes para a Educação escolar Indígena: 
5 O MEC e as Secretarias de Educação, em parceria com as organizações 
indígenas, universidades, organizações governamentais e não 
governamentais, devem criar programas de assessoria especializada em 
educação escolar indígena para dar suporte ao funcionamento das escolas. 
 
12 Que o MEC, em parceria com as Universidades, CAPES e CNPq, IFETs, 
ONGs e em colaboração com a FUNAI e outros institutos de ensino e 
pesquisa, apóie a realização de pesquisas lingüísticas com a participação dos 
povos indígenas garantindo o retorno deste material para as comunidades. 
Que essas pesquisas sejam realizadas com o consentimento das comunidades 
a fim de garantir a defesa dos direitos autorais. 
 
17 A produção de materiais específicos deve envolver professores, 
especialistas e sábios indígenas. 
 

Na Parte 3, que orienta para as modalidades de ensino na educação escolar indígena: 
E) EDUCAÇÃO SUPERIOR  
1   O MEC e CNE devem iniciar processo de elaboração das diretrizes para 
educação superior indígena, contando com ampla participação dos povos e 
associações indígenas, assegurando, na educação superior, o diálogo entre os 
conhecimentos indígenas e não-indígenas. 
2   Que as Instituições Públicas de Ensino Superior sejam estimuladas e 
financiadas pelo mec para implantar, além das licenciaturas, cursos 
específicos e diferenciados nas diferentes áreas de conhecimento. 
3   Que a criação de cursos aconteça a partir de diagnóstico feito nas 
comunidades indígenas, garantindo a participação das mesmas, inclusive, na 
definição de critérios para os processos seletivos diferenciados, de modo a 
atender às suas demandas, estimulando a ampliação de meios de ingresso e 
permanência de alunos indígenas em seus cursos por meio de programas de 
apoio pedagógico e bolsas de estudo com valores condizentes com a 
realidade das cidades visando a conclusão dos mesmos. 
4   Que sejam garantidos espaços físicos e políticos nas instituições públicas 
para criação e manutenção dos cursos. 
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5   Que estes cursos possam ser oferecidos também dentro dos territórios 
indígenas. 
6   Criação, pelas Universidades, de programas específicos de pesquisa, 
extensão e pós-graduação para professores e estudantes indígenas em todos 
os cursos com socialização dos resultados das pesquisas para as 
comunidades. 
7   O MEC deve incentivar a criação, pelas agências financiadoras (CAPES e 
CNPq), de programas de financiamento de bolsas de pesquisa, extensão e 
monitoria para estudantes indígenas e sobre a temática indígena junto aos 
programas de graduação e pós-graduação das Universidades.  
8   Que o MEC e demais órgãos de governo priorizem recursos financeiros 
para formação inicial e continuada de qualidade dos professores indígenas de 
todos os níveis e modalidades. E que os cursos organizados capacitem para 
prática pedagógica específica e diferenciada, habilitando para ensinar com 
qualidade tanto os conteúdos indígenas como os não-indígenas que sejam da 
necessidade das comunidades indígenas, valorizando a língua materna, o 
bilingüismo e/ou multilinguísmo e as tradições culturais de seus povos.  
9 Que o MEC, em colaboração com a FUNAI e outros parceiros e com 
ampla participação dos povos indígenas, avalie e analise de forma específica 
os cursos de formação de professores indígenas de nível médio e superior e 
seu impacto na aprendizagem dos estudantes e na vida da comunidade. 
10 Que seja aperfeiçoado o PROLIND para se transformar em uma política 
permanente do MEC para financiamento do ensino superior para professores 
indígenas. 

 

E, as Disposições Transitórias, no seguinte item: 
Enquanto não for implementado o Sistema Próprio de Educação Escolar 
Indígena, recomenda-se: 
7 Que o MEC crie formas diferenciadas para avaliação institucional das 
escolas indígenas e reconhecimento dos cursos de licenciatura indígena. 

 

Para além de orientações administrativas e pedagógicas o Relatório Final da I CONEEI 

revela que as representações indígenas se mostram cada vez mais conscientes da necessidade 

e importância da apropriação do papel da escola para o seu povo. É na participação efetiva das 

políticas educacionais que devem ser construídas não “para eles”, mas, “com eles”, que se 

espera que a educação possa estar atendendo aos seus interesses e projetos políticos e 

culturais, dando respostas às demandas apontadas, de modo a contribuir para os diferentes 

processos de autonomia e reconhecimento social objetivados pelos povos indígenas. 

No ano de 2012, foi promulgada a Resolução Nº5 da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação/MEC, de 22 de junho de 2012, que aponta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, cujos 

fundamentos da Educação Escolar Indígena se sustentam pelos princípios da igualdade social, 

da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade. 



30 
 

 

Os artigos tratados na Seção II, Dos professores indígenas: formação e 

profissionalização, fornecem as orientações necessárias para a formação inicial e continuada 

de professores indígenas, principalmente em seu Art. 20, que dá as seguintes diretrizes: 
Art. 20 Formar indígenas para serem professores e gestores das escolas 
indígenas deve ser uma das prioridades dos sistemas de ensino e de suas 
instituições formadoras, visando consolidar a Educação Escolar Indígena 
como um compromisso público do Estado brasileiro. 
§ 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. 
§ 2º A formação inicial será ofertada em serviço e, quando for o caso, 
concomitante com a própria escolarização dos professores indígenas. 
§ 3º Os cursos de formação de professores indígenas, em nível médio ou 
licenciatura, devem enfatizar a constituição de competências referenciadas 
em conhecimentos, saberes, valores, habilidades e atitudes pautadas nos 
princípios da Educação Escolar Indígena. 
§ 4º A formação de professores indígenas deve estar voltada para a 
elaboração, o desenvolvimento e a avaliação de currículos e programas 
próprios, bem como a produção de materiais didáticos específicos e a 
utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa. 
§ 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. 
§ 6º Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras devem assegurar a 
formação continuada dos professores indígenas, compreendida como 
componente essencial da profissionalização docente e estratégia de 
continuidade do processo formativo, articulada à realidade da escola 
indígena e à formação inicial dos seus professores. 
§ 7º O atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais 
do magistério indígena dar-se-á pela oferta de cursos e atividades formativas 
criadas e desenvolvidas pelas instituições públicas de educação, cultura e 
pesquisa, em consonância com os projetos das escolas indígenas e dos 
sistemas de ensino. 
§ 8º A formação continuada dos profissionais do magistério indígena dar-se-
á por meio de cursos presenciais ou cursos à distância, por meio de 
atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, 
especialização, bem como programas de mestrado ou doutorado. 
§ 9º Organizações indígenas e indigenistas podem ofertar formação inicial e 
continuada de professores indígenas, desde que solicitadas pelas 
comunidades indígenas, e terem suas propostas de formação autorizadas e 
reconhecidas pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação. 

 

A promulgação da Resolução supracitada foi um avanço na oferta de cursos para a 

formação de professores, particularmente, para as instituições de ensino superior, que 

passaram a ter um melhor amparo legal para a oferta das licenciaturas interculturais. 
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Em 2014, foi aprovado o PNE 2014-2024, que parte de diretrizes que visam uma 

educação mais igualitária e de qualidade e, para tanto, estabelece 20 metas e 256 estratégias 

para o ensino no país em todos os níveis (infantil, básico e superior). Estados, municípios e 

federação terão dez anos para alcançar os objetivos propostos. 

Sabia e Alaniz (2015) identificam como uma das limitações do atual PNE, ou seja, 

como um ponto fraco do plano, a ausência de diagnóstico do cenário educacional brasileiro, 

bem como no desvelamento dos processos avaliativos sobre o cumprimento das metas do 

PNE 2001- 2011. Os autores partem do pressuposto de que é o diagnóstico que possibilita 

identificar o que se tem, ou seja, situar cada etapa e modalidade da educação básica ou do 

nível superior, e a situação do magistério, condições de trabalho e carreira dos profissionais 

da educação, bem como os investimentos em educação. Devido a falta do diagnóstico, o PNE 

atual não traduz o conjunto das deliberações aprovadas pela Conferência Nacional de 

Educação (CONAE/2010). Contudo, representou um esforço coletivo dos educadores para 

deliberar um documento final que expressasse a educação brasileira que a sociedade deseja. 

Para uma melhor visualização da Educação Escolar Indígena no PNE 2014-2024, 

apresentamos o quadro-síntese a seguir: 

 

Tabela 02 – PNE 2014-2024 e a Educação Escolar Indígena 

Artigo/Metas Recomendação 
Art. 8º Os estados, o Distrito Federal e os municípios 
deverão elaborar seus correspondentes planos de 
educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, 
em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 
previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da 
publicação desta lei. 

Considerar as necessidades específicas das populações 
das comunidades indígenas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural (Inciso II). 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por 
cento das crianças de até três anos até o final da 
vigência deste PNE. 

Fomentar o atendimento das comunidades indígenas, 
na educação infantil nas respectivas comunidades, por 
meio do redimensionamento da distribuição territorial 
da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 
deslocamento de crianças, de forma a atender às 
especificidades dessas comunidades, garantido 
consulta prévia e informada (Estratégia 1.10). 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de nove 
anos para toda a população de seis a quatorze anos e 
garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos 
alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste PNE. 

→Desenvolver tecnologias pedagógicas que 
combinem, de maneira articulada, a organização do 
tempo e das atividades didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, considerando as 
especificidades das comunidades indígenas (Estratégia 
2.6). 
→Estimular a oferta do ensino fundamental, em 
especial dos anos iniciais, para as populações 
indígenas (Estratégia 2.10). 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar 
para toda a população de quinze a dezessete anos e 
elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a 
taxa líquida de matrículas no ensino médio para 
oitenta e cinco por cento. 

Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de 
ensino médio integrado à educação profissional, 
observando-se as peculiaridades das comunidades 
indígenas (Estratégia 3.7). 
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Meta 4: universalizar, para a população de quatro a 
dezessete anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

Implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de 
professores e professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas indígenas 
(Estratégia 4.3). 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 
o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

Apoiar a alfabetização de crianças indígenas, com a 
produção de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que 
considerem o uso da língua materna pelas 
comunidades indígenas (Estratégia 5.5).  

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no 
mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento 
dos(as) alunos(as) da educação básica. 

Atender às escolas das comunidades indígenas na 
oferta de educação em tempo integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais (Estratégia 6.7). 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb: Anos iniciais 
do ensino fundamental (2015:5.2; 2017: 5.5; 2019: 
5.7; 2021: 5.0); Anos finais do ensino fundamental 
(2015:4.7; 2017: 5.0; 2019: 5.2; 2021: 5.5); Ensino 
médio (2015:4.3; 2017: 4.7; 2019: 5.0; 2021: 5.2). 

→Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a 
história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis 
nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 
de março de 2008, assegurando-se a implementação 
das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por 
meio de ações colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e a sociedade civil (Estratégia 
7.25). 
→Consolidar a educação escolar de comunidades 
indígenas, respeitando a articulação entre os 
ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da 
identidade cultural; a participação da comunidade na 
definição do modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as práticas 
socioculturais e as formas particulares de organização 
do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, em língua 
materna das comunidades indígenas e em língua 
portuguesa; a reestruturação e a aquisição de 
equipamentos; a oferta de programa para a formação 
inicial e continuada de profissionais da educação; e o 
atendimento em educação especial (Estratégia 7.26). 
Desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as escolas 
indígenas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os(as) 
alunos(as) com deficiência (Estratégia 7.27). 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 

Fomentar a integração da educação de jovens e 
adultos com a educação profissional, em cursos 
planejados, de acordo com as características do 
público da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das comunidades 
indígenas, inclusive na modalidade de educação a 
distância (Estratégia 10.3). 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação Expandir o atendimento do ensino médio gratuito 
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profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos cinquenta por cento 
da expansão no segmento público. 

integrado à formação profissional para as 
comunidades indígenas, de acordo com os seus 
interesses e necessidades (Estratégia 11.9). 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação 
superior para cinquenta por cento e a taxa líquida para 
trinta e três por cento da população de dezoito a vinte 
e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, quarenta por cento das 
novas matrículas, no segmento público. 

→Ampliar as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas aos(às) estudantes de instituições 
públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies), de que trata a Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, 
de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes indígenas, de forma a apoiar 
seu sucesso acadêmico (Estratégia 12.5). 
→Expandir atendimento específico a populações e 
comunidades indígenas, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de profissionais 
para atuação nessas populações (Estratégia 12.13). 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas 
na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco 
mil doutores. 

Implementar ações para reduzir as desigualdades 
étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das 
populações e comunidades indígenas a programas de 
mestrado e doutorado (Estratégia 14.5). 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
no prazo de um ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da educação 
de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as professoras 
da educação básica possuam formação específica de 
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. 

Implementar programas específicos para formação de 
profissionais da educação para as escolas de 
comunidades indígenas (Estratégia 15.5). 

Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a 
existência de planos de carreira para os(as) 
profissionais da educação básica e superior pública de 
todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira 
dos(as) profissionais da educação básica pública, 
tomar como referência o piso salarial nacional 
profissional, definido em lei federal, nos termos do 
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Considerar as especificidades socioculturais das 
escolas das comunidades indígenas no provimento de 
cargos efetivos para essas escolas (Estratégia 18.6). 

 

O PNE 2014-2024 apresenta importantes avanços em termos de investimento, ao adotar 

10% do PIB em educação e o custo aluno-qualidade. Entretanto, em relação à Educação 

Escolar Indígena ratifica os mesmos desafios do PNE 2001-2010, e se termos dos desafios de 

sua execução. Haja vista, que será necessário superar a perspectiva integracionista e buscar o 

reconhecimento da pluralidade cultural dos povos indígenas nas relações estabelecidas entre 

povos indígenas estados e municípios, que em muitos casos são extremamente conflituosas. 

Como havia nos alertou Silva (2002), percebe-se, contudo, que, ao invés de ir além do que já 

está garantido em outros textos da legislação, explicitando a real responsabilidade de Estado 

frente aos desafios da Educação Escolar Indígena, o PNE repete questões já tratadas em leis 

anteriores, sem avançar em sua especificidade. 
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Em relação à oferta de cursos de licenciaturas específicas, é na Resolução Nº 1, de 7 de 

janeiro de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores Indígenas em cursos de Formação Superior e de Ensino Médio, que teremos um 

tratamento específico para essa matéria. Nessa Resolução, 
A formação inicial de professores indígenas deverá ser realizada em cursos 
específicos de licenciaturas e pedagogias interculturais e, quando for o caso, 
em outros cursos de licenciatura, programas especiais de formação 
pedagógica e aproveitamento de estudos ou, ainda, excepcionalmente, em 
outros cursos destinados ao magistério indígena de Nível Médio nas 
modalidades normal ou técnica. 
 

Além do Art. 4º do Capítulo II, Da Construção e do Desenvolvimento de Programas e 

Cursos Específicos para a Formação de Professores Indígenas, outros Artigos do mesmo 

Capítulo também garantem: 
Art. 5° A formação continuada de professores indígenas dar-se-á por meio 
de atividades formativas, cursos e programas específicos de atualização, 
extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado.  
Art. 6º Os sistemas de ensino devem garantir aos professores indígenas a 
formação inicial em serviço e, quando for o caso, a formação inicial e 
continuada concomitante com a sua escolarização.  
§1º A formação inicial e continuada em serviço deve ser assegurada aos 
professores indígenas, garantindo-se o seu afastamento, sem prejuízo do 
calendário letivo das escolas indígenas.  
§2º Essas garantias são extensivas aos indígenas que atuam na docência e na 
gestão dos programas de Educação Escolar Indígena, tanto os ofertados nas 
escolas indígenas quanto os realizados em secretarias de educação, seus 
órgãos regionalizados e conselhos de educação. 

 

A instituição desses marcos jurídicos específicos para a formação de professores 

indígenas contribui para a consolidação da Política Indigenista no âmbito das instituições de 

ensino superior e incita o desafio da garantia dos direitos neles estabelecidos. 

Um outro amparo jurídico que não é específico da Educação Escolar Indígena, mas, que 

também deve-se considerar na oferta de um Curso de Licenciatura Intercultural Indígena é a 

Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

Em se tratando dos cursos de formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério da educação básica para a educação escolar indígena, a Resolução estabelece, em 

seu Art. 3º, § 7º, parágrafo I, que: 
A formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a 
educação básica da educação escolar indígena, nos termos desta Resolução, 
deverá considerar as normas e o ordenamento jurídicos próprios, com ensino 
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intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos 
indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. 

 

Apesar dessas novas Diretrizes garantirem que os Cursos de Licenciatura Intercultural 

Indígena se organizem e se desenvolvam conforme suas próprias diretrizes e ordenamentos 

jurídicos, faz-se necessário considerar alguns componentes inovadores dos currículos de 

formação, até o momento não disponibilizados na formação de professores indígenas, como é 

o caso dos conteúdos tratados no Art. 13º, § 2º, que referem-se aos conteúdos relacionados à 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, de faixa geracional e educação especial. 

Merecem atenção dois outros aspectos apresentados nessas Diretrizes, e que foram 

tratados no Capítulo VI que aborda a Formação Continuada dos Profissionais do Magistério, e 

no Capítulo VII que garante as políticas de valorização dos profissionais do magistério da 

educação básica. 

Sobre a Formação Continuada dos Profissionais do Magistério, o Art. 16 recomenda o 

seguinte: 
A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 
valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente. 

 

Em relação às políticas de valorização dos profissionais do magistério da educação 

básica destacam-se os Artigos 18 e 19, que fortalecem a luta dos professores indígenas pelo 

reconhecimento de sua categoria e da oferta de concurso público específico. 

 

5. Características Gerais do Curso 

5.1. Denominação do Curso: Licenciatura Intercultural Indígena 

5.2. Diplomação: O portador do diploma estará habilitado ao exercício do magistério na 

Educação Básica com atuação na área escolhida. 

5.3. Modalidade: Graduação/Licenciatura 

5.4. Pólos de Implantação: O momento-universidade ocorrerá preferencialmente em Campus 

da UEPA, ao qual a turma esteja vinculada. O momento-comunidade será realizado em aldeia 

indígena a ser definida pelo(s) povo(s) envolvido(s). 
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5.5. Total de vagas ofertadas: 40 vagas por turma quando ofertada pela UEPA. Em casos 

específicos de oferta da turma em regime de colaboração ou em programa especial o número 

de vagas ofertadas será de acordo com o previsto no respectivo edital. 

5.6. Funcionamento: O curso terá funcionamento, preferencialmente em dois turnos: 

matutino e vespertino. O funcionamento noturno poderá ocorrer em casos específicos, 

conforme apreciação da coordenação. 

5.7. Dimensões da turma: A turma participará da Etapa de Formação Geral e na Etapa de 

Formação Específica haverá a divisão equilibrada de alunos entre as três áreas de 

concentração. Caso seja necessário, serão utilizados como critérios para a divisão da turma: a) 

a área de atuação do magistério aluno-professor indígena; e, b) A classificação, a partir do 

desempenho discente, na Etapa de Formação Geral. 

5.8. Carga horária do Curso: O Curso terá uma carga horária de 4.000 horas, que serão 

cumpridas em horas aulas de 50 minutos, conforme Regimento Geral da UEPA, Art. 44 § 4º, 

divididas entre Nivelamento Acadêmico (200 horas). I. Núcleo de Formação Geral (1.700 

horas); II. Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Áreas de Atuação Profissional 

(1.100 horas); III. Núcleo de Estudos Integrados (1.000 horas), sendo constituído na forma 

de Práticas como Componente Curricular (400h), Estágio Supervisionado (400h) e Outras 

Formas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (200h). 

5.9. Regime de Oferta7: Presencial/Semipresencial/Modular. Caso haja a necessidade, 

poderão ser utilizados 20% da carga horária das atividades previstas em forma de atividades à 

distância. 

5.9.1. Integralização Curricular: Mínimo de oito semestres e máximo de 14 semestres 

5.10. Processo de Seleção: A forma de ingresso no Curso de Licenciatura Intercultural/UEPA 

será diferenciada e específica, por meio de Processo Seletivo Próprio, em observância ao Art. 

50 do Regimento Geral da UEPA. No processo de avaliação para o referido ingresso dos 

candidatos, poderão ser definidos os seguintes instrumentos: 

 PROVA DE LEITURA E ESCRITA, de modo que se possa aferir a competência 

em leitura e escrita e detectar as necessidades de instrumentalização. 

 PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS, de modo que se possa aferir 

conhecimentos sobre conhecimentos nas três grandes áreas. 

                                                
7 Considerando as diferenças culturais e estruturais dos contextos indígenas a serem atendidos, o regime de 
oferta, se presencial ou semipresencial, será determinado dependendo das características e necessidades da 
demanda a ser atendida. 
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 DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA 

(indicando o candidato e assinado por liderança ou cacique responsável pela 

comunidade). 

 ENTREVISTA, em que o candidato deverá expressar suas idéias e concepções 

sobre questões relativas à educação em geral, à educação indígena, à educação 

escolar, às relações interculturais e à formação universitária. 

 

6. Campos de Atuação 

O profissional poderá atuar nos seguintes setores: 

- Como professor em escolas indígenas; 

- Como professor em escolas que ofertem educação intercultural; 

- Como pesquisador na realização de estudos sobre educação; 

- Como agente cultural, assessor linguístico ou pedagógico do povo indígena. 

 

7. Público/Perfil profissional 

O curso será ofertado para professores indígenas e/ou egressos do Ensino Médio 

que tenham interesse em atuar nas escolas indígenas de suas aldeias e que ainda não tiveram a 

oportunidade de se qualificar através de um Curso Superior. 

A participação da comunidade é essencial em todo o processo, haja vista ser 

importante o diálogo entre as diretrizes do Projeto Político e Pedagógico do Curso e o Projeto 

de Educação do povo indígena, cujo sujeitos estão em formação. 

Estes devem ter a capacidade de pensar os projetos escolares, segundo as 

transformações socioculturais, filosóficas e políticas por eles experimentadas, formulando-as 

em termos curriculares e educacionais, mas sem deixar de ser sensíveis aos saberes próprios e 

às necessidades históricas de sua comunidade. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

Indígenas, na Seção I, Artigo 7º, e que orientam este Curso, o perfil do professor indígena 

deve ser construído visando: 
I - atuação e participação em diferentes dimensões da vida de suas 
comunidades, de acordo com as especificidades de cada povo indígena; 
II - conhecimento e utilização da respectiva língua indígena nos processos de 
ensino e aprendizagem;  
III - realização de pesquisas com vistas à revitalização das práticas 
linguísticas e culturais de suas comunidades, de acordo com a situação 
sociolinguística e sociocultural de cada comunidade e povo indígena;  
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IV - articulação da proposta pedagógica da escola indígena com a formação 
de professores indígenas, em relação à proposta política mais ampla de sua 
comunidade e de seu território;  
V - articulação das linguagens orais, escritas, midiáticas, artísticas e 
corporais das comunidades e povos indígenas no âmbito da escola indígena;  
VI - apreensão dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento 
escolarizado e sua utilização de modo interdisciplinar, transversal e 
contextualizado no que se refere à realidade sociocultural, econômica, 
política e ambiental das comunidades e povos indígenas; ‘ 
VII - construção de materiais didáticos e pedagógicos multilíngues, bilíngues 
e monolíngues, em diferentes formatos e modalidades;  
VIII - construção de metodologias de ensino e aprendizagem que sintetizem 
e potencializem pedagogias ligadas às especificidades de cada contexto 
escolar indígena;  
IX - compreensão das regulações e normas que informam e envolvem a 
política educacional dos respectivos sistemas de ensino e de suas instituições 
formadoras;  
X - compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante da 
escola indígena, promovendo e incentivando a qualidade sociocultural da 
Educação Escolar Indígena;  
XI - firme posicionamento crítico e reflexivo em relação à sua prática 
educativa, às problemáticas da realidade socioeducacional de suas 
comunidades e de outros grupos sociais em interação;  
XII - vivência de diferentes situações de ensino e aprendizagem a fim de 
avaliar as repercussões destas no cotidiano da escola e da comunidade 
indígena;  
XIII - adoção da pesquisa como base pedagógica essencial da construção do 
itinerário formativo, com vistas a uma melhor compreensão e avaliação do 
seu fazer educativo, do papel sociopolítico e cultural da escola, da realidade 
dos povos indígenas e do contexto sociopolítico e cultural da sociedade 
brasileira em geral; e  
XIV - identificação coletiva, permanente e autônoma de processos 
educacionais em diferentes instituições formadoras, inclusive daquelas 
pertencentes a cada povo e comunidade indígena. 
 

Nessa perspectiva, o futuro graduado indígena deverá atender ao perfil do mediador, 

produtor, intérprete, pesquisador e divulgador de saberes e culturas, com seus alunos, a 

comunidade e a comunidade não-indígena, com capacidade para refletir sobre a própria práxis 

e reelaborá-la conforme os princípios da filosofia indígena. 

Esse perfil deverá ser constituído no percurso da formação, de forma gradual e 

progressiva, de acordo com a variedade dos perfis, dos ritmos e das capacidades de cada um e 

das demandas de suas comunidades. 

 

8. Objetivos 

8.1. Geral 
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O curso, de caráter intercultural, tem como objetivo formar professores indígenas, 

para atuar na Educação Básica com foco em uma das seguintes áreas de concentração: 

Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; Linguagens e Artes. 

 

8.2. Específicos 

1. Abordar a territorialidade como categoria central a ser tratada em todas as 

dimensões dos componentes curriculares; 

2. Estimular o conhecimento indígena e seus modos de produção e expressão; 

3. Estabelecer a consonância do currículo da escola indígena com o currículo da 

formação do professor indígena, numa perspectiva reflexiva e transformadora;  

4. Desenvolver a interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguísmo, bem como as 

especificidades dos contextos socioculturais expressas nas demandas educacionais 

e na participação comunitária; 

5. Adotar a pesquisa como fundamento articulador permanente entre teoria e prática 

ligado ao saber historicamente produzido e, intrinsecamente, aos interesses e às 

necessidades educativas, sociolinguísticas, políticas e culturais dos povos 

indígenas; 

6. Desenvolver conteúdos relativos às políticas socioeducacionais e aos direitos 

indígenas, tendo em vista a complexidade e a especificidade do funcionamento, da 

gestão pedagógica e financeira, bem como do controle social da Educação Escolar 

Indígena; 

7. Desenvolver o exercício integrado da docência e da gestão de processos educativos 

escolares e não escolares; 

8. Propiciar práticas pedagógicas que abordem de forma articulada os conhecimentos 

científicos e os conhecimentos tradicionais indígenas; 

9. Promover o exercício da docência, em formação para as dimensões técnicas, 

políticas, éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e 

manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e 

inovações, contribuindo para ampliar a visão e a atuação profissional na Educação 

Básica; 

10. Desenvolver a formação da docência para todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à 

educação de qualidade, construída em bases científicas em articulação com os 

princípios da educação indígena. 
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9. Pressupostos e Organização Curricular 

9.1. Da equivalência dos estudos 

Os acadêmicos do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena que se encontram 

com o Curso em andamento poderão migrar para o novo desenho curricular sem prejuízos na 

formação, desde que seja realizada a equivalência dos estudos já desenvolvidos e a nova 

proposta curricular, assim como o consentimento dos mesmos. 

 

9.2. Tempo Comunidade ↔ Tempo Universidade 

O Tempo Comunidade é um tempo de qualificação dos acadêmicos indígenas em 

suas comunidades, por isso tem características diferenciadas do Tempo Universidade. Nele, 

tanto são realizadas intervenções práticas nas comunidades, como atividades solicitadas 

durante o Tempo Universidade. Nesse sentido, o Tempo Comunidade é um tempo de estudo e 

ação, em que se realizam tarefas previstas em projetos que se originam de problemáticas 

locais e atividades construídas conjuntamente com os docentes do Curso. 

No Tempo Comunidade as seguintes atividades poderão ser desenvolvidas: 

- Projetos de ensino, de pesquisa e de extensão que envolvam a comunidade escolar 

e/ou a comunidade em geral; 

- Minicursos e oficinas de formação continuada para professores indígenas; 

- Projetos de fortalecimento linguístico; 

- Seminários acadêmico-científicos. 

O Tempo Universidade é o período de presença direta dos acadêmicos indígenas em 

atividades na Universidade. Organiza-se esse tempo, conforme estratégias pedagógicas 

definidas em cada momento, com a coordenação, docentes e acadêmicos. Em momentos de 

Tempo Universidade os alunos terão os seminários integrados com objetivo de apresentarem 

publicamente os resultados e discussões sobre as pesquisas realizadas, dentro de uma 

perspectiva colaborativa de problematização-reflexão e intervenção na realidade local. Após 

os Seminários as produções recorrentes dos mesmos retornaram às comunidades em forma de 

seminários temáticos que serão realizados pelos acadêmicos e acompanhados pelos 

professores do Curso. 

 

9.3. Princípios Curriculares e Metodológicos 

O Curso de Licenciatura Intercultural da UEPA pauta-se na formação de professores 

para contextos interculturais e bi-multilíngue, por isso, os princípios curriculares e 

metodológicos desta proposta são orientados em face à diversidade lingüística e sociocultural 
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dos povos indígenas no Brasil, da variedade de situações históricas e dos marcos pedagógicos 

e curriculares da educação escolar indígena. 

 

9.3.1. Os princípios 

O princípio da Interculturalidade, previsto nos Referenciais Curriculares, tanto o 

que trata da escola como o da formação de professores indígenas, indicam que o processo de 

educação deve promover situações de comunicação entre experiências socioculturais, 

lingüísticas e históricas diferentes, desconsiderando que exista superioridade entre uma 

cultura e outra. 

Esse princípio deve ser considerado “como um enfoque que afeta a educação em 

todas as suas dimensões, favorecendo uma dinâmica crítica e autocrítica, valorizando a 

interação e comunicação recíprocas, entre os diferentes sujeitos e grupos sociais” (CANDAU, 

2002, p.19). Desse modo, 
A interculturalidade orienta processos que têm como base o reconhecimento 
do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e 
desigualdade social. Tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre 
pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando 
conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de poder 
presentes nas relações sociais e interpessoais. Reconhece e assume conflitos 
procurando as estratégias mais adequadas para enfrentá-los (IDEM). 

 

A interculturalidade nos espaços educativos perpassa por múltiplas relações entre 

padrões culturais diferentes que tecem uma gama complexa de teias de significações. Em 

decorrência dessa compreensão, a educação intercultural impulsiona pensar, propor, produzir 

e dialogar com as relações de aprendizagem, contrapondo-se àquela tradicionalmente 

polarizada, homogeneizante e universalizante. Relações estas que produzem mudanças em 

cada indivíduo, favorecendo a consciência de si e reforçando a própria identidade (FLEURI, 

2000, P.78). 

Para Fleury (2000) a perspectiva intercultural de educação implica em mudanças 

profundas na prática educativa, pois, além de reivindicar oportunidades educativas a todos, 

respeitando e incluindo a diversidade de sujeitos e de seus pontos de vista, considera a 

necessidade de desenvolver processos educativos, metodologias e instrumentos pedagógicos 

que dêem conta da complexidade das relações humanas entre os indivíduos e culturas 

diferentes. O que também impulsiona a necessidade de reinventar o papel e o processo de 

formação dos educadores. 
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Nessa perspectiva, a formação dos educadores indígenas caracterizar-se pela 

“superação da perspectiva monocultural e etnocêntrica que configura os modos tradicionais e 

consolidados de educar, a mentalidade pessoal, os modos de se relacionar com os outros e de 

atuar nas situações concretas” (SOUZA; FLEURI, 2003, p. 74). Orientada pelo princípio da 

interculturalidade, a formação, neste projeto, é pensada a partir de outra lógica: a lógica do 

diálogo entre os saberes indígenas e os saberes legitimados historicamente pela cultura 

escolar. 

O princípio da Especificidade e da Diferença rompe com a concepção 

integracionista, historicamente, percebida na educação escolar que homogeneíza os discursos 

alternativos, transformando-os em arranjos metodológicos que desconsideram a presença da 

diferença enquanto categoria real, devendo ser respeitada como singularidade de um povo, um 

valor social que respeita a multiculturalidade, a pluralidade étnica (NASCIMENTO, 2004). 

Apesar de ainda haver em funcionamento, um discurso homogeneizador que nega, 

através de vários processos, a presença da diversidade no país, buscando sempre a unidade 

através da integração, o próprio processo histórico, marcado pelas lutas, se encarrega de 

propiciar novas formas de significação. A partir disso, pode-se pensar a diversidade no país, 

ou seja, a diversidade da língua, dos costumes, das crenças, enfim, da cultura e do povo 

brasileiro. O espaço significativo do país se redimensiona e passa ser possível também, 

imaginariamente, considerar diversas formas de educação, sendo uma delas a educação 

escolar indígena, específica e diferenciada (FERREIRA, 2004). 
A designação, nesse caso, tem um papel de destaque, já que marca 
lingüisticamente um espaço de constituição de sentidos, que carrega em seu 
bojo todo um processo histórico marcado pala luta dos povos indígenas em 
prol de seus direitos. A designação “Educação Escolar Indígena” e “Escola 
Específica e Diferenciada” traz, enunciativamente um efeito de sentido de 
redefinição da escola, marcando fronteiras com a imagem daquela escola até 
então conhecida, existente, a escola tradicional do não-índio (IDEM, p. 155). 

 

A designação “Escola Específica e Diferenciada” insere outro sentido à formação, já 

que marca fronteiras nas características até então conhecidas, existentes, na educação 

tradicional do não indígena. Tal designação indica, no espaço da memória, que apesar de o 

índio buscar a educação escolarizada, ela é ou pretende ser específica e se diferencia do 

modelo já existente (IDEM).  

Com essa denominação a escola é marcada por dois movimentos integradores de 

sentidos: “específica”, que se diz ligada e construída pelo/para os povos indígenas, trazendo 

marcas de sua identidade; e “diferenciada”, que marca uma distinção com as características da 



43 
 

 

educação escolar já conhecida. Nesse caso, a escola específica tem como função elementar 

considerar a diversidade, estando na sua constituição básica o trabalho com a diferença 

(IDEM). 

Para que se possa ter esse princípio como eixo norteador das ações formativas do 

professor indígena, faz-se necessário a contextualização de todos os determinantes que dão 

identidades à diferença anunciada. Deve-se, por exemplo, considerar que a problemática 

indígena na atualidade é impulsionada por questões de ordem sócio-política, cultural e 

ideológica permeadas, implícita ou explicitamente, por questões econômicas e de 

sobrevivência da própria humanidade (NASCIMENTO, 2004). 
Nesse sentido, a diferença, embora possa ser uma categoria que rompa com 
os modelos cristalizados, terá que ser sempre construída, reelaborada. A 
diferença, enquanto teoria da educação, será sempre dinâmica, dialética e 
superadora (IDEM, p.175) 

 

Portanto, este princípio permite considerar que cada povo indígena tem a sua história 

e suas necessidades decorrentes da situação de contato com a sociedade não indígena. O que 

implica na materialização da formação ancorada no princípio de especificidade e diferença, 

sob o qual, a educação indígena não é fixa, nem universal, pelo contrário, depende dos 

estudos históricos e das relações espaço-temporais que cada grupo tem intra e extra 

socialmente. 

O princípio da Unidade Teoria e Prática rompe com a prática pedagógica 

tradicional caracterizada por ações reducionistas, onde o conteúdo é instrumental, e os 

procedimentos didáticos desconsideram o cotidiano do aluno e a sua realidade social. Nesta 

prática o aluno é passivo no processo de ensino e de aprendizagem, pois o que prevalece é o 

saber científico. A metodologia desenvolvida se detém na exposição dos conteúdos pré-

concebidos pelas ciências, exigindo uma atitude receptiva e mecânica garantida pela 

repetição. Observa-se que a prática pedagógica tem um fim em si mesma. 

Ao contrário, esse princípio parte do entendimento de teoria e prática enquanto 

práxis pedagógica, caracterizando-se a mesma como um projeto em construção, possibilitando 

a visão integradora do currículo. A práxis é a atividade que pressupõe um sujeito livre e 

consciente e na qual não existe separação entre pensar teoricamente e ação prática, muito 

menos rebaixamento de um dos pólos (SOARES DA COSTA). Dessa maneira, na construção 

curricular não há oposição entre formação “teórica” e prática cotidiana indígena. Os saberes 

vão se constituindo a partir da reflexão na e sobre a prática, caracterizando-a como 

componente curricular. 
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O princípio metodológico da prática como componente curricular não se resume na 

discussão de dimensão prioritária, entre teoria e prática, na formação do professor. Propõe 

pensar no processo de construção de sua autonomia intelectual: o professor além de saber e de 

saber fazer deve compreender o que fazer e aprender a refazer o que foi feito. 

A dimensão prática, no interior das áreas ou disciplinas, como um espaço de atuação 

coletiva e integrada dos formadores transcende o estágio e tem como finalidade promover a 

articulação das diferentes ações pedagógicas numa perspectiva interdisciplinar, destacando o 

método de observação e reflexão para entender e atuar em situações contextualizadas. 

O princípio da Pesquisa indica para o desenvolvimento do trabalho criativo no 

processo de ensino e aprendizagem, pelo qual os sujeitos envolvidos experimentam “novos” 

caminhos e questionamentos sobre os saberes sua estrutura e possibilidades de mudanças. 

Conforme os Referenciais Para a Formação de Professores Indígenas (2002), as 

ações de pesquisa são oportunidades de aprendizagem a partir de diferentes formas de registro 

da memória oral, que tem como fonte de estímulo alguns membros mais velhos da 

comunidade. Esse documento aponta que os professores indígenas em formação, como 

membro de sua coletividade, devem desenvolver pesquisas sobre aspectos diversos do que 

consideram parte da cultura de seu povo, visando com isso o desenvolvimento do currículo de 

sua formação e de seus alunos sobre os conhecimentos étnicos. 
Como sujeitos de conhecimento, eles traçam planos para sua formação com 
o objetivo de conhecer, documentar, difundir e valorizar os mais diversos 
aspectos de suas culturas e línguas, histórias, geografias, normalmente 
recorrendo aos homens e mulheres mais idosos. Estes atuam como 
especialistas e formadores nos cursos. Esses processos de pesquisa são 
momentos importantes para as decisões relativas aos tipos de conhecimentos 
que serão apropriados no currículo como conteúdo escolar. Também podem 
subsidiar os próprios professores indígenas e seus formadores nas decisões 
que vão sendo formuladas sobre a continuidade da programação de linhas de 
estudo e pesquisa para os cursos (BRASIL, 2002, p.45-6). 
 

Além disso, as atividades de ensino e pesquisa podem gerar produtos em forma de 

materiais didáticos e paradidáticos para as escolas indígenas e aproveitadas em novas 

atividades formativas dos professores. Tais materiais também cumprem importante papel 

educacional e intercultural fora da comunidade, fortalecendo as relações de respeito pela 

sociedade não indígena, por meio da difusão e divulgação desses conhecimentos (IDEM). 

Não é preciso tornar-se pesquisador, mas é importante ter a dimensão da pesquisa na 

formação para que a atividade profissional não seja mera repetição de fórmulas. Mas, para 

isso é necessário que a pesquisa seja profissionalizada e não vinculada apenas ao esforço 
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individual e pontual de uma disciplina e de um trabalho de conclusão de curso. Problemáticas 

de ensino podem ser importantes objetos de investigação.  

Nessa perspectiva, tornam-se importantes práticas pedagógicas que possibilitem ir a 

campo, observar, coletar dados e transformá-los em resultados de pesquisa por meio de 

análise cuidadosa. Assim, estimula-se uma cultura de investigação e produção do 

conhecimento no interior do ensino, que significa um investimento na construção de um 

pensamento mais crítico e criativo, fundamental para aqueles que querem ser professores na 

escola indígena. 

Um outro aspecto importante é a articulação com os grupos de pesquisa e os projetos 

investigativos desenvolvidos na Universidade. Atualmente, dois grupos de pesquisa 

apresentam linhas de pesquisa que desenvolvem trabalhos com povos indígenas são eles: 

Linguagens Corporais e Educação na Amazônia – LICEA, com a linha de pesquisa 

Linguagens Corporais, Educação e Povos Indígenas, e, Cultura e Memória Amazônicas – 

CUMA, com a linha de pesquisa Etnias e Identidades. Uma outra possibilidade é o Projeto 

Observatório da Educação Escolar Indígena desenvolvido em Rede UEPA-UFPA-UFRA, 

aprovado pela CAPES. 

O princípio da Interdisciplinaridade visa romper com as barreiras entre as 

disciplinas e superar o compartimentalismo do pensar, na busca de uma aproximação do saber 

como elo entre todos os conhecimentos dos diversos campos. 

A metodologia do trabalho interdisciplinar supõe atitude e método que também 

implica na superação da dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a 

pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências; e o ensino-aprendizagem centrado 

numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida, num processo permanente de 

educação (GADOTTI, 1999, p.4). 

O currículo interdisciplinar concebido como artefato social cultural, deverá eliminar, 

no processo de ensino-aprendizagem, a desarticulação que existe entre a vida na escola e na 

vida da comunidade; entre o fazer pedagógico e o político; e por último, entre os aspectos, 

macro e micro sociais (CASTRO, 2007). 
O desenho curricular de formação de professores não se confunde, portanto, 
com uma “grade” montada pela equipe técnica, à parte dos contextos 
coletivos de formação e de discussão junto com as comunidades indígenas, 
suas variadas formas de representações e os demais atores institucionais 
(BRASIL, 2002). 

 

A organização curricular para a formação de professores indígenas, na perspectiva 

interdisciplinar estabelece ligações de complementaridade, convergência, interconexões e 
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passagens entre os conhecimentos. Nela o currículo deve contemplar conteúdos e estratégias 

de aprendizagem que formem para a vida em sociedade, a atividade produtiva e experiências 

subjetivas, visando à interligação entre os saberes, criando possibilidades de olhar por 

diferentes perspectivas uma mesma questão pedagógica. 

Além da interligação entre os saberes das disciplinas proposta neste projeto, a Etapa 

de Integração das Áreas também se constitui em um espaço onde serão articuladas as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como, as práticas formativas através de 

seminários, oficinas, minicursos, entre outras. 

 

9.3.2. Os Temas Referenciais 

Identidade, autonomia, alteridade, interculturalidade, sustentabilidade, diversidade e 

diferença são temas referenciais que deverão permear todas as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas no currículo, onde os conteúdos deixam de ter um significado em si mesmo e 

passam a interagir num todo mais amplo. Esses temas sociais inerentes aos contextos 

indígenas devem ser tratados na sua complexidade, sem restringir a abordagem em uma única 

área de forma isolada ou fragmentada, ao contrário, necessitam estar num processo de 

interação constante entre si e com os demais saberes. 

O tema identidade requer a abordagem de que os povos indígenas do Brasil vivem 

atualmente um momento especial de sua história no período pós-colonização. No qual, após 

500 anos de massacre, escravidão e repressão cultural, hoje respiram um ar menos repressivo, 

o suficiente para que, de norte a sul dos pais, eles possam reiniciar e retomar seus projetos 

sociais étnicos e identitários. 

A dinâmica e a intensidade da relação com a identidade variam de povo para povo e 

de região para região, de acordo com o processo histórico de contato vivido. Na Amazônia, 

por exemplo, onde o contato com os colonizadores brancos aconteceu mais recentemente, 

muitos povos indígenas continuam conservando integralmente suas culturas e tradições, como 

a terra, a língua e os rituais das cerimônias. Para esses povos, a prioridade é fortalecer a 

identidade e promover a valorização e a continuidade de suas culturas, de suas tradições e de 

seus saberes. 

Culturas e tradições estão sendo resgatadas, revalorizadas e revividas. Terras 

tradicionais estão sendo reivindicadas, reapropriadas ou reocupadas pelos verdadeiros donos 

originários. As Línguas vêm sendo reaprendidas e praticadas na aldeia, na escola e nas 

cidades. Rituais e cerimônias tradicionais há muito tempo não praticados estão voltando a 

fazer parte da vida cotidiana dos povos indígenas nas aldeias ou nas grandes cidades 
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brasileiras. Isso tudo é significativo à identidade indígena e deve compor o cenário 

educacional. 

Também deve ser considerado que esse processo de resistência mediante o qual as 

etnias ou povos soterrados, negados ou esquecidos fortalecem ou recuperam a sua identidade 

através da reivindicação da sua cultura, dos seus direitos e das suas estruturas político-

administrativas caracteriza-se como autonomia (RIVAS, 2010).  
De uma forma geral a autonomia, isto é, a regência pelas próprias leis, 
define-se como a capacidade de indivíduos, governos, nacionalidades, povos 
e outras entidades e sujeitos para assumirem os seus interesses e ações 
mediante normativas e poderes próprios, consequentemente opostos a toda a 
dependência ou subordinação heterônoma (IDEM). 
 

Nesse entendimento, torna-se relevante para o professor considerar no processo 

ensino e aprendizagem os projetos societários que afirmam a autonomia dos povos indígenas 

na condução de seus destinos e na definição de seu modelo de desenvolvimento, já que foi em 

decorrência das estratégias próprias da ação pedagógica de educação indígena8 que esses 

povos sustentaram sua alteridade. 
[...] Em outros termos, continua havendo nesses povos uma educação 
indígena que permite que o modo de ser e a cultura venham a se reproduzir 
nas novas gerações, mas também que essas sociedades encarem com relativo 
sucesso situações novas. A alteridade, afinal, é a liberdade de ser ele próprio 
(MELIÀ, 1999, p.12). 
 

Na compreensão de Melià (1999), a ação pedagógica tradicional integra sobretudo 

três círculos relacionados entre si: a língua, a economia e o parentesco. São os círculos de 

toda cultura integrada. Para o autor de todos eles, porém, a língua é o mais amplo e complexo. 

O modo como se vive esse sistema de relações caracteriza cada um dos povos indígenas. O 

modo como se transmite para seus membros, especialmente para os mais jovens, isso é a ação 

pedagógica. 

Segundo o autor supracitado torna-se significativo entender que todo o caminho do 

ciclo de vida de um indígena, em que os momentos críticos como a recepção do nome, a 

“iniciação”, o nascimento do primeiro filho, a morte de um parente ou de um membro da 

comunidade são instantes fortemente marcados por ações pedagógicas nas quais intervém 

quase toda a comunidade. 

Nesse sentido, mais importante que identificar qual ação pedagógica trata da 

alteridade é tomar consciência de que essa alteridade é concebida de modo muito diferente 

nas chamadas sociedades modernas ocidentais e nas sociedades indígenas. 

                                                
8 Segundo Melià (1979) diferencia-se de Educação Escolar Indígena. 
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A alteridade é sempre, afinal, uma filosofia de vida, e não pode ser tratada à 
margem do que chamamos a construção da pessoa. A educação na sociedade 
nacional, em muitos de nossos países, ainda está marcada pela capacitação 
individual tendo em vista a competição individual para produzir e possuir 
mais. Para isso, a acumulação de conhecimentos e habilidades é o principal 
objetivo (IDEM, p.15). 
 

Desse modo, a construção da alteridade não só tem objetivos específicos numa ou 

noutra sociedade, mas também métodos próprios, como no caso do ciclo de vida. Entre os 

métodos indígenas, apontados por Melià (1999), um dos principais é a participação da 

comunidade na ação pedagógica. É precisamente a participação da comunidade que assegura 

uma alteridade bem entendida. O autor exemplifica que quando a educação se desenvolve 

como um simples contrato de um professor a serviço de uma família, cujo interesse principal 

é a educação de seu filho ou de sua filha, é difícil que surja o interesse por uma alteridade a 

serviço da comunidade. 

Pensar a alteridade indígena como fruto da ação pedagógica não só contribui para 

refletir sobre a construção de sua diferença cultural no processo de globalização, mas também 

poderá contribuir para abordar as visões de “desenvolvimento”, enfatizando que este 

apresenta perspectivas diferentes para as sociedades indígenas e não-indígena, principalmente, 

quando relacionado ao desenvolvimento regional e impactos socioambientais nas áreas 

indígenas. 

Esse contexto sinaliza para a necessidade do professor instigar o debate sobre “novas 

práticas” nas políticas públicas, com o propósito de fortalecer a capacidade dos indígenas, 

junto às comunidades e organizações representativas, em desenhar e gerir projetos próprios. 

Ou seja, busca-se a compreensão de como, nos projetos supostamente voltados à 

sustentabilidade indígena, equaciona-se todo o sistema de produção, distribuição e consumo, 

considerando a importância e o valor atribuído pelos grupos indígenas à lógica da troca, ao 

dar e receber. 

Por exemplo, a pressão para a exploração econômica dos recursos naturais existentes 

nos territórios indígenas e a presença de grandes projetos do agronegócio no entorno têm 

como consequências a degradação da vida social e o esgotamento dos recursos naturais com 

reflexos na qualidade da vida desses povos. 

Assim, 
o entendimento que se tem por autonomia e sustentabilidade indígena diz 
respeito a capacidade dos indígenas de garantir suas próprias condições de 
sobrevivência face às novas relações e condições assumidas diante do Estado 
e da sociedade brasileira; de conduzirem suas próprias vidas de acordo com 
suas aspirações e suas especificidades étnicas, linguísticas, históricas e 
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socioculturais. Nesta perspectiva, salvaguardar-se para si o direito de se 
auto-reproduzirem, fazendo uso de suas terras e recursos, bem como, 
garantindo que ela possa servir de sustentáculo para reprodução de suas 
gerações presentes e futuras. Implica, também, em construir alicerces que 
garantam aos povos indígenas a definição e operacionalização de seu próprio 
“desenvolvimento” (GONÇALVES, 2011). 
 

A concepção de autonomia e sustentabilidade indígena revela que a diversidade está 

implícita na pluralidade étnica, sob a qual a formulação de ações deve ser adequada às 

realidades e perspectivas de cada povo indígena. Por isso, não são condizentes com essa 

realidade propostas de ações que tomem os povos indistintamente, sem contemplar suas 

especificidades em termos culturais, linguísticos, de histórias de contato com a sociedade 

nacional, de projetos de futuro e de presente (HENRIQUES, 2007). 

Por isso, as escolas indígenas se propõem a ser espaços interculturais, onde se 

debatem e se constroem conhecimentos e estratégias sociais sobre a situação de contato 

interétnico, assim como, espaços públicos em que situações de ensino e aprendizagem estão 

relacionadas às políticas identitárias e culturais de cada povo indígena (IDEM). 

Portanto, durante a formação espera-se que o professor problematize enfaticamente a 

relação entre sociedade, cultura e escola indígena, reassociando a educação escolar a todas as 

dimensões da vida social e estabelecendo novos sentidos e funções a partir de interesses e 

necessidades particulares a cada povo. Deste modo, a formação será específica a cada projeto 

societário e diferenciada em relação a outras escolas, sejam de outras comunidades indígenas, 

sejam das escolas não-indígenas (IDEM). 

 

9.3.3. Política Linguística do Curso 

Segundo Brostolin (2003), estima-se que a população indígena chegasse a 6 milhões 

de habitantes, falando aproximadamente 1.300 línguas indígenas antes do processo de 

colonização. Nesse processo, a língua Tupinambá, por ser a mais falada ao longo da costa 

atlântica, foi incorporada por grande parte dos colonos e missionários, sendo ensinada aos 

índios nas missões e reconhecida como Língua Geral ou Nheengatu (POVOS INDÍGENAS 

NO BRASIL, 2010). 

Atualmente, esse contingente é formado por 550.4381 índios, ou seja, 225 povos 

espalhados em aldeias ou centros urbanos por todo o país. Esses povos falam 180 línguas e 

dialetos nativos conhecidos e vivem diferentes situações de contato com segmentos da 

sociedade brasileira. Alguns ainda só falam a língua indígena e outros já perderam seu idioma 

materno e só falam o Português (IDEM). 
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A perda de uma língua indígena muitas vezes acontece muito rapidamente, num 

espaço de três gerações, onde a comunidade antes monolíngue em língua indígena, se torna 

bilíngue (português/língua indígena) e depois volta a ser monolíngue novamente, só que desta 

vez, em língua portuguesa. Isso acontece quando poucos são os falantes ou quando os pais 

não mais se comunicam com seus filhos usando a língua materna. Nesse cenário, comprova-se 

que de certa forma, a escola contribuiu para o desprestígio e quase desaparecimento das 

línguas indígenas (BROSTOLIN, 2003).  

No entanto, aprender e saber usar a língua portuguesa na escola é um dos meios de 

que os povos indígenas dispõem para interpretar e compreender as bases legais que orientam a 

vida no país, sobretudo, aquelas que dizem respeito aos direitos dos povos indígenas. 

Ressalta-se que todos os documentos que regulam a vida da sociedade brasileira são escritos 

em português: as leis, principalmente a Constituição, os regulamentos, os documentos 

pessoais, os contratos, os títulos, os registros e os estatutos (POVOS INDÍGENAS NO 

BRASIL, 2010). Nesse sentido, a apropriação desses códigos é necessária no diálogo 

igualitário com a sociedade não indígena. 

Para os povos indígenas que vivem no Brasil, a língua portuguesa pode ser um 

instrumento de defesa de seus direitos legais, econômicos e políticos; um meio de ampliar o 

seu conhecimento e o da humanidade; um recurso para serem reconhecidos e respeitados, 

nacional e internacionalmente em sua diversidade; e um canal importante para se 

relacionarem entre si e para firmarem posições políticas comuns (POVOS INDÍGENAS NO 

BRASIL, 2010). 

Mas, como conciliar a necessidade de acesso a uma outra língua, geralmente, a 

língua portuguesa, que, do ponto de vista indígena, pode possibilitar-lhes a inclusão social, 

econômica e política na sociedade nacional com a necessidade de reafirmação de uma língua 

de pertencimento (língua indígena)? 

Esse impasse foi uma das questões debatidas no Grupo de Trabalho Temático-GTT 

sobre as Diretrizes para o Ensino Superior Indígena, no XV Seminário Nacional de Educação 

Superior Indígena realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2010, na Universidade 

Federal de Roraima. 

O debate no GTT ocorreu a partir do documento elaborado no Seminário 

Interculturalidade e Formação de Professores Indígenas: análise das experiências em curso, 

realizado no período de 13 a 16 de outubro de 2010, na Universidade Federal de Minas 

Gerais, que apresentava alguns desafios identificados sobre o tema políticas linguísticas nas 

licenciaturas interculturais.  
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Destaca-se os seguintes encaminhamentos elaborados do debate: 

 Considerar que muitos povos são monolíngues em Português, e que por isso torna-se 

necessário a aprendizagem de uma outra língua como por exemplo o Nheengatu (já 

adotado pelo povo Mura-AM). 

 Incentivar pesquisas que resgatem o vocabulário de povos que perderam a língua 

indígena. 

 Definir com as lideranças e comunidades indígenas a política linguística que será 

adotada no projeto de formação. 

Acredita-se que a educação linguística, adequada às particularidades culturais dos 

diferentes grupos, é a mais adequada a este projeto. Para tal, é importante que a formação 

docente capacite os professores para a elaboração de currículos e programas específicos para 

as escolas indígenas que contemplem o ensino linguístico de acordo com sua realidade, 

incorporando os conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades indígenas e a elaboração 

de materiais didático-pedagógicos, bilíngues ou não para uso nas escolas instaladas em suas 

comunidades (BROSTOLIN, 2003). 

 

9.4. O Estágio Supervisionado 

No currículo para a formação de professores indígenas, sob a orientação de um 

professor especialista na área de formação específica, o estágio será desenvolvido em estreita 

relação com a prática, entendida como componente curricular, nos termos postos pela 

Resolução Nº 2, de 1 de julho de 2015/CNE-MEC, constituindo-se de atividades de prática de 

ensino, realizadas em escolas de ensino Fundamental e Médio, durante a segunda metade do 

curso. O estágio visa solidificar as relações teoria-prática trabalhadas nas disciplinas de 

conhecimentos específicos, pedagógicas e integradoras. 

O estágio integra o corpo de conhecimentos do curso, cabendo-lhe “desenvolver 

atividades que possibilitem o conhecimento, a reflexão do trabalho docente, das ações 

docentes nas instituições, a fim de compreendê-las em sua historicidade[...]” (PIMENTA; 

LIMA, 2010, p.55). 

Em seu espaço específico o Estágio Supervisionado I caracteriza-se pela observação, 

análise, planejamento e execução do ensino nas áreas de Formação Específica no Ensino 

Fundamental. O propósito é efetivar o intercâmbio no processo formativo entre os saberes 

apreendidos no curso. 

O Estágio II promove a elaboração e desenvolvimento de plano de aulas que 

possibilitem a aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo do curso; e 
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com situações e experiências que otimizem a formação pedagógica e qualifiquem a atuação 

profissional nas áreas de formação específica no Ensino Médio. 

A organização e o desenvolvimento dos Estágios devem permitir aos professores 

indígenas que estejam vivenciando a formação em serviço, o maior tempo possível de 

permanência em sala de aula durante o período de estágio. Nesse caso, o professor orientador 

do estágio terá a função de “à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências que 

já trazem e projetar um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, considerando as 

condições objetivas, a história e as relações de trabalho vividas [...]” (IDEM, p. 127). Os 

alunos/professores estarão amparados no desenvolvimento dos estágios nos casos previstos 

em lei. 

No caso dos alunos que não sejam professores a organização e o desenvolvimento 

dos Estágios seguirá o planejamento correspondente à carga horária prevista, cumprindo-a 

plenamente em todas as etapas previstas. 

 

9.5. O Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso-TCC é parte integrante da formação em 

Licenciatura Intercultural Indígena. As atividades de elaboração do TCC tem como principal 

objetivo orientar na formação do processo de iniciação à pesquisa científica. Com esta 

disciplina, a partir dos princípios básicos da pesquisa, busca-se o desenvolvimento de um 

processo de reflexividade crítica e investigação como condição na docência. Para a construção 

do Trabalho de Conclusão de Curso, o acadêmico contará com o acompanhamento de um 

professor-orientador, que terá carga horária destinada para este fim. O processo de 

elaboração e conclusão do TCC estará previsto em resolução própria. 

Orientado pelo Referencial Curricular Para a Formação de Professores Indígenas, os 

projetos de TCC a serem desenvolvidos devem fazer parte do patrimônio intelectual e cultural 

dos próprios professores, ou que lhes sejam significativos para o acesso a novos 

conhecimentos. Nesse sentido, podem desenvolver temas sobre o conhecimento a respeito da 

cultura indígena, de seu povo ou de outros povos, sobre conhecimentos científico, cultural e 

histórico próprios a outras culturas, desde que permitam a elaboração de materiais didáticos 

relacionados com os temas transversais e com as questões interculturais dos programas 

curriculares das escolas indígenas. 

Os resultados obtidos com a pesquisa do TCC são fundamentais no processo de 

produção de materiais didáticos, sejam estes livros, vídeos, CDs e outros. Contudo, caberá à 

comunidade indígena definir o que pode e deve ser registrado e divulgado de sua cultura, as 
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línguas em que isso deve ser feito, além da política interna de produção e divulgação 

intercultural (MEC, 2002). 

 

9.6. As atividades complementares 

As atividades complementares são um conjunto de vivências educativas de caráter 

acadêmico, cultural e científico, com natureza obrigatória para os alunos, sendo efetivadas no 

âmbito da UEPA ou de outras instituições de caráter educacional, que articuladas devem 

possibilitar novas experiências teóricas e práticas nas 3(três) grandes áreas ou áreas afins, com 

carga horária exigida mínima de 200h (duzentas horas), sendo consideradas as seguintes 

modalidades: 

 Participação, organização e/ou apresentação de trabalhos em eventos 

científicos (Congressos, Simpósios, Seminários ou similares). Devendo a mesma ser 

comprovada por meio de certificados ou outros documentos comprobatórios 

fornecidos pelos organizadores, nos quais deverão constar a carga horária, a 

denominação do evento, data e local da realização; 

 Participação em monitorias ou/em programas institucionais de 

natureza formativa geral, técnico-instrumental ou para cidadania que tenham 

vinculação com a área de formação devendo ser supervisionada por um professor. A 

monitoria tem por finalidade despertar nos alunos interesse pela carreira docente, 

prestar auxílio aos professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

atividades técnico-didáticas, bem como contribuir para a manutenção de um 

relacionamento pedagógico produtivo entre alunos e professores; 

 Participação na condição de bolsista ou voluntário em programas de 

iniciação científica e/ou projetos de pesquisa que tenham vinculação com a área de 

formação, conforme relatório comprobatório do aluno e aprovação do professor. 

 Participação em programas de extensão, com ênfase em programas 

comunitários. A participação em projetos de extensão possui um caráter complementar 

à formação acadêmica. Devendo garantir as características inerentes à prática 

profissional da respectiva área de formação. 

 Participação como aluno ou instrutor/professor em cursos de 

extensão, atualização ou aperfeiçoamento que tenham vinculação com a área de 

formação; 
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 Participação em disciplinas de graduação com aprovação em outros 

cursos da UEPA e em outras instituições de Ensino Superior; 

 Participação em estágios extracurriculares não obrigatórios, 

entendido como aquele que não consta na matriz curricular do curso, sendo 

consideradas experiências desenvolvidas em sistemas educacionais, em locais de 

interesse do aluno acordados com a instituição de ensino e que possibilitem um 

processo de enriquecimento da sua formação profissional, com a supervisão de um 

professor; 

 Participação em Outras Atividades, que não envolvam a participação 

em Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo consideradas as que visem a formação para 

cidadania do indivíduo, em participação voluntária: Representação nas entidades do 

movimento estudantil ou Órgãos Colegiados da UEPA; Programas Especiais de 

Educação; Núcleos de Estudos e Pesquisa ou Laboratórios; Participação em 

Atividades Comunitárias Internas ou Externas à UEPA; outras atividades, de acordo 

com o interesse do aluno e que possibilitem um processo de enriquecimento da sua 

formação profissional, com a supervisão de um professor. 

Para integralização curricular, o aluno deverá cumprir as 200 horas de Atividades 

Complementares. Sob nenhuma hipótese serão computadas mais de uma vez atividades que 

pertençam a mesma modalidade de atividades complementares, no mesmo período realização. 

Até o encerramento do semestre de conclusão do curso, o aluno deverá protocolar os 

comprovantes de desenvolvimento das atividades complementares, que deverão conter, o 

timbre da instituição, assinatura do responsável pela instituição ou pelo estágio, descrição das 

atividades desenvolvidas, data de início e fim da atividade e carga horária total, de acordo 

com cada tipo de atividade. 

Os documentos comprobatórios serão analisados, devendo ser emitido parecer 

conclusivo sobre o aproveitamento das atividades complementares, sendo registrado no 

histórico escolar do aluno, as modalidades realizadas e as respectivas cargas horárias. Sendo 

que para aqueles alunos que não apresentarem comprovação, deverão permanecer 

matriculados por mais um semestre para integralização da carga horária total. 

A avaliação das Atividades Complementares seguirá resolução própria com os 

critérios e respectiva pontuação sobre as atividades a serem consideradas para o mínimo das 

200 horas exigidas. 
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9.7. Nivelamento Acadêmico 

O Nivelamento Acadêmico será ofertado em forma de Laboratório, que tem por 

objetivo esclarecer as principais dúvidas e fortalecer os conhecimentos que capacitarão os 

alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas da matriz curricular do 

Curso, tomando-se como base a Língua Portuguesa e a Matemática. 

Os Nivelamentos objetivam desenvolver conteúdos de Língua Portuguesa e 

Matemática que não estão suficientemente compreendidos pelos acadêmicos e que dificultam 

o processo de construção de novos conhecimentos. Ao final de cada Nivelamento o docente 

responsável deverá emitir um Relatório sobre o desempenho dos acadêmicos indígenas. 

 

 

9.8. Componentes Curriculares 

9.8.1 As Disciplinas 

O curso está organizado de forma disciplinar, mas, orientadas pelos princípios 

previsto neste projeto. As disciplinas serão ofertadas em blocos semestrais, tanto na oferta 

do Núcleo de Formação Geral quanto do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Áreas de Atuação Profissional. As disciplinas serão ofertas conforme a carga horária 

correspondente e no tempo máximo de 50 minutos por hora-aula. 

Após cursar todas as disciplinas do Núcleo de Formação Geral, o acadêmico cursará 

todas as disciplinas correspondentes à Área de Formação em que esteja matriculado no 

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Áreas de Atuação Profissional. 

 

9.8.1.1. O desenho curricular do Curso 

 
I. NÚCLEO DE FORMAÇÃO GERAL 

Série 
 

Semestre/
Módulo 

Departamento Disciplina 
 

Carga horária 

1ª 1º DLLT 1.Fundamentos de Língua Portuguesa 
na Escola Indígena 80h 

Nivelamento 

Departamento Atividade  
Carga horária 

DLLT Laboratório Intercultural em 
Língua Portuguesa 

 

100 h/a 

DMEI Laboratório Intercultural em 
Matemática 

100 h/a 

 Carga Horária Total 200 h/a 



56 
 

 

1ª 1º DFCS 2.História Indígena e Fundamentos 
Históricos  80 h 

1ª 1º DMEI 3.Saberes Matemáticos Interculturais I  80 h 
1ª 1º DFCS 4.Saberes Indígenas e Fundamentos 

Filosóficos da Educação 80 h 

1ª 1º DPSI 5.Desenvolvimento e Aprendizagem em 
Contextos Escolares Indígenas 60h 

1ª 2º DFCS 6.Introdução às Práticas de Pesquisa 
Educacional em Contexto Indígena  80 h 

1ª 2º DCNA 7.Biodiversidade Indígena e Conceitos 
Fundamentais de Biologia 80 h 

1ª 2º DEES 8.Política e Organização da Educação 
Básica e a Educação Escolar Indígena 80 h 

1ª 2º DAC 9.Introdução aos Estudos sobre Corpo e 
Cultura Corporal em Contexto Indígena 60 h 

1ª 2º DFCS 10.História do Brasil e Educação 
Escolar Indígena 80h 

1ª 2º DFCS 11.Sociedade Indígena e Fundamentos 
Sociológicos 80 h 

2ª 3º DLLT 12.Línguas Indígenas na Amazônia I 80 h 
2ª 3º DFCS 13.Territorialidade Indígena e Conceitos 

Fundamentais de Geografia 80 h 

2ª 3º DCNA 14.Saberes Indígenas e Fundamentos de 
Física 80 h 

2ª 3º DART 15.Fundamentos de Arte na Educação 
Escolar Indígena 80 h 

2ª 3º DCNA 16.Geodiversidade Indígena e Conceitos 
Fundamentais de Geociências 80 h 

2ª 3º DCNA 17.Saberes Indígenas e Fundamentos de 
Química  80 h 

2ª 4º DEES 18.Educação Escolar Indígena e Teorias 
do Currículo 60 h 

2ª 4º DFCS 19.Povos Indígenas e Fundamentos 
Antropológicos 80 h 

2ª 4º DEES 20.Didática Intercultural na Escola 
Indígena 60 h 

2ª 4º DEES 21.Gestão da Educação Escolar 
Indígena 60h 

2ª 4º DEES 22.Educação Inclusiva em Contextos 
Indígenas 60h 

2ª 4º DEES 23.Linguagem Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 60h 

   Carga Horária Total  1.700 h/a 
     

 II. NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ÁREAS 
DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 Formação Específica Ciências Humanas e Sociais 

Série 
 

Semestre/
Módulo 

Departamento Disciplina 
 

Carga horária 
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3ª 5º DLLT 1.Língua Portuguesa 80 h/a 
3ª 5º DFCS 2.História da Amazônia e Educação 

Escolar Indígena 80h/a 

3ª 5º DFCS 3.Interculturalidade na Educação 
Escolar Indígena 80h/a 

3ª 5º DEES 4.Tecnologias Educacionais em 
Ciências Humanas e Sociais 80h/a 

3ª 6º DFCS 5. Práticas de Pesquisa em Educação 
Escolar Indígena  80 h/a 

3ª 6º DFCS 6. Produção de Materiais Didáticos 
Específicos/Ciências Humanas e Sociais 80 h/a 

3ª 6º DFCS 7.Filosofia e Ensino na Escola Indígena 80 h/a 
3ª 6º DFCS 8.Sociologia e Ensino na Escola 

Indígena 80 h/a 

4ª 7º DFCS 9.Geografia do Brasil e Ensino na 
Escola Indígena 80 h/a 

4ª 7º DFCS 10. Metodologia do Ensino de História 
na Escola Indígena 80 h/a 

4ª 7º DFCS 11. Geografia da Amazônia e Ensino na 
Escola Indígena 80 h/a 

4ª 7º DCSA 12.Direitos e Organizações Indígenas 80 h/a 
4ª 8º DFCS 13.Território, Etnodesenvolvimento e 

Sustentabilidade dos Povos Indígenas 80 h/a 

4ª 8º DFCS 14.Tecnologias, Organização e 
Apresentação da Produção Acadêmico-
científica 

60h/a 

   Carga Horária Total 1.100 h/a 
 Formação Específica Ciências da Natureza e Matemática 

Série Semestre/
Módulo Departamento Disciplina Carga horária 

3ª 5º DLLT 1.Língua Portuguesa  80 h/a 
3ª 5º DMEI 2.Saberes Matemáticos Interculturais II 80 h/a 
3ª 5º DCNA 3.Saberes Indígenas e Estudos de 

Biologia  80 h/a 

3ª 5º DEES 4.Tecnologias Educacionais em 
Ciências da Natureza e Matemática 80 h/a 

3ª 6º DFCS 5.Práticas de Pesquisa em Educação 
Escolar Indígena  80 h/a 

3ª 6º DCNA/DMEI 6.Produção de Materiais Didáticos 
Específicos/Ciências da Natureza e 
Matemática  

80 h/a 

3ª 6º DCNA 7.Saberes e Práticas de Física em 
Contexto Indígena 80 h/a 

3ª 6º DCNA 8.Estudos de Biologia e Ensino na 
Escola Indígena 80 h/a 

4ª 7º DMEI 9.Saberes Matemáticos Interculturais III  80 h/a 
4ª 7º DCNA 10.Cotidiano Indígena e Saberes 

Químicos  80 h/a 

4ª 7º DMEI 11.Matemáticas e Ensino na Escola 
Indígena  80 h/a 
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4ª 7º DCNA 12.Química e Metodologia do Ensino na 
Escola Indígena  80h/a 

4ª 8º DCNA 13.Metodologia e Ensino de Física na 
Escola Indígena 80 h/a 

4ª 8º DCNA/DMEI 14.Tecnologias, Organização e 
Apresentação da Produção Acadêmico-
científica 

60h/a 

   Carga Horária Total 1.100 h/a 

 Formação Específica Linguagens e Artes 

Série Semestre/
Módulo Departamento Disciplina Carga horária 

3ª 5º DLLT 1.Língua Portuguesa 80 h/a 
3ª 5º DLLT 2.Literatura no Brasil e na Amazônia 80 h/a 
3ª 5º DAC 3. Cultura Corporal e Povos Indígenas  80 h/a 
3ª 5º DEES 4. Tecnologias Educacionais em 

Linguagens e Artes  80 h/a 

3ª 6º DFCS 5. Práticas de Pesquisa em Educação 
Escolar Indígena  80 h/a 

3ª 6º DLLT 6. Produção de Materiais Didáticos 
Específicos/Linguagens e Artes  80 h/a 

3ª 6º DLLT 7.Línguas Indígenas na Amazônia II 80 h/a 
3ª 6º DLLT 8.Oralidade e Escrita no Ensino e 

Aprendizagem de Línguas 80 h/a 

3ª 7º DART 9.Linguagens Artísticas e Povos 
Indígenas – Artes Visuais  80 h/a 

4ª 7º DLLT 10. Leitura e Produção de Textos 
Bilíngue na Escola Indígena  80h/a 

4ª 7º DART 11.Linguagens Artísticas e Povos 
Indígenas – Música, Teatro e Dança 80h/a 

4ª 7º DAC 12.Cultura Corporal e Ensino na Escola 
Indígena 80 h/a 

4ª 8º DART 13.Arte e Ensino na Escola Indígena 80 h/a 
4ª 8º DLLT/DAC/DA

RT 
14.Tecnologias, Organização e 
Apresentação da Produção Acadêmico-
científica 

60h 

   Carga Horária Total 1.100 h/a 
 

   
III. NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADOS 

 
Série 

 
Semestre/Módulo Departamento(s) Atividade 

 
Carga 

horária 
 

1ª à 4ª 
 

Intermediário 
 

Todas as Áreas 
Prática como Componente 
Curricular/Projeto 
Integrado de Práticas 
Pedagógicas Interculturais 
Indígenas 

400 h/a 

 
3ª e 4ª 

 
Intermediário 

 

 
DEES/DFCS/DCNA/DC
NA/DMEI/DLLT/DAC/

 
Estágio em Educação 
Escolar Indígena I e II 

400 h/a 
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DART 
 

 
1ª à 4ª 

 
Intermediário 

 
- 

Outras Atividades 
Acadêmico-Científicas – 
Atividades 
Complementares 

200 h/a 

   Carga Horária Total 1.000 h/a 

 

 

9.8.1.2 Ementário 

EMENTARIO DOS LABORATÓRIOS DE NIVELAMENTO 

Laboratório de Língua Portuguesa – DLLT – 100h/a 
Ementa 
Estuda a norma Padrão e norma não padrão. Frase, Oração e Período. Estruturação do 
Parágrafo. Concordância Nominal e Verbal. Colocação Pronominal. Coerência e Coesão 
textuais. Leitura, letramento e interpretação textual. 
 
Bibliografia Básica 
CARONE, F. Subordinação e Coordenação: confrontos e contrastes. São Paulo: Ed. Ática, 
2001. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: aprender a escrever, aprendendo 
a pensar. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2002. 
 
MAIA, M. “Oficina do Período: uma proposta para o ensino de português no 3º grau 
indígena”. Cadernos de Educação Escolar Indígena, n.2, p.77-85, Barra do Bugres-MT, 
Unemat, julho de 2003. 
PLATÃO e FIORIN. Lições de texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Ática, 2006.  
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 45 ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 
SOARES, M. Técnica de Redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984.  
 
Bibliografia Complementar 
GNERRE, Maurizio. Linguagem, Escrita e Poder. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
HOUAISS, Antônio et al. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Objetiva, 2001.[CD-ROOM]. 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2 ed. 2 impr. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000b. In: http://www.filologia.org.br/ixsenefil/anais/17.htm. Acesso: Nov/2014. 
WAGNER, L. R.; CUNHA, D. S. W.  Projeto de Nivelamento e as condições de Ensino 
dos Cursos de Graduação. 05/2008. Disponível in:  
http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/552008122056PM.pdf 
SAVIOLI, F. P. Gramática em 44 lições. 15 ed. São Paulo, Ática, 1989, p.422-4. 
YUNES, Eliana. Apresentação. In: Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. Curitiba: 
Aymará, 2009. 
 
 
Laboratório de Matemática – DMEI – 100h/a 
Ementa 
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Aborda historicamente os sistemas de contagens de diversas sociedades. Estuda o sistema de 
numeração decimal e sua relevância na sociedade hoje. Estuda o pensamento matemático, as 
regras e algoritmos presentes em problemas que envolvam as quatro principais operações da 
matemática básica fluindo para o estudo da potenciação, considerando os aspectos 
interculturais de cada etnia.  Inicia o estudo da linguagem álgebra e aritmética na resolução de 
problemas. Aprende a diferença entre incógnita e variável e a importância de seu uso na 
resolução de problemas práticos.  
 
Bibliografia Básica 
BISHOP, Alan J. Enculturación matemática: La educación matemática desde uma perspectiva 
cultural. Barcelona: Paidós, 1999. 
KAMI, Constance. Desvendando a Aritmética: Implicações da Teoria de Piaget. Campinas, 
Papirus, 1995. Tradução Maria Rabioglio, Camilo F. Gorayeb. 
D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da Teoria à Prática. Campinas, Papirus, 
1996. 
LINS, R.C., GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. São 
Paulo: Papirus, 2006. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SEF. Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas. Brasília, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
MENDES, I. A. (Org.). Educação (Etno)Matemática: Pesquisas e Experiências. 1. ed. Natal: 
Flecha do Tempo, 2004. v. 01.  
SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Marina K. Leal (org). Prática Pedagógica na Escola 
Indígena. São Paulo, Global, 2001. 
RADFORD, Luis. Cognição Matemática: História, Antropologia e Epistemologia. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2011. 
FRAGOSO, Wagner da Cunha. Equações do 2º grau: uma abordagem histórica. 2.ed. Rio 
Grande do Sul: Unijuí, 1999. 
TELES, R. A. M. A Aritmética e a Álgebra na Matemática escolar. Educação Matemática em 
Revista, Ano 11, n. 16, p 8-15, maio de 2004. 

 

EMENTARIO DE DISCIPLINAS NÚCLEO DE FORMAÇÃO GERAL 

1.Fundamentos de Língua Portuguesa na Escola Indígena – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Aborda Língua, Linguagem e Linguística; Coesão e Coerência Textual; Concordância 
nominal e verbal; Argumentação e Linguagem; Produção escrita na escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, Irandé. Lutar Com Palavras - Coesão e Coerência. Coleção na Ponta da 
Língua. Parábola Editorial, 2005 
CAMARA JR., Joaquim. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1989. 
COSERIU, Eugênio. Teoria da Linguagem e Linguística Geral. Rio: Presença/São Paulo: 
USP, 1979. 
LYONS, John. Linguagem e Lingüística: uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar,1982 
MUSSALIM, F. & BENTES, A. C. (orgs.) Introdução à lingüística: domínios e 
fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. Vol. 1 e 2. 
PALADINO, V. da C. Sintaxe de Concordância Nominal e Verbal. 1 ed.  Ed. Freitas 
Barros, 2006. 
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Bibliografia Complementar 
DUBOIS, Jean et alli. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix, 1998. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Cognição, discurso e interação. São Paulo: 
CONTEXTO, 1992. 
_____. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 1990. 
_____. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 1989. 
_____. Argumentação e Linguagem. São Paulo: Cortez, 1984. 
_____. O Texto e A Construção do Sentido. Campinas, SP: Contexto, 1997. v. 2000 
 
 
2.História Indígena e Fundamentos Históricos – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Estudo do transcurso histórico e cultural das sociedades indígenas no atual território brasileiro 
e estabelece relação com a Matriz disciplinar da ciência da história; Concepções, métodos, 
fontes, narrativa e abordagens teórico-metodológicas na pesquisa histórica; sujeitos e 
categorias da história; Conceitos de tempo, cultura, memória e grupo étnico; História indígena 
e concepções teórico-metodológicas na produção histórica indígena. 
 
Bibliografia Básica 
CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. Etno-história e história indígena: questões sobre 
conceitos, métodos e relevância da pesquisa. História (São Paulo), v.30, n.1, jan./jun., 2011, 
p. 349-371.  
CUNHA, M. C. da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: FAPESP/SMC/Cia das 
Letras, 1992. 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História Oral e Narrativa: Tempo, Memória e 
Identidades. História Oral, 6, 2003, p. 9-25.  
FERREIRA, Marieta de Moraes. História, tempo presente e história oral. Topoi, Rio de 
Janeiro, dezembro 2002, pp. 314-332. 
HAUBERT, M. Índios e jesuítas no tempo das Missões. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 
 
Bibliografia Complementar 
LIMA, Pablo Luiz de Oliveira; CARIE, Nayara Silva de. Narrativas Maxakali: possibilidades 
para o ensino de cultura e história indígena. Educação em Revista, vol.29, nº3, Belo 
Horizonte, setembro de 2013, p.41-62.  
MONTEIRO, John Manuel. O desafio da história indígena no Brasil. In: SILVA, Aracy 
Lopes da & GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Orgs.). A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995, p. 221-
29. 
SILVA, Joana Aparecida Fernandes; SILVA, Giovani José da. História indígena, antropologia 
e fontes orais: questões teóricas e metodológicas no diálogo com o tempo presente. História 
Oral, v. 13, n. 1, jan.-jun., 2010, p. 33-51. 
GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. Historiografia, diversidade e história oral: questões 
metodológicas. In: LAVERDI, R. et. al. História, diversidade, desigualdade. Santa 
Catarina: UFSC; Recife: UFPE, 2011, pp.15-37.  
PEREIRA, Airton dos Reis. O retorno da retórica ao campo da historiografia. Marabá: 
2014 (Texto Inédito).   
 
 
3.Saberes Matemáticos Interculturais I – DMEI – 80h/a 
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Ementa 
Estuda os sistemas de quantificação locais e a relação com a matemática escolar. Aborda os 
usos, a importância e as representações da matemática nas sociedades. Estuda as atividades 
matemáticas presentes nas diversas culturas: contar, localizar, medir, desenhar, jogar e 
explicar.  Linguagem das expressões numéricas e algébricas na resolução de problemas; 
Problemas envolvendo Equações e Inequações algébricas do 1º e 2º graus; os polígonos, 
ângulos e sistemas métricos; os sólidos de revolução e dos prismas. 
 
Bibliografia Básica 
BISHOP, Alan J. Enculturación matemática: La educación matemática desde uma perspectiva 
cultural. Barcelona: Paidós, 1999. 
IFRAH, Georges. Os Números: a história de uma grande invenção. Tradução Senso, Stella M. 
de Freitas. 11ª edição: Editora Globo, 2005. 
LIMA, Elon Lages. Et al. Temas e problemas elementares. Coleção do Professor de 
Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. RJ. 2006. 
LIZARZABURU, Alfonso E.; SOTO (Organizadores), Gustavo Zapata. Pluriculturalidade e 
Aprendizagem da Matemática na América Latina: experiências e desafios. (Tradução de 
Daisy Vaz de Moraes). Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
MENDES, I. A. (Org.). Educação (Etno)Matemática: Pesquisas e Experiências. 1. ed. Natal: 
Flecha do Tempo, 2004. v. 01.  
SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Marina K. Leal (org). Prática Pedagógica na Escola 
Indígena. São Paulo, Global, 2001. 
GÓMEZ-GRANELL, Carmem. A aquisição da linguagem matemática: símbolo e significado. 
In: TEBEROSKY, Ana; TOLCHINSKY, Ana. Além da alfabetização: a aprendizagem 
fonológica, ortográfica, textual e matemática. São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 257-282. 
 
4.Saberes Indígenas e Fundamentos Filosóficos da Educação – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Aborda as formas de elaboração do conhecimento indígena e sua relação com a origem e 
natureza da filosofia. Trata da natureza investigativa e crítica da filosofia. Analisa a filosofia 
antiga: o problema do ser; a filosofia medieval: o problema da fé e da razão; a filosofia 
moderna: o problema do conhecimento e a filosofia contemporânea; estabelecendo relações 
com o contexto indígena. Proporciona a compreensão da Influência da filosofia no processo 
de formação do ser humano. Apresenta os sistemas filosóficos contemporâneos e a relação 
com a Educação Escolar Indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 
GAUTHIER, Jacques. A sociopoética, ou: quando grupos-pesquisadores se tornam filósofos 
coletivos. Revista Sul-americana de Filosofia e Educação. n.12, mai-out, 2009, p. 118-135. 
OLIVEIRA, David Eduardo de. Filosofia da ancestralidade: corpo e mito na filosofia da 
educação brasileira. Curitiba: Gráfica Popular, 2007. 
SEVERINO, Antônio. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
Bibliografia Complementar 
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SALLES, Conceição Gislâne Nóbrega Lima de. A Filosofia na escola: por uma experiência 
do pensar. Disponível em: <htpp://elogica.br.inter.net/ferdinan/conceicaoogislane.com.pdf>. 
Acesso em: 23 abr. 2011. 
COSTA, Rodrigo. Estrangeiros em própria terra: uma reflexão sobre Filosofia na América 
Latina a partir da questão indígena. Problemata. n. especial, v. 6, fev/2015, p. 151-171. 
 
 
5.Desenvolvimento e Aprendizagem em Contextos Escolares Indígenas- DPSI – 60h/a 
Ementa 
Abordagem da escola como lugar de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa indígena. 
Trata as concepções e teorias da aprendizagem e do desenvolvimento: fundamentos, 
características e análise crítica, assim como as inter-relações entre aprendizagem e 
desenvolvimento. Apresenta a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano e 
suas implicações para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, estabelecendo 
relações com o contexto escolar indígena. O contexto escolar indígena como espaço de 
aprendizagem e desenvolvimento humano. 
 
Bibliografia Básica 
AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H., Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Ed. 
Interamericana, 1980. 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO. Psicologia e povos 
indígenas. São Paulo: CRPSP, 2010. 
GONZÁLEZ REY, F. El aprendizaje en lo enfoque histórico-cultural: sentido y aprendizaje, 
In: ARANTES, E. (org). Concepções e práticas em formação de professores. Rio de 
Janeiro: Sulinas, 2003. 
HILGARD, E. R. Teorias de aprendizagem. São Paulo: Heder, 1969. 
MALUF, M. I. (coord). Aprendizagem: tramas do conhecimento, do saber e da subjetividade. 
Petrópolis, RJ: ABPp, 2006. 
POZO J. I. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
TACCA, Maria Carmen V. R. (org). Aprendizagem e trabalho pedagógico. Campinas: 
Átomo e Alínea, 2006. 
TUNES, E.; TACCA, M. C. V. R.; BARTHOLO R. dos S. O professor e o ato de ensinar. 
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, v, 35, n. 126, p. 689-698, 2005. 
VIGOTSKI, S. L. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
VITALE, Maíra Pedroso; GRUBITS, Sonia. Psicologia e Povos Indígenas: Um estudo 
preliminar do “Estado da Arte”. Revista Psicologia e Saúde. p. 15-30, 2009. Disponível em: 
http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/viewFile/10/12. Acesso em 17 mai. 
2016. 
 
 
6.Introdução às Práticas de Pesquisa Educacional em Contexto Indígena – DFCS – 
80h/a 
Ementa 
Introduz práticas de pesquisa educacional em contexto indígena considerando uma 
metodologia própria, que valoriza a “metodologia da escuta” a partir da tradição oral que 
inclui a oralidade, os costumes, a cultura e a tradição. Identifica temas e questões de pesquisa 
importantes para a coletividade indígena, relacionadas aos processos de educação. Possibilita 
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os instrumentos científicos necessários para refletir e registrar, através da escrita e da imagem, 
a memória ancestral. Sustenta os procedimentos metodológicos numa perspectiva da ciência 
indígena, contando com técnicas, lugares e atividades próprias dialogando com os saberes 
acadêmicos, construindo um movimento dinâmico de dupla orientação: a inspiração no saber 
ancestral e no saber acadêmico. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, Joelma C. P. M. Orientações para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso na Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. Belém. 2016. Não publicado. 
ANDRE, Marli Eliza D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 
GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na construção 
da pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008. 
MARCONDES, Maria Inês; TEIXEIRA, Elizabeth; OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. 
Metodologias e técnicas de pesquisa em educação. Belém: EDUEPA, 2010. 
SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org). Práticas pedagógicas na 
escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
ARES, Pablo; RISLE, Julia. Algumas Considerações acerca da prática do mapeamento 
coletivo. Lugar Comum. n, 41, p.185-191. Disponível em: 
file:///C:/Users/Joelma/Downloads/111404140949Algumas%20considera%C3%A7%C3%B5
es%20acerca%20da%20pr%C3%A1tica%20do%20mapeamento%20coletivo%20-
%20Iconoclasistas.pdf. Acesso em: 20 mai. 2016. 
FAZENDA, Ivani (org). Metodologia da pesquisa educacional. 11 ed. São Paulo: Cortez, 
2008. 
MILESKI, Keros Gustavo; FAUSTINO, Rosângela Célia. A Educação Escolar Indígena na 
produção científica da área da Educação Física. Comunicações. Piracicaba. n. 2, p. 97-111, 
jul.-dez. 2014. Disponível em: file:///C:/Users/Joelma/Downloads/1859-8754-3-PB.pdf. 
Acesso em: 20 mai. 2016. 
SANTOS, Hélio Magno Nascimento dos; LOPES, Edineia Tavares. A Pesquisa em Educação 
Escolar Indígena no Brasil: uma análise de teses, dissertações e artigos. Revista Fórum 
Identidades. Itabaiana: GEPIADDE. v. 16, n.8, p.267-290, jul.-dez. 2014. Disponível em: 
file:///C:/Users/Joelma/Downloads/A%20PESQUISA%20EM%20EDUCA%C3%87%C3%83
O%20ESCOLAR%20IND%C3%8DGENA%20NO%20BRASIL%20UMA.pdf. Acesso em: 
20 mai. 2016. 
SILVA, Paulo de Tássio Borges; ARAÚJO, Maria Inêz Oliveira. Diálogos sobre 
interculturalidade, conhecimento científico e conhecimentos tradicionais na educação escolar 
indígena. In: Práxis Educacional. Vitória da Conquista. v. 11, n. 18 p. 153-176 jan./abr. 
2015. Disponível em: 
file:///C:/Users/Joelma/Downloads/Di%C3%A1logos%20sobre%20interculturalidade,%20co
nhecimento%20cient%C3%ADfico.pdf. Acesso em: 20 mai. 2016. 
 
 
7.Biodiversidade Indígena e Conceitos Fundamentais de Biologia – DCNA – 80h/a 
Ementa: Diversidade Biológica de funcionamento dos sistemas ecológicos indígenas. A célula 
como base biológica estruturante e sua configuração anatomorfofisiológica com estruturas 
definidas e relacionadas, formas diversas e funcionamento harmonioso compondo e 
caracterizando a arquitetura da vida. Biodiversidade e desenvolvimento sustentável entre 
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povos indígenas e conceitos de Biologia. Convenção sobre a biodiversidade e povos 
indígenas. Qualidade de ambientes indígenas e urbanos. 
 
Bibliografia Básica 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Martha Maria. Ensino 
de Ciências: fundamentos e métodos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
DUSO, Leandro; Hoffmann, Marilisa Bialvo. Docência em Ciências e Biologia. Ijuí: Unijuí, 
2013. 
LEVEQUE, Christian. A biodiversidade. Santa Catarina. EDUSC. 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
CARDOSO, Thiago Mota. O saber biodiverso: prática e conhecimento na agricultura 
indígena. EDUA, 2010. 
GIANSANTIN, Roberto. O desafio do desenvolvimento sustentável. Atual, 1998. 
STUANI, Geovana Mulinari. A construção curricular popular crítica no ensino de 
ciências naturais e suas implicações na prática docente. 2010. 194 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, 2010. 
TOLEDO, Victor M.; BARRERA-BASSOLS, Narciso. A memória biocultural: a 
importância ecológica das sabedorias tradicionais. Expressão Popular, 2014. 
 
 
8.Política e Organização da Educação Básica e a Educação Escolar Indígena – DEES – 
80h/a 
Trata da educação como uma questão nacional às exigências sociais na formalização dos 
sistemas escolares atualmente constituídos. As políticas públicas formuladas para a 
organização da educação básica e a democratização do ensino. As reformas educativas que 
produziram/produzem um ordenamento do campo educacional com vistas à adequação das 
políticas educacionais em curso e as políticas para a educação escolar indígena. Políticas 
organizativas e curriculares no campo educacional e os Territórios Etnoeducacionais. Análise 
e interpretação de Indicadores relacionados à educação básica na educação escolar indígena. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 23.01.2003. 
_____. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. Ministério da Educação. Conselho Nacional 
de Educação. Câmara de Educação Básica. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-
rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 12 ago. 2012. 
_____. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015. Ministério da Educação. Conselho Nacional 
de Educação. Câmara de Educação Básica. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-
cne-cp-001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 jan. 
2015. 
DAVIES, Nicolas. Financiamento da Educação: novos ou velhos desafios. São Paulo: 
Xamã, 2004.  
FERREIRA, Naura Syria. Políticas Públicas e Gestão da Educação. Brasília: Editora Líber. 
FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. A avaliação da educação básica no Brasil: dimensão 
normativa, pedagógica e educativa. Campinas. Autores Associados. 
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GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Formação de professores indígenas: repensando 
trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2006. 
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, José Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 
Escolar: Políticas, estrutura e Organização. São Paulo: Cortez. 2003. 
LUCIANO, Gersem dos Santos. Educação Indígena. In: _____. O Índio Brasileiro: o que 
você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu 
Nacional, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
ALVES, Moaci Carneiro. LDB Fácil. São Paulo: Vozes Editora 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 27.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1991. 
OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Adriana. Política educacional como política 
social: uma nova regulação da pobreza. In: PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 23, n. 02, p. 
279-301, jul./dez. 2005. http://www.ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva.html 
SILVA, Antônia Almeida e SCAFF, Elisângela Alves da Silva. O Ensino Fundamental de 
Nove Anos como Política de Integração Social: análises a partir de dois estados brasileiros. 
ANPED. 2009. 
SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (orgs). Antropologia, História e 
Educação: a questão indígena e a escola. 2 ed. São Paulo: Global, 2001. 
 
 
9.Introdução aos Estudos sobre Corpo e Cultura Corporal em Contexto Indígena – DCA 
– 60h/a 
Introduz conceitos de corpo e cultura corporal. Analisa os processos de educação do corpo em 
contextos indígenas. Aborda as manifestações da cultura corporal na escola indígena e os 
processos interculturais. Trata da esportivização da cultura corporal indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Arthur José Medeiros de. Esporte e cultura: esportivização de práticas corporais 
nos jogos dos povos indígenas. Brasília: Ideal, 2011. 
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: 
Cortez, 1992. 
DAOLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995. 
FASSHEBER, José Ronaldo Mendonça. Etno-desporto indígena: a Antropologia Social e o 
campo entre os Kaingang. Brasília: Ministério do Esporte, 2010. 
GRANDO, Beleni Salete. Corpo e cultura: a educação do corpo em relações de fronteira 
étnicas e culturais e a constituição da identidade Bororo em Meruri-MT. Pensar a Prática. 
UFG. V8, n. 2. jun, p.163-179, 2005. Disponível em: 
https://revistas.ufg.emnuvens.com.br/fef/article/view/112/107. Acesso em: 10 nov. 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
ALVES, Vânia de Fátima Noronha. O corpo lúdico Maxakali: desvelando os segredos de 
um “Programa de Índio”. 1999. Dissertação (Mestrado em educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerias, BH, 1999. 
MARIN, Elizara Carolina; RIBAS, João Francisco Magno. Jogo tradicional e cultura. Santa 
Maria: Editora da UFSM, 2013. 
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MEIRELLES, Renata; LEITE, Ana claudia A. Diálogos e experiência: Pontes que conectam 
pessoas e territórios. In: Renata Meirelles. (Org.). Território do Brincar: diálogo com 
escolas. São Paulo: Instituto Alana, 2015. 
ZIMMERMANN, Ana C. (Org.); SAURA, S. C. (Org.). Jogos Tradicionais. São Paulo: 
Laços, 2014. 
 
 
10.História do Brasil e Educação Escolar Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
História e os povos indígenas. Sistema colonial e formas de trabalho no Brasil: dinâmica 
econômico-social da colonização portuguesa, escravidão e trabalho forçado. Ditadura Militar-
Civil (1964-1985). História, história indígena e o ensino de história na escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
BERGAMASCHI, Maria Aparecida; MEDEIROS, Juliana Schneider. História, memória e 
tradição na educação escolar indígena: o caso de uma escola Kaingang. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 30, no 60, p. 55-75 – 2010. 
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. O Ensino de História para Populações Indígenas. 
Em aberto, Brasília, ano 14, no.63, jul./set. 1994, p. 105-116. 
BRASIL. Ministério da Educação-MEC. Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas - RCNEI. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 195-222. 
CUNHA, Manuela Cardoso da. Índios no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História Oral: memória, tempos, identidades. Belo 
Horizonte: Autentica, 2006. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1994. 
 
Bibliografia Complementar 
FREIRE, José Ribamar Bessa. Os guarani e a memória oral: a canoa do tempo. In: 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Educação Escolar Indígena. Curitiba (PR): 
SEED/PR, 2006, 40-44. 
LUCIANO, Gersem dos Santos. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje.1.ed. Brasília: MEC/Unesco, 2006. 
RAMOS, André R. F. A escravidão do indígena, entre o mito e novas perspectivas de debates. 
Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v.1, n.1, p.241-265, jul. 2004. 
SILVA, Edson. Povos indígenas e ensino de história: subsídios para abordagem da temática 
indígena em sala de aula. História & Ensino, Londrina, v. 8, out. 2002, p. 45-62. 
 
 
11.Sociedade Indígena e Fundamentos Sociológicos – DFCS – 80h/a 
Estuda a formação da Sociologia e as contribuições de Émile Durkheim, Max Weber e Karl 
Marx para o entendimento da sociedade moderna e pós-moderna. Aborda os conceitos de 
Comunidade, Sociedade, Povo e Classe Social. Analisa as sociedades indígenas em suas 
organizações sociais e em seus processos de socialização, sociabilidades, aprendizagens e 
mudanças sociais. 
 
Bibliografia Básica 
BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira et al. O desenvolvimento da Sociologia como Ciência. 
In: _____. Conhecimento e imaginação: Sociologia para o Ensino Médio. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2012. Coleção Práticas Docentes.  
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COHN, Clarice. A criança, o aprendizado e a Socialização na Antropologia. In: SILVA, 
Aracy Lopes da et al (Orgs). Crianças Indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 
2002.  
IANNI, Octavio. A Sociologia e o mundo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2011.  
SOUZA, Cássio Noronha Inglez de. Aprendendo a viver junto: reflexões sobre a experiência 
escolar Kayapó-Gorotire. In: SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal. 
Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola. 2 ed. São Paulo: Global, 
2001.  
TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Sociedades indígenas: introdução ao tema da 
diversidade cultural. 
 
Bibliografia Complementar 
COHN, Clarice. Culturas em transformação os índios e a civilização. São Paulo em 
Perspectiva, v.15, n.2, 2001, p. 36-42.  
GUIMARÃES NETO, Euclides et al. Educar pela Sociologia: contribuições para a formação 
do cidadão. Belo Horizonte: RHJ, 2012.  
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. A sociologia do Brasil indígena. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro; Brasília: UNB, 1978.  
MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer. São Paulo: Loyola, 
1988. 
 
 
12.Línguas Indígenas na Amazônia I – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Estuda a colonização, tradição e políticas linguísticas. A diversidade/originalidade das línguas 
indígenas na Amazônia. Realidade sociolinguística das comunidades indígenas. As línguas do 
mundo: semelhanças e diferenças. Contato entre línguas. Bilinguismo e multilinguísmo. 
Línguas gerais ou línguas francas. 
 
Bibliografia Básica 
ALONSO, Sara Arroyo. (Dissertação de Mestrado). Os Tembé de Guamá: processo de 
construção da cultura e identidade Tembé. Rio de Janeiro. Museu Nacional-UFRJ, 1996.  
DUARTE, Fábio Bonfim. 1997. Análise Gramatical Das Orações da Língua Tembé. UnB, 
Brasília, MS. 
______. 1998. Ordem dos Constituintes na Língua Tembé. Brasília. 
PAULA, et al. Reflexões sobre a formação linguística no ensino superior indígena. RBPG, 
Brasília, supl. 1, v. 8, p. 233 - 244, dezembro 2011. Educação Indígena. 
RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. Línguas brasileiras. São Paulo: Loyola, 1986. 
 
Bibliografia Complementar 
BAMBIERRE, Cláudio. Politicas linguísticas na aldeia tembé e ka’apor”. Disponível em 
http://www.tcpdf.org. 
EIRÓ. Jessiléia Guimarães. (Dissertação de mestrado). Contribuição à análise fonológica da 
língua tembé. Belém: UFPA, 2001. 
RICE, Frederik John Duval. O idioma Tembé (Tupí-Guaraní). In: Journal de la Société des 
Américanistes. Tome 26 n°1, 1934.pp. 109-180.- doi : 10.3406/jsa.1934.1911. Disponivel in: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-
9174_1934_num_26_1_1911 
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RODRIGUES, L. M. S. (Dissertação de mestrado). Educação Bilíngue em Território 
Indígena Waiwai/Aldeia Tawanã. Belém. UFPA, 2012. 
 
 
13.Territorialidade Indígena e Conceitos Fundamentais de Geografia – DFCS – 80h/a 
Ementa 

Populações indígenas: possíveis origens, descrição, distribuição geográfica, mobilidade, 
territorialidade, conflitos inter e extra-étnicos. Terra indígena e território indígena. Mediação 
das teorias geográficas em contextos indígenas. Leitura geográfica do mundo contemporâneo. 
Sujeito e objeto do conhecimento geográfico: os conceitos e categorias geográficas em 
contextos indígenas. A produção e a apropriação da linguagem gráfica/categórica, os 
significados e representações. 
 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Legislação indigenista e brasileira e novas correlatas. 2. ed. Brasília: 
FUNAI/CGDOC, 2003. 
BECKER, Bertha K.; MIRANDA Mariana (Orgs.) A Geografia Política do 
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro. ED. UFRJ, 1997. 
CASTRO, I. GOMES, P.C.; CORREA, R. L. (Org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro. Bertrand Brasil, 1995. 
MESQUITA, Z. Territórios do cotidiano: Uma introdução a novos olhares e experiências. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1995. 
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização. A integração das populações indígenas no Brasil 
moderno. SP: Companhia das Letras, 1996. 
SPOSITO, E. S. A questão do método e a crítica do pensamento geográfico. In: CASTRO, I. 
E. de; MIRANDA, M.; EGLER, C. A. G. (Org.). Redescobrindo o Brasil 500 anos depois. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
 

Bibliografia Complementar 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (Org.) História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998.  
GRUPIONI, Luís D. B.; VIDAL, Lux; FISCHMANN, Roseli (Orgs.) Povos indígenas e 
tolerância: Construindo práticas de respeito e solidariedade. SP: EDUSP, 2001.  
KASBURG, Carola; GRAMKOW, Marica Maria (Orgs.). Demarcando terras indígenas: 
Experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília: FUNAI/PPTAL/GTZ, 1999.  
LOPES DA SILVA, Aracy; GRUPIONI, Luís D. B. (Orgs.) A temática indígena na escola. 
Subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995.  
NIMUENDAJÚ, Curt. Etnografia e indigenismo. Campinas, SP: Unicamp, 1993. 
Organização e apresentação de Marco Antônio Gonçalves.  
_________. Indigenismo e territorialização. Poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1998. 
_________. Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Marco 
Zero/UFRJ, 1987.  
ROCHA, Leandro Mendes. A política indigenista no Brasil: 1930-1967. Goiânia: UFG, 
2003. 
 
 
14.Saberes Indígenas e Fundamentos de Física – DCNA – 80h/a 
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Ementa 
Estuda o ambiente e as cosmologias indígenas estabelecendo relações com aspectos da Física 
básica nas áreas de mecânica e termodinâmica, nas áreas de ondas, eletricidade e magnetismo. 
 
Bibliografia Básica 
GASPAR, Alberto. Física- Volume Único. 1 ed. São Paulo: Editora Ática, 2001. 
HALLYDAY, RENICK, WALKER. Fundamentos de Física. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012. 
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica (4 Vol). 4 ed. São Paulo: Edgar 
Blücher, 2002. 
NÉSPOLI, Aurélio W. Uma experiência de ensino de Física na Educação Escolar Indígena. 
Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007. Disponível em: 
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol8/Num2/v08n02a03.pdf. Acesso em: 20 mai. 2016. 
RAMALHO, NICOLAU, TOLEDO. Os Fundamentos da Física. 9 ed. São Paulo: Moderna, 
2007. 
 
Bibliografia Complementar 
YOUNG, FREEDMAN. Física I: Mecânica, 12 ed. São Paulo: Pearson, 2008. 
__________. Física II: Termodinâmica e Ondas, 12 ed. São Paulo: Pearson, 2008. 
GASPAR, Alberto Compreendendo a Física-Volume 1. 1 ed. São Paulo. Editora Ática, 
2011. 
______Compreendendo a Física-Volume 2. 1 ed. São Paulo. Editora Ática, 2011. 
______Compreendendo a Física-Volume 3. 1 ed. São Paulo. Editora Ática, 2011. 
 
 
15.Fundamentos de Arte na Educação Escolar Indígena – DART – 80h/a 
Ementa 
Aborda a arte como forma de expressão e comunicação de diferentes culturas. Estuda as 
concepções de ensino de Arte entre os povos indígenas. Trata das linguagens artísticas 
(oralidade, música, dança, movimento cênico, escrita, entre outras) no processo de educação 
na escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
BRESSAN, Wilson J. Educar Cantando: a função educativa da música popular. Petrópolis, 
Vozes, RJ. 2000.   
COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Brasiliense,1999.  
CUNHA, Maria de Lourdes et al.  A arte como processo educativo. Rio de Janeiro, Funarte, 
2000. 
FERRAZ, Maria Luiza & Fuzari, Maria F. Metodologia do ensino de arte. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
FERREIRA, S. (Org.). O ensino das artes: construindo caminhos. Campinas: Papirus, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
BARBERO, Estela Pereira Batista; STORI, Norberto. “Artes indígenas”: territórios de 
diálogos. In: Encontro da Associação Nacional  de Pesquisadores em Artes Plásticas, 10., 
2010. Cachoeira. Anais. Cachoeira. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/2
010/Arte/artigos/arte_indig.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2011. 
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MAGALHÃES, Ana Del Tabor V. Marchas e contramarchas do ensino de arte: tramas e 
relações das propostas pedagógicas no ensino de arte.1996. Dissertação (Mestrado em 
Educação), Universidade da Amazônia, Belém, 1998. 
ROCHA, Vera Lourdes Pestana (Org.). Livro didático 2: o ensino de Arte e Educação Física 
na Educação Escolar Indígena. Natal, RN: UFRN/PAIDÉIA/MEC, 2005. 
______Coleção cotidiano escolar: o ensino de Arte e Educação Física na Educação Escolar 
Indígena. Natal, RN: UFRN/PAIDÉIA/MEC, 2006. V.2; N.2. 
SÁNCHEZ, Janina Moquillaza. Currículo Intercultural: A arte como sistema simbólico 
cultural na escola de branco - Um estudo a partir da arte na educação escolar, na aldeia tupi-
guarani de Piaçaguera. Tese (Doutorado em Educação), Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
 
16.Geodiversidade Indígena e Conceitos Fundamentais de Geociências –DCNA – 80h/a 
Ementa 
Aborda a geodiversidade indígena e as teorias cosmológicas; da origem da Terra à origem da 
vida; o Tempo geológico. Estuda a geociências e seu papel na Amazônia e nos territórios 
indígenas; a noção de Tempo Geológico e a ocupação do homem na Amazônia na escala do 
tempo; as características da crosta terrestre e principais aspectos associados à formação de 
perfis de solos amazônicos; os minerais e as rochas; o clima e os recursos hídricos e os 
recursos minerais da Amazônia. 
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA JR., J.M.G. (org). Carajás: desafio político, ecologia e desenvolvimento. São 
Paulo, Brasiliense, 1986. 
ARAGÃO, M. J. História da Terra. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 
CARVALHO, I. S. Paleontologia. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 
CUNHA, S. B,; GUERRA, A. J. T. Geomorfologia: exercícios, técnicas e aplicações. Rio de 
Janeiro: Bertrand do Brasil, 2002. 
LEINZ, V. Geologia Geral. São Paulo: Nacional, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
BITAR, Omar Yazbek. Meio Ambiente & Geologia. São Paulo: SENAC São Paulo, 2004. 
LEINZ, Viktor; AMARAL, Sergio Estanislau do. Geologia Geral. 14. ed. São Paulo: 
Nacional, 2003. 
GOTZINGER, J. et al. Para entender a Terra. Editora Bookman, 2006. 
MACALESTER, A. L. História Geológica da vida. São Paulo: Edgar Blücher, 1979. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
 
 
17.Saberes Indígenas e Fundamentos de Química – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Aborda as concepções da Química como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais 
(benefícios e riscos); teorias acerca da formação, estrutura e propriedades da matéria; os 
conceitos químicos (matéria e energia) relacionados às transformações químicas ocorridas no 
cotidiano da aldeia. 
 
Bibliografia Básica 
ATKINS, P. W. e JONES, L. L. Princípios de Química, Questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. Porto alegre, Bookman, 2001. 
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MALDANER, Otavio Aloisio. Química 1: Construção de conceitos fundamentais Ijuí (RS): 
Unijuí, 1998.  
MARQUES, Gilberto Telmo Sidney.  História e fundamentos da Química. Fortaleza: 
Demócrito Rocha, 2004.  
ROMANELLI, Lilavate Izapovitz.; JUSTI, Rosária da Silva.  Aprendendo Química. Ijuí 
(RS): Uniju,1997. 
VIANA, Hélio Elael Bonini e PORTO, Paulo Alves. A elaboração da Teoria Atômica. 
Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. n. 7, dez. 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
CASTRO, E.N.F.; MÓL, G.S.; SANTOS, W.L.P. Química na sociedade: projeto de ensino 
de química num contexto social (PEQS). 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2000.  
KOTZ, J. C. Treichel.  Química e Reações Químicas. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o Ensino Médio. São Paulo: 
Scipione, 2002.  
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos Santos (Coord).  Química & sociedade. São Paulo: 
Nova Geração, 2005. 
SIMONI, José de Alencar; SIMONI, Déborah de Alencar; TUBINO, Matthieu. Reações 
químicas: as essências da vida. In: Cadernos de Educação Escolar Indígena: 3º grau indígena. 
Barra do Bugres,MT: UNEMAT, v. 2, n. 1, 2003.  
 
 
18.Educação Escolar Indígena e Teorias do Currículo – DEES – 60h/a 
Ementa 
Currículo e identidade indígena; currículo escolar e saberes do povo; os diversos olhares sobre 
currículo, dimensões do currículo; currículo, ideologia e dominação cultural; contextualização 
do currículo; o papel do currículo na manutenção ou transformação social; etnoconhecimento, 
história e memória do povo. 
 
Bibliografia Básica 
ARGUELO, Carlos Alfredo. Etnoconhecimento na escola indígena. Congresso Brasileiro 
de Qualidade na Educação: formação de professores: formação de professores: educação 
indígena. Marilda Almeida Marfan (org.). Brasília: MEC, SEF, 2002. 
BRASIL, MEC. Referencial curricular nacional para as escolas Indígenas. Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL, MEC. Resolução CNE/SEB nº 5, de 22 de junho de 2012. Ministério da 
Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria de Educação Básica. Brasília: 
MEC/CNE/SEB, 2012. 
MOREIRA, Antonio Flávio. e SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs). Currículo, Cultura e 
Sociedade. 8ª edição. São Paulo: Cortez, 2005. 
SACRISTÁN, J.C. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
APPLE, Michael W. Educação e Poder. Porto Alegre : Artes Médicas, 1989. In LOPES, Alice 
Casimiro. E MACEDO, Elizabeth Macedo. Teorias do Currículo. São Paulo: Cortez, 2011. 
APPLE, Michael W. Ideologia e Currículo. 3ª edição.  Porto Alegre: Penso, 2006. 
BANIWA, Gersen dos Santos Luciano. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre 
os povos indígenas no Brasil de hoje. Coleção Educação para todos. Série Vias dos Saberes 
nº 1. Brasília: Ministério de Educação, 2006. 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2004. 
SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. O “resgate cultural” como valor: reflexões sobre 
experiências de um antropólogo militante em programas de formação de professores 
indígenas no Nordeste e em Minas Gerais. Congresso Brasileiro de Qualidade na Educação: 
formação de professores: formação de professores: educação indígena. Marilda Almeida 
Marfan (org.). Brasília: MEC, SEF, 2002. 
 
 
19.Povos Indígenas e Fundamentos Antropológicos – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Temas de organização social e cosmologias das sociedades indígenas. Formação das 
paisagens etnográficas Antropologia Indígena. Ciência e conhecimentos indígenas. A 
Antropologia como estudo do outro: diversidade e relativismo cultural; o estudo da totalidade. 
Etnologia e Etnografia: o trabalho de campo como metodologia, o observador e o objeto de 
estudo. Trata de conceitos como símbolos, signos, valores e significados; Diversidade, 
Pluralidade, Multiculturalismo e Interculturalidade; Identidades culturais, raciais e étnicas. 
 
Bibliografia Básica 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: Olhar, ouvir, escrever. In: 
______. O Trabalho do Antropólogo. São Paulo: Ed. UNESP, 2000.  
DA MATTA, Roberto. O Trabalho de Campo. In: ______. Relativizando: uma introdução à 
Antropologia Social. Petrópolis: Vozes, 1981.  
LAPLANTINE, Fraçois. Introdução: O campo e a abordagem antropológicos. In: Aprender 
Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003.  
_____. Marcos para uma História do Pensamento Antropológico. In: Aprender 
Antropologia. SP: Brasiliense, 1994.  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2004.  
PAULA, Eunice Dias de. A interculturalidade no cotidiano de uma escola indígena. 
Cadernos CEDES, vol.19, no.49, Dez, 1999, p.76-91. 
 
Bibliografia Complementar 
DAUSTER, Tania. Um saber de fronteira – entre a Antropologia e a Educação. In: 
DAUSTER, Tania (Org.). Antropologia e Educação: um saber de fronteira. Rio de Janeiro: 
Forma e Ação, 2007.  
GEERTZ, Clofford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.  
HALL, Stuart. A identidade na pós-modernidade. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  
SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana Kawall Leal. Antropologia, história e 
educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.  
SILVA, Maria do Socorro Pimentel da. Fronteiras etnoculturais: educação bilíngue 
intercultural e suas implicações. In: ROCHA, Leandro Mendes; BAINES, Stephen Grant 
(Coords.). Fronteiras e espaços interculturais. Goiânia: UCG, 2008. 
 
 
20.Didática Intercultural Indígena – DEES – 60h/a 
Ementa 
Didática Intercultural na Escola Indígena – DEES – 60h/a 
Ementa 
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Estuda a educação intercultural e sua abordagem na escola indígena. Contextualiza a Didática 
nos processos de educação indígena. Aborda técnicas dos Tempos e espaços do planejamento 
na escola indígena numa abordagem da diferença, da interculturalidade e da 
interdisciplinaridade. Apresenta possibilidades de Metodologias de avaliação do ensino e da 
aprendizagem consoantes a conteúdos curriculares e desenvolvimento cognitivo na educação 
indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar. Petrópolis: Vozes, 2002.  
FLEURI, Matias (org). Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 
PALADINO, Mariana; CZARNY, Gabriela (orgs). Povos indígenas e escolarização. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2012. 
SALDANHA, Louremi E. Planejamento e organização do ensino. São Paulo: Globo, 1978. 
SANTIAGO, Mylene Cristina; AKKARI, Abdeljalil; MARQUES, Luciana Pacheco. 
Educação Intercultural: desafios e possibilidades. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CLARILZA, Padro de S. Avaliação do rendimento escolar. Campinas: Papirus, 1995.  
FARIA, Wilson de. Aprendizagem e planejamento de ensino. São Paulo: Ática, 1989. 
FAUSTINO, Rosângela Célia; CHAVES, Marta; BARROCO, Sônia Mari Chima (orgs). 
Intervenções pedagógicas na educação escolar indígena: contribuições da Teoria 
Histórico-Cultural. Maringá: EDUEM, 2008. 
GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. São Paulo: Loyola, 1995. 
HERNAIZ, Ignácio (org). Educação na diversidade: experiências e desafios na educação 
intercultural bilíngue. 2 ed. Brasília: UNESCO; MEC, 2009. 
SANT'ANNA, Flávia et al. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: Sagra-
Luzzatto, 1996. 
 
 
21.Gestão da Educação Escolar Indígena – DEES – 60h/a 
Ementa 
Contribui para a qualidade da gestão e do ensino na escola indígena, em consonância aos 
interesses e necessidades educacionais dos povos indígenas e às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Aborda a gestão 
democrática da Educação: os Sistemas de Ensino e os mecanismos de gestão: a 
descentralização. Trata da municipalização e estadualização da Educação Escolar Indígena. A 
gestão da escola indígena e o princípio da autonomia administrativa, financeira e pedagógica. 
A escolha do Diretor da escola e a constituição das equipes pedagógicas: a gestão 
participativa. A estrutura organizacional de uma escola indígena. O clima e a cultura da escola 
como fatores determinantes da gestão escolar indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Laurinda Ramalho; PLACCO, Vera Maria (orgs). O Coordenador pedagógico e 
o espaço da mudança. São Paulo: Loyola, 2005. 
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSHI, Mirza Seabra. Educação 
Escolar: políticas, estrutura e organização. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. LUCK, Heloísa. A 
gestão participativa na escola. Petrópolis/RJ: Vozes, 2006. 
_____. Ação Integrada: administração, supervisão e orientação educacional. 27 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3 ed. São Paulo: Ática, 
2000. 
 
Bibliografia Complementar 
CERQUEIRA, Lídia Márcia Lima de. O processo de estadualização da Educação Escolar 
Indígena em Pernambuco: a experiência do povo Fulni-Ô. REVASF, Petrolina- PE, v. 3, n.1, 
p. 104-133, ago. 2014. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 
Alternativa, 2008 
LUCK, H.  Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2006. 
NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; ROSA, Helena Alpini. Desafios para a autonomia na educação 
escolar indígena. Teoria e Prática da Educação, v. 16, n. 2, p. 35-45, Mai/Ago 2013. 
VIEIRA, Sofia; DEVIS, Claudia (orgs). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
 
 
22.Educação Inclusiva em Contextos Indígenas – DEES – 60h/a 
Ementa 
Apresenta a Educação Inclusiva no contexto socioeconômico e político brasileiro. Trata dos 
Fundamentos da educação inclusiva, abrangência e pressupostos legais. Contextualiza a 
Caracterização da pessoa com deficiência entre povos indígenas. Aborda o papel social da 
educação inclusiva na escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
CARMO, Apolônio Abadio do. Escola não seriada e inclusão escolar: pedagogia da unidade 
na diversidade. Uberlândia, MG: EDUFU, 2006. 
MACHADO, K; FONTES, R; ASSUMPÇÃO, V. de; GLAT, R. Cotidiano escolar: Desafios 
didáticos e pedagógicos no processo de inclusão educacional. Disponível em: 
<www.eduinclusivapesq-uerj.pro.br/livros_artigos/pdf/endipe2.pdf>. Acesso em 12 de janeiro 
de 2013. 
JANNUZZI, G. de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do 
século XXI. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 
MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2003. 
SANTOS, Maria Terezinha Teixeira dos. Bem-vindo à escola: a inclusão nas vozes do 
cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
AMARO, D. Giacomelli. Educação Inclusiva, Aprendizagem e Cotidiano Escolar. SP: 
Casa do Psicólogo, 2007. 
EDLER, Rosita Carvalho. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: 
Mediação, 2010. 
MANTOAN, Maria Tereza. (Org.). Caminhos pedagógicos da inclusão. São Paulo: 
Memnon, 2001 
TEIXEIRA, Josele e NUNES,Liliane.Avaliação Inclusiva: a diversidade reconhecida e 
valorizada. Rio de Janeiro: Walk Editora, 2010 
SÁ, Michele Aparecida de. Criança indígena com deficiência na escola indígena: limites e 
possibilidades. Disponível em: file:///C:/Users/Joelma/Downloads/E11-
CRIANCA%20INDIGENA%20COM%20DEFICIENCIA%20NA%20ESCOLA%20INDIGE
NA.pdf. Acesso em: 20 mai. 2016. 
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23.Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS – DEES – 60h/a 
Estudo da Língua de Sinais, história, contemporaneidade. Os estudos Surdos identidade e 
cultura surda.  A Libras como língua natural. Políticas lingüísticas de reconhecimento da 
Língua de Sinais. Linguística aplicada a Língua de Sinais, fonologia e morfologia. O Tradutor 
e Intérprete de Libras. 
 
Bibliografia Básica 
HONORA, Marcia. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: desvendando a 
comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 
NOVAES, Edmarcius Carvalho, Surdos, educação, direito e cidadania. Rio de Janeiro: 
Wak, 2010. 
QUADROS, Ronice de Muller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e 
língua Portuguesa- Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à 
Educação de Surdos – Brasília: MEC; SEESP, 2003. 
__________. Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker, Língua de Sinais Brasileira. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 
RODRIGUES, Davi, Educação e Diferença, valores e práticas para uma educação inclusiva. 
Porto Editora, LDA,2001. 
SOARES, Maria Aparecida Leite. A Educação do Surdo no Brasil. Campinas, SP: 
Associados,1999. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Decreto de nº 5626 de 2005. Regulamenta a Lei de nº 10.436, de 24 de abril de 
2002, que dispões sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libas), e o art. 18 da Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dezembro de 2005.  
______. Portaria de nº 1679, de 02 de dezembro 1999. Brasília: MEC/SEESP, 1999.  
______. Lei de nº 10.436. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libas) e dá outras 
providencias. Diário Oficial da União, Brasília 24 de abril. 2002.  
______. Lei de nº 12.319, de 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor 
e Interprete da Língua de Sinais-LIBRAS,2010. 
GESSER, Audrei. LIBRAS? Que Língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da 
Língua de Sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
GOMES, Márcio. Construindo as Trilhas para a Inclusão. Editora Vozes Ltda. 2009. 
 

 

EMENTÁRIO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

1.Língua Portuguesa – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Estuda as Teorias de leitura/escrita e de ensino/aprendizagem de leitura/escrita em ambientes 
bilíngues e interculturais; Aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos e a ordem dos 
constituintes na sentença em língua portuguesa e língua indígena; A construção do discurso e 
seus contextos sociais; Teoria dos Atos de fala. 

  
Bibliografia Básica 
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CALLOU, Dinah. Iniciação à fonética e à fonologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2009. 
CARONE, F. de B. Morfossintaxe. 9ª ed. Editora Ática, 1986. 
DEVAL, Juan. Aprender na vida e aprender na escola. Trad. Jussara Rodrigues. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1986, p. 141. 
KAUFMAN, Ana Maria Rodrigues, Maria Elena. Escola, leitura e produção de textos. 
Porto Alegre. Editora Artes Médicas, 1995. 
MARCONDES, Danilo. A teoria dos atos da fala como concepção pragmática da 
linguagem. São Paulo, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Brasília: MEC/SEF. 1997. 
GERALDI, João Wanderley. (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. 3. ed. 
Cascavel: ASSOESTE, 1985. 
KLEIMAN, Ângela. (org). Os significados do letramento. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 1995. 
 
 
2.História da Amazônia e Educação Escolar Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Significados, importância, categorias e sujeitos na História da Amazônia. Os povos Indígenas 
na Amazônia. Fundamentos sociohistóricoculturais do processo de conquista, colonização e 
expansão do espaço amazônico. Escravidão Indígena e negra na Amazônia Colonial. Políticas 
Indígenas e Indigenistas na Amazônia. As Missões e o indigenismo pombalino. Movimentos 
Sociais na Amazônia. A Questão Indígena na Amazônia Contemporânea. A Belle Époque 
amazônica. A Questão de terras na Amazônia. Concepções metodológicas no ensino-pesquisa 
de História da Amazônia e o fazer pedagógico nas Educação Escolar Indígena. 
 
Bibliografia Básica 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro 
Brasileira e Cultura Africana. Brasília/DF:, 2005. 
FREITAS, Sonia Maria de. História Oral, Possibilidades e Procedimentos. São Paulo: 
Humanistas, 2002. 
MOREIRA NETO, Carlos de Araujo. Índios da Amazônia: de Maioria a Minoria (1750-
1850) Petrópolis: vozes, 1988. 
NETO, José Maia, Guzman, Décio de Alencar (orgs). Terra Matura: Historiografia e 
História Social da Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2002. 
SILVA, Aracy Lopes da (org). A Questão Indígena na Sala de Aula: Subsídios para 
professores de 1º e 2º graus. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
Bibliografia Complementar 
FARES, Josebel Akel (org) Memórias da Belém de Antigamente. Belém: EDUEPA, 2010. 
BHABHA, Homi. O Local da Cultura. Tradução Miriam Ávila, Eliana Reis, Gláucia 
Gonçalves. Belo Horizonte:UFMG, 1998. 
CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta. Literatura Brasileira, Textos Literários em meios 
eletrônicos. 
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DONISETE, L. & GRUPIONI, L. D. B. (Orgs.). Índios no Brasil. 3 ed. São Paulo: Global; 
Brasília: MEC, 1998. 
FAUSTO, C. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
 
 
3.Interculturalidade na Educação Escolar Indígena – DFCS – 80h/a  
Ementa 
Desenvolve os fundamentos epistemológicos da interculturalidade e Educação Escolar 
Indígena. Propicia a discussão teórica que possibilite a atuação didática para a formação do 
sujeito na perspectiva intercultural a partir da valorização dos conhecimentos tradicionais 
indígenas na perspectiva de diálogo entre saberes. 
 
Bibliografia Básica 
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: EDUSP, 2006.  
_____. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade. Tradução de 
Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 
FLEURI, Reinaldo Matias. Educação intercultural: a construção da identidade e da diferença 
nos movimentos sociais. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 20, n.02, p.405-423, jul./dez. 
2002. 
NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande: 
UCDB, 2004. 
NEVES, Josélia Gomes; PACÍFICO, Juracy Machado; BUENO, José Lucas Pedreira. (orgs). 
Universidade, licenciatura e interculturalidade: anúncio de aprendizagens na floresta. 
Rondônia: Pandion, 2013. 
PALADINO, Mariana; CZARNY, Gabriela (orgs). Povos indígenas e escolarização. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2012. 
URQUIZA, Antônio Hilário Aguilera; NASCIMENTO, Adir Casaro. O desafio da 
interculturalidade na formação de professores indígenas. Espaço Ameríndio, Porto 
Alegre, v. 4, n. 1, p. 44-60, jan./jun. 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
FLEURI, Reinaldo Matias. Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL; 
COORDENAÇÃO GERAL DE MONITORAMENTO TERRITORIAL; GTZ. (Orgs.). 
Diálogos interculturais: Povos indígenas, mudanças climáticas e REDD. Brasília: FUNAI; 
GTZ, 2010. 
MONTERO, Paula (org). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São 
Paulo: Globo, 2006. 
PAIXÃO, Antônio Jorge Paraense da. Interculturalidade e Política na Educação Escolar 
Indígena na Aldeia Teko Haw – Pará. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
VERDUM, Ricardo. Breve Esboço do Indigenismo à Brasileira e o Desafio da 
Interculturalidade. In: _____; ARAÚJO, André. Experiências de Assistência Técnica e 
Extensão Rural junto aos Povos Indígenas: o desafio da Interculturalidade. Brasília, DF: 
NEAD / SAF, 2010. 
 
 
4.Tecnologias Educacionais em Ciências Humanas e Sociais – DEES – 80h/a 
Ementa 
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Paradigmas científicos e a concepção de tecnologia aplicada à Educação Escolar Indígena. O 
uso de recursos tecnológicos na educação escolar indígena como estratégias de intervenção e 
mediação nos processos de ensino e de aprendizagem em Ciências Humanas e Sociais. 
Potencialidades e limites do uso das TICs. Análise dos diferentes softwares na educação. O 
uso de diferentes espaços on line na educação, como possibilitadores da comunicação, 
interação e construção coletiva do conhecimento (chat, blog, MSN, fotolog...). 
 
Bibliografia Básica 
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas - SP: 
Papirus, 2003. 
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Concepções Paradigmáticas e teorias da tecnologia 
educacional, UEPA, 2011, p. 6-27. 
_____. Docência, inovações tecnológicas e sociabilidade, UEPA, 2011, p. 49-.66. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Técnicas de Ensino: por que não? 21 ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2011. 
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. 3 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
SCARPATO, Marta (org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 
VIEIRA, Erika Rodrigues. Estudo de Caso: A Tecnologia Educacional em comunidades 
indígenas. In: _____. Tecnologia e prática educativa - a educação indígena em 
perspectiva: experiência das EEI Aldeia Uru-ity e EEI Aldeia Djaiko-aty. Americana, Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 2011, pp. 37-42. 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Fernando José. Educação e informática: os computadores na escola. 3. ed. São 
Paulo: Vozes, 2005. 
GRINSPUM, Mírian P. S. Zippin (Org). Educação tecnológica: desafios e perspectivas. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
LEITE, Lígia Silva. (Coord.). Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala 
de aula. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Tecnologia e educação: novas perspectivas, UEPA, 2011, p. 
67-75. 
_____. Mídias e Educação: interatividade, criatividade e novos significados das relações 
mediadas em sala de aula, UEPA, 2011, p. 76-93. 
 
 
5.Práticas de Pesquisa em Educação Escolar Indígena – DFCS – 80 h/a 
Ementa 
Estuda as questões teórico-metológicas das Ciências Humanas e Sociais no processo de 
produção do conhecimento em contexto indígena, com temáticas relacionadas à educação e 
cultura indígena, desenvolvendo fundamentos filosóficos e metodológicos nas diferentes fases 
da pesquisa, em relação ao problema investigado e aos procedimentos de desenvolvimento e 
aplicação de materiais didáticos para a escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, Joelma C. P. M. Orientações para a elaboração de TCC do Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. Belém. 2016. Não publicado. 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
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DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. 2 ed. Brasília: Líber 
Livro, 2008. 
IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e 
produção do conhecimento. Brasília: Líber Livro, 2008. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BAGNO, Marcos. 3 ed. Pesquisa na escola: como é? Como se faz? São Paulo: Loyola, 1999. 
BARBIER, Renê. A pesquisa-ação. Brasília: Líber Livro, 2007. 
CANÁRIO, Rui. O que é a escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. 
FREITAS, Olga. Equipamentos e materiais didáticos. Brasília: UNB, 2007. 
WATSON, Rod; GASTALDO, Édison. Etnometodologia & análise da conversa. 
Petrópolis, RJ: Vozes; PUC-Rio, 2015. 
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
 
6.Produção de Materiais Didáticos Específicos/Ciências Humanas e Sociais – DFCS – 
80h/a 
Ementa 
Desenvolve o conhecimento das diferentes formas de elaboração de materiais didáticos. 
Propicia subsídios para a elaboração de materiais didáticos específicos, diferenciados e 
interculturais para a escola indígena, na área de Ciências Humanas e Sociais.  
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BASSANI, Indaiá de Santana. Formação de professores, autoria e produção de materiais 
didáticos para o ensino bilíngue. São Paulo: UNIFESP, 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/39183/COMFOR-PLEEI-Mod3-
Dis3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
MEGALE, Antonieta Heyden. Bilinguismo e educação bilíngue: discutindo conceitos. 
Revista Virtual de Estudos da Linguagem. v.3, n. 5, ago. 2005. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FORMAÇÃO 
MAGISTÉRIO INDÍGENA. Um caminho do meio: da proposta à interação. São Paulo: 
USP; FAFE, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
BANDEIRA, D. “Material didático: conceito, classificação geral e aspectos da elaboração”. 
In: CIFFONE, H. (Org.). Curso de Materiais didáticos para smartphone e tablet. Curitiba, 
IESDE, 2009, p. 13-33. Disponível em: <http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/24136.pdf >. 
Acesso em: 05 out. 2014. 
BELTRAME, Camila Boldrin; MARQUI, Amanda Rodrigues. Os conhecimentos tradicionais 
nas escolas indígenas: as experiências Xikrin e Baniwa. 29ª RBA. Anais... Natal/RN. 
Disponível em: 
<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1401996983_ARQUIVO_CamilaBeltramee
AmandaMarquiOsconhecimentostradicionaisnasescolasindigenasasexperienciasXikrineBaniw
a.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Experiências e Desafios na Formação de Professores 
Indígenas. Em Aberto. Brasília: 2003, v.20, n.76, p.13-18. 
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7.Filosofia e Ensino na Escola Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
A disciplina estuda os diferentes métodos do ensino da filosofia, tanto seus aspectos históricos 
como no atual contexto brasileiro e na escola indígena. Proporciona ao aluno conhecimentos 
necessários para a prática pedagógica do ensino da filosofia. Reflete sobre o ensino da 
filosofia como problema filosófico. 
 
Bibliografia Básica 
ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: 
Moderna, 2003. 
ARANTES, P. et all. A filosofia e seu ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
CERLETTI, Alejandro A. & KOHAN, Walter. A filosofia no ensino médio. Caminhos para 
pensar seu sentido. Tradução de Norma Guimarães Azeredo. 
FAVARETTO, C. Sobre o ensino de filosofia. In: Revista da Faculdade de Educação. São 
Paulo, v. 19, n. 1, jan-jun 1993, p. 97-102. 70 
LORIERI, M.A. Filosofia: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
ALVES, D.J. A filosofia no ensino médio: ambigüidades e contradições na LDB. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2002. 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 
CORTELLA, M.S. A Escola e o Conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2003. (Coleção Perspectiva; 5). 
MURCHO, D. A natureza da filosofia e o seu ensino. Lisboa: Plátano, 2002. 
PORTA, M.A.G. A filosofia a partir de seus problemas. São Paulo: Loyola, 2002. 
 
 
8.Sociologia e Ensino na Escola Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Estuda a especificidade do trabalho pedagógico em Sociologia, a partir do relato e da troca de 
experiências em sala de aula, da análise de propostas e orientações curriculares, assim como 
dos recursos e materiais didáticos voltados para o ensino de Sociologia na escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
BORDENAVE, J. D. Estratégias de Ensino e Aprendizagem. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1988. 
BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; MOTIM, Benilde Lenzi. Ensinar e 
aprender Sociologia no ensino médio. São Paulo: Contexto, 2009. 
MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer. São Paulo: Loyola, 
1988. 
PENTEADO, H. D. O. Prática de Ensino de Ciências Sociais. In CARVALHO, A. M. P. 
(org.) A formação do Professor e a Prática de Ensino. São Paulo: Pioneira, 1988. 
 
Bibliografia Complementar 
ARAÚJO, Maria Neyara de Oliveira et al. Epistemologias e Tecnologias para o Ensino das 
Humanidades. Fortaleza: Expressão, 2009. 
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JINKINGS, Nise. Ensino de Sociologia: particularidades e desafios contemporâneos. 
Mediações. Revista de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da UEL, vol. 12, jan. jun, 2007. 
PERALVA, Angelina Teixeira; SPOSITO, Marilia Pontes. Quando o Sociólogo quer saber o 
que é ser professor: entrevista com François Dubet. In: Revista Brasileira de Educação, n. 5 
e n.º 6, p. 222-231, 1997. 
SOCIOLOGIA no Ensino Médio: questões práticas. Produção: Atta Mídia e Educação. 
Participações de Amaury Cesar Moares e Nelson Dacio Tomazi. São Paulo: Paulus, 2008. 1 
DVD (50min). 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007. 
 
 
9.Geografia do Brasil e Ensino na Escola Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
A constituição do território brasileiro: do meio natural ao meio técnico, cientifico, 
informacional. Divisão regional do Brasil. Transformações recentes no espaço urbano e rural. 
A incorporação e projeção do Brasil na economiamundo. O Meio Técnico-Cientifico-
Informacional: (Re) distribuição da população, economia e geografia do consumo e dos níveis 
de vida no Brasil; Geografia e meio ambiente no Brasil. Elaboração de material didático sobre 
produção e organização do espaço indígena. 
 
Bibliografia Básica 
BECKER, Bertha K. CHRISTOFOLETTI, Antônio & DAVIDOVICH, F. Geografia e meio 
ambiente no Brasil. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
CASTRO, Iná, GOMES, Paulo C. & CORRÊA, Roberto L. (Org.). Brasil. Questões atuais da 
reorganização do território. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1996. 
COSTA, Wanderley M. O Estado e as políticas territoriais no Brasil. São Paulo, Contexto, 
2002. (Coleção repensando a Geografia). 
ROSS, Jurandyr L. Sanches (org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008. 
SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro, Record, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, Manuel C. A questão do território no Brasil. São Paulo/Recife, 
Hucitec/IPESPE,2004. 
BECKER, Bertha K. & EGLER, Cláudio E. G. Brasil. Uma potência regional na Economia-
mundo. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000. 
BENJAMIM, César et. al. A Opção brasileira. São Paulo. Contraponto,1998. MAGNOLI, 
Demétrio. O Corpo da Pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil. São Paulo, 
UNESP/Moderna, 1997. 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 2005. 
 
 
10.Metodologia do Ensino de História na Escola Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Estuda a História nas propostas curriculares de ensino; a relação entre métodos, metodologias, 
técnicas e a prática do professor de História na escola indígena; a seleção de conteúdos, 
organização e elaboração/construção de materiais didáticos para o ensino de História na 
escola indígena. Desenvolve oficinas sobre o ensino de História. 
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Bibliografia Básica  
KARNAL, Leandro (org). História na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004. FONSECA, 
Selva Guimarães. Didática e Prática de Ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003.  
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 
2002. 
___________________Ensino de História: Fundamentos e Métodos. São Paulo: Cortez, 
2004.  
BALDÍSSERA, José Alberto. O Livro Didático de História: Uma visão crítica. Porto 
Alegre: Evangraf, 1994. 
MIGUEL, Maria Elizabeth Blanck. CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. (orgs.). A Educação 
escolar com perspectiva histórica. Campinas, SP. Autores Associados, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
FONSECA, Thaís Nívia de Lima. História e ensino de História. Belo Horizonte: autêntica, 
2003. 
SEFFNER, Fernando. Qual história? Qual ensino? Qual cidadania? Porto Alegre: 
ANPUH, Ed. Unisinos, 1997.  
ABUD, Kátia M. A construção de uma Didática da História: algumas idéias sobre a 
utilização de filmes no ensino. História, São Paulo, 22 (1), p.183-193, 2003.  
GONÇALVES, Nadia G. A escola e o arquivo histórico escolar como locais de memória: 
discutindo possibilidades de trabalho do pesquisador, do professor de história e de diálogos 
com a comunidade escolar. XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH. 
Anais... Londrina: UEL/ Anpuh, 2005. CD-ROM.  
OLIVEIRA, Sandra R. F. O tempo, a criança e o ensino de História. In: DE ROSSI, Vera L. e 
ZAMBONI, Ernesta (orgs.). Quanto tempo o tempo tem! Campinas: Alínea, 2003, p. 145-
172. PARANÁ. 
11.Geografia da Amazônia e Ensino na Escola Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
As transformações ocorridas no espaço amazônico a partir da segunda metade do século XX - 
a mudança do padrão de ocupação da região e a construção de novas territorialidades pelas 
populações tradicionais amazônicas, destacando-se as populações indígenas. A organização 
do espaço indígena paraense e amazônico: grupos étnicos; organização do espaço geográfico; 
legislação e processo demarcatório das Terras Indígenas; a vida nos centros urbanos: 
problemas sociais. Política de desenvolvimento em áreas indígenas e a ação dos atores sociais 
envolvidos – projetos ambientais e de turismo; política da biodiversidade e legislação de 
patenteamento. Elaboração de projetos educacionais para aplicação nas escolas indígenas. 
 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, P. L. C. Território: categoria geográfica integradora de tempo e espaço. Anais 
do VI encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 
– ANPEGE. Fortaleza, 28 a 30 de setembro de 2005. Disponível em CD-ROM.  
COELHO, M. C.; CASTRO, E.; MATHIS, A.; HURTIENNE, T. (Orgs.). Estado e políticas 
públicas na Amazônia: gestão do desenvolvimento regional. Belém: CEJUP: UFPA-NAEA, 
2001. MOREIRA. R. J. Terra, Poder e Território. São Paulo: Expressão Popular, 2007.  
OLIVEIRA, A. U. Amazônia: monopólio, expropriação e conflitos. Campinas (SP): Papirus, 
1987.  
SOUZA, M. J. L. O Território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: 
CASTRO, I. E.; CORRÊA, R. L.; GOMES, P. C. C. Geografia: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 77-116. 
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Bibliografia Complementar  
BECKER, B. K. Amazônia: geopolítica na virada do terceiro milênio. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006.  
COSTA, W. M. O Estado e as políticas territoriais no Brasil. 3 ed. São Paulo: 
Contexto,1991. GONÇALVES, C. W. P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.  
OLIVEIRA, A. U. Integrar para não entregar: políticas públicas e Amazônia. Campinas 
(SP): Papirus, 1998.  
PINTO, Lúcio Flávio. Carajás: o Ataque ao Coração da Amazônia. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Marco Zero, 1993. 
 
 
12.Direitos e Organizações Indígenas – DCSA – 80h/a 
Ementa 
Trata dos Direitos dos Povos Indígenas (constitucionais, Autorais). Apresenta os principais 
instrumentos de proteção dos direitos humanos indígenas. Estuda as Organizações Indígenas, 
a Trajetória do movimento indígena no Brasil, as Organizações indígenas e a demarcação das 
terras indígenas, as Organizações indígenas no contexto de “pós territorialidade”. 
 
Bibliografia Básica 
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do Direito. 22. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. 
VILLARES, Luiz Fernando. Direito e Povos indígenas. Curitiba, PR: Juruá, 2009. 
KAYSER, Hartmut-Emanuel. Os Direitos dos Povos Indígenas do Brasil: desenvolvimento 
histórico e estágio atual. Porto Alegre: SafE, 2010. Tradução do Alemão por Maria da Glória 
Lacerda Rurack e Klaus-Peter Rurack.  
SENADO FEDERAL. Subsecretaria de Edições Técnicas. Legislação indigenista: 
dispositivos constitucionais, legislação, normas correlatas. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 1999. 
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. (org.). Textos clássicos sobre o direito e os 
povos indígenas. Curitiba, Juruá, 1992. 
 
Bibliografia Complementar 
BARBOSA, Marco Antônio. Autodeterminação: direito a diferença. São Paulo, Plêiade, 
2001. 
BELTRÃO, Jane Felipe. Povos indígenas e direitos humanos: como desafio de antropólogos. 
Disponível em 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/jane_felipe_beltrao.pdf>. Acesso em: 
23 abr. 2011. 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1987. 
MARTINS, Tatiana Azambuja Ujacow. Direito ao pão novo: o princípio da dignidade 
humana e a efetivação do direito indígena. São Paulo: Pillares, 2005. 
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Mares de. O renascer dos povos indígenas para o 
Direito. Curitiba, PR: Juruá, 2004. 
 
 
13.Território, Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade dos Povos Indígenas – DFCS – 
80h/a 
Ementa 
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Aborda os significados culturais de “natureza” e concepções distintas de sociedade; 
Etnodesenvolvimento e biodiversidade indígena; Políticas ambientais, “desenvolvimento” e 
“sustentabilidade” “populações” e “povos” tradicionais. Reflete sobre a Gestão territorial e 
conhecimentos tradicionais; Política territorial, cartografias sociais e etnomapeamentos, 
etnozoneamento; Autonomia e sustentabilidade indígena. Analisa a territorialização da 
identidade étnica e a política do Estado de demarcação de terras; os impactos de 
desenvolvimento em terras indígenas. 
 
Bibliografia Básica  
CUNHA, Manuela Carneiro da. Populações tradicionais e a Convenção da Diversidade 
Biológica. Estudos Avançados, n.13, v. 36, 1999, p.147-163. 
LUCIANO, Gersem José dos Santos. Povos indígenas e etnodesenvolvimento no Alto Rio 
Negro. In: ATHIAS, Renato; PINTO, Regina Pahim (Orgs.). Estudos indígenas: 
Comparações, interpretações e políticas. São Paulo: Contexto, 2008 - (Série justiça e 
desenvolvimento), p. 27-44. 
MAUÉS, Raymundo Heraldo. Amazônia: exploração, seus recursos naturais e os índios. In: 
______. Uma outra “invenção da Amazônia”: religiões, Histórias e Identidades. Belém: 
CEJUP, 1999, p.57-82. 
MARTINS, José de Souza. A chegada do estranho. In: ____. A chegada do estanho. São 
Paulo: Hucitec, 1993, p. 61-81. 
OLIVEIRA, Paulo Celso de. Gestão territorial indígena: perspectivas e alcances. In: ATHIAS, 
Renato; PINTO, Regina Pahim (Orgs.). Estudos indígenas: Comparações, interpretações e 
políticas. São Paulo: Contexto, 2008 - (Série justiça e desenvolvimento), p. 175-191. 
SILVA, Cristhian Teófilo da. Identificação étnica, territorialização e fronteiras: A perenidade 
das identidades indígenas como objeto de investigação antropológica e a ação indigenista. 
Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v.2, n.1, p.113-140, jul. 2005. 
Bibliografia Complementar  
AGUIRRE, Monti &amp; SWITKES, Glenn. Amazônia: vozes da floresta. Doley Sterio/FX 
Cinema e Vídeo Ltda, São Paulo, 1991 (Vídeo documentário). 
ALBERT, B. Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia Brasileira. 
In: Povos indígenas no Brasil 1996/2000. Brasília: Instituto Sócio-ambiental, 2000, p.197-
217.  
LIMA, Antonio Carlos de Souza; BARROSO-HOFFMANN, Maria (Orgs.): 
Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: Bases para uma Nova Política Indigenista. Rio 
de Janeiro: Contracapa, 2002. 
LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais do Brasil: por uma antropologia 
da territorialidade. Série Antropologia. Brasília: Departamento de Antropologia/UnB, 2002.  
GONÇALVES, Rosiane Ferreira. Autonomia e sustentabilidade indígena: entraves e 
desafios das políticas públicas indigenistas no Estado do Pará entre 1988 e 2008. Tese 
(Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido), Universidade Federal do 
Pará/NAEA, 2010. 
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi; VIDAL, Lux Boelitz; FRISCHMANN, Roseli (Orgs.). 
Povos indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: 
EDUSP, 2011. 
 
14.Tecnologias, Organização e Apresentação da Produção Acadêmico-científica – DFCS 
– 60h/a 
Ementa 
Desenvolve as tecnologias utilizadas para a socialização da produção do conhecimento 
acumulado a partir da prática pedagógica e investigativa na área de Ciências Humanas e 
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Sociais. Apresenta os pressupostos necessários para a organização de eventos acadêmicos. 
Proporciona o instrumental teórico, técnico e didático para a comunicação de pesquisas e 
práticas pedagógicas em contexto educacional indígena. 
 
Bibliografia Básica 
HATJE. Vanessa. Como preparar uma boa apresentação científica? Revista E.T.C. 2009. 
Disponível em: http://www.goat.fis.ufba.br/uploads/userfiles/259.pdf. Acesso em: 20 mai. 
2016. 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de resumos e comunicações científicas. São 
Paulo: Avercamp, 2005. 
GUIMARÃES, Vera Aparecida Lui; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Os 
eventos científicos: espaços privilegiados para a comunicação da ciência. Disponível em: 
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/viewFile/5656/3745. Acesso em: 20 
mai. 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, Marco Antônio Abreu de Guia de apresentação de seminários com os recursos 
do microsoft powerpoint. Disponível em: 
http://wp.ufpel.edu.br/seminariozootecnia/files/2011/06/Semin%C3%A1rios_powerpoint.pdf. 
Acesso em: 20 mai. 2016. 
BORGES, Gilberto Luiz de Azevedo. Como realizar um seminário. Disponível em: 
http://eventos.uepg.br/pedagogia_saude/downloads/Orientacao%20seminario.pdf. Acesso em 
20 mai. 2016. 
CORRÊA, Edison José; VASCONCELOS Mara; SOUZA, Maria Suzana de Lemos. 
Iniciação à metodologia científica: participação em eventos e elaboração de textos 
científicos. Belo Horizonte: Nescon UFMG, Coopmed, 2009. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1760.pdf. Acesso em: 20 mi. 2016. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 
1.Língua Portuguesa – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Estuda as Teorias de leitura/escrita e de ensino/aprendizagem de leitura/escrita em ambientes 
bilíngues e interculturais; Aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos e a ordem dos 
constituintes na sentença em língua portuguesa e língua indígena; A construção do discurso e 
seus contextos sociais;  Teoria dos Atos de fala. 

  
Bibliografia Básica 
CALLOU, Dinah. Iniciação à fonética e à fonologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2009. 
CARONE, F. de B. Morfossintaxe. 9ª ed. Editora Ática, 1986. 
DEVAL, Juan. Aprender na vida e aprender na escola. Trad. Jussara Rodrigues. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1986, p. 141. 
KAUFMAN, Ana Maria Rodrigues, Maria Elena. Escola, leitura e produção de textos. 
Porto Alegre. Editora Artes Médicas, 1995. 
MARCONDES, Danilo. A teoria dos atos da fala como concepção pragmática da 
linguagem. São Paulo, 2006. 
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Bibliografia Complementar 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Brasília: MEC/SEF. 1997. 
GERALDI, João Wanderley. (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. 3. ed. 
Cascavel: ASSOESTE, 1985. 
KLEIMAN, Ângela. (org). Os significados do letramento. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 1995. 
 
 
2.Saberes Matemáticos Interculturais II – DMEI – 80h/a 
Ementa 
Aborda os sistemas de medidas econômicas e suas relações com as práticas econômicas e 
comerciais locais. Saberes e instrumentos matemáticos que subsidiam as relações econômicas 
e comerciais nos diferentes contextos. Estuda o poder formatador da matemática na sociedade 
ocidental fazendo paralelo com as matemáticas de outras culturas. Metodologias para o ensino 
das operações numéricas. 
 
Bibliografia Básica 
SKOVSMOSE, Ole. Educação Crítica: Incerteza, Matemática e Responsabilidade. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
BEZERRA, Odenize Maria. MACÊDO, Elaine Sousa de. MENDES, Iran Abreu. 
Matemática em atividades, jogos e desafios. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013. 
MIGUEL, Antônio. MIORIN, Maria Ângela. História na Educação Matemática: propostas 
e desafios. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
MAIO, Waldemar de. CHIUMMO, Ana. Didática da Matemática (Fundamentos de 
Matemática). Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
ANTÓNIO, joaquim pinto. Teoria Matemática das Eleições. ed.Livraria da Física. São 
Paulo, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
BELTRÃO, J. F. (Org.); MASTOP-LIMA, L. N. (Org.). Matemáticas. No Plural!. Belém: 
EDUFPA, 2009. 
MONTEIRO, A., Orey, D. C.; DOMITE, M. C. (2006). Etnomatemática: papel, valor e 
significado. 2. ed. Porto Alegre-RS: Zouk. p. 13-37. 
LIZARZABURU, Alfonso E.; SOTO (Organizadores), Gustavo Zapata. Pluriculturalidade e 
Aprendizagem da Matemática na América Latina: experiências e desafios. (Tradução de 
Daisy Vaz de Moraes). Porto Alegre: Artmed, 2006. 
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática Crítica: A questão da democracia. Campinas, 
SP: Papirus, 2001. 
 
 
3.Saberes Indígenas e Estudos de Biologia – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Estuda a Etnobiologia: Definição, histórico e delimitação do âmbito da etnobiologia. 
Importância. Bases epistemológicas da etnobiologia. Etnobotânica, etnoecologia, 
etnozoologia, etnofarmacologia. Desenvolve a Metodologia da pesquisa em etnobiologia: 
Teoria e prática; Técnicas qualiquantitativas de coletas de dados e os instrumentos de análise 
etnocientíficos. Aborda as aplicações do conhecimento etnobiológico em contexto indígena. 
  
Bibliografia Básica 
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CURTIS, Helena. Biologia. 2. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2011. 964 p. 
ALBUQUERQUE, U.P. Introdução a Etnobotânica. Editora Interciência. 
ALBUQUERQUE, U.P. Etnobiologia e diversidade. Coleção Estudos e Debates. 
POSEY, D. Introdução, etnobiologia: teoria e prática. In: RIBEIRO, D. Suma 
Etnobiológica Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1987. v.1. p.15-25. 
LITTLE, PAUL E (org.). Conhecimentos tradicionais para o século XXI: etnografias da 
intercientificidade. São Paulo: Annablume, 2010. 290 p. 
  
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília, 1998. 
339p. 
ELISABESTKY, E. Etnofarmacologia. Ciência e Cultura (online) jun/set. 2003, v. 55, n. 3, 
pp.35-36. 
BUCHILLET, D. (org). Medicinas tradicionais e medicina ocidental na Amazônia. Belém: 
CEJUP, 1991. 
DIEGUES, C. O mito moderno da natureza intocada. NUPAUB, 1994. DIEGUES, A. C. 
S. Etnoconservação da natureza: enfoques alternativos. In: DIEGUES, A. C. (org). 
Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo: 
HUITEC/NUPAUB, 2000. p. 1-46. 
LIMA, M. J. A. Ecologia humana: realidade e pesquisa. 2. ed. Recife: EDUFRPE, 1995. 
164p. 
 
 
4.Tecnologias Educacionais em Ciências da Natureza e Matemática – DEES- 80h/a 
Ementa 
Paradigmas científicos e a concepção de tecnologia aplicada à Educação Escolar Indígena. O 
uso de recursos tecnológicos na educação escolar indígena como estratégias de intervenção e 
mediação nos processos de ensino e de aprendizagem em Ciências da Natureza e Matemática. 
Potencialidades e limites do uso das TICs. Análise dos diferentes softwares na educação. O 
uso de diferentes espaços on line na educação, como possibilitadores da comunicação, 
interação e construção coletiva do conhecimento (chat, blog, MSN, fotolog...). 
 
Bibliografia Básica 
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas - SP: 
Papirus, 2003. 
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Concepções Paradigmáticas e teorias da tecnologia 
educacional, UEPA, 2011, p. 6-27. 
_____. Docência, inovações tecnológicas e sociabilidade, UEPA, 2011, p. 49-.66. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Técnicas de Ensino: por que não? 21 ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2011. 
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. 3 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
SCARPATO, Marta (org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 
VIEIRA, Erika Rodrigues. Estudo de Caso: A Tecnologia Educacional em comunidades 
indígenas. In: _____. Tecnologia e prática educativa - a educação indígena em 
perspectiva: experiência das EEI Aldeia Uru-ity e EEI Aldeia Djaiko-aty. Americana, Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 2011, pp. 37-42. 
 
Bibliografia Complementar 
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ALMEIDA, Fernando José. Educação e informática: os computadores na escola. 3. ed. São 
Paulo: Vozes, 2005. 
GRINSPUM, Mírian P. S. Zippin (Org). Educação tecnológica: desafios e perspectivas. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
LEITE, Lígia Silva. (Coord.). Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala 
de aula. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Tecnologia e educação: novas perspectivas, UEPA, 2011, p. 
67-75. 
_____. Mídias e Educação: interatividade, criatividade e novos significados das relações 
mediadas em sala de aula, UEPA, 2011, p. 76-93. 
 
 
5.Práticas de Pesquisa em Educação Escolar Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Estuda as questões teórico-metológicas das Ciências da Natureza e Matemática no processo 
de produção do conhecimento em contexto indígena, com temáticas relacionadas à educação e 
cultura indígena, desenvolvendo fundamentos filosóficos e metodológicos nas diferentes fases 
da pesquisa, em relação ao problema investigado e aos procedimentos de desenvolvimento e 
aplicação de materiais didáticos para a escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, Joelma C. P. M. Orientações para a elaboração de TCC do Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. Belém. 2016. Não publicado. 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. 2 ed. Brasília: Líber 
Livro, 2008. 
IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e 
produção do conhecimento. Brasília: Líber Livro, 2008. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BAGNO, Marcos. 3 ed. Pesquisa na escola: como é? Como se faz? São Paulo: Loyola, 1999. 
BARBIER, Renê. A pesquisa-ação. Brasília: Líber Livro, 2007. 
CANÁRIO, Rui. O que é a escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. 
FREITAS, Olga. Equipamentos e materiais didáticos. Brasília: UNB, 2007. 
WATSON, Rod; GASTALDO, Édison. Etnometodologia & análise da conversa. 
Petrópolis, RJ: Vozes; PUC-Rio, 2015. 
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
6.Produção de Materiais Didáticos Específicos/Ciências da Natureza e Matemática – 
DCNA/DMEI – 80h/a 
Ementa 
Desenvolve o conhecimento das diferentes formas de elaboração de materiais didáticos. 
Propicia subsídios para a elaboração de materiais didáticos específicos, diferenciados e 
interculturais para a escola indígena, na área de Ciências da Natureza e Matemática.  
 
Bibliografia Básica 
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BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BASSANI, Indaiá de Santana. Formação de professores, autoria e produção de materiais 
didáticos para o ensino bilíngue. São Paulo: UNIFESP, 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/39183/COMFOR-PLEEI-Mod3-
Dis3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
MEGALE, Antonieta Heyden. Bilinguismo e educação bilíngue: discutindo conceitos. 
Revista Virtual de Estudos da Linguagem. v.3, n. 5, ago. 2005. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FORMAÇÃO 
MAGISTÉRIO INDÍGENA. Um caminho do meio: da proposta à interação. São Paulo: 
USP; FAFE, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
BANDEIRA, D. “Material didático: conceito, classificação geral e aspectos da elaboração”. 
In: CIFFONE, H. (Org.). Curso de Materiais didáticos para smartphone e tablet. Curitiba, 
IESDE, 2009, p. 13-33. Disponível em: <http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/24136.pdf >. 
Acesso em: 05 out. 2014. 
BELTRAME, Camila Boldrin; MARQUI, Amanda Rodrigues. Os conhecimentos tradicionais 
nas escolas indígenas: as experiências Xikrin e Baniwa. 29ª RBA. Anais... Natal/RN. 
Disponível em: 
<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1401996983_ARQUIVO_CamilaBeltramee
AmandaMarquiOsconhecimentostradicionaisnasescolasindigenasasexperienciasXikrineBaniw
a.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Experiências e Desafios na Formação de Professores 
Indígenas. Em Aberto. Brasília: 2003, v.20, n.76, p.13-18. 
 
  
7.Saberes e Práticas de Física em Contexto Indígena – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Estuda o ambiente e as cosmologias indígenas estabelecendo relações com aspectos da Física 
nas áreas de ondas, eletricidade e magnetismo. 
 
Bibliografia Básica 
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. V. 2. 2 ed. São Paulo: E. Blucher, 
2002. 
CHAVES, A. Física básica: eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC: v. 3. Ed. LAB, 2007. 
CAPUANO, F.G. e MARINO, M.A.M. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica, 23 ed. 
São Paulo: Érica, 2007. 
NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de Física Básica – 3 Eletromagnetismo. 3. ed. São 
Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1996. 
 
Bibliografia Complementar 
EISBERG, R.M. Fundamentos da física moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1979. 
HALLIDAY D.; RESNICK R. e WALKER J. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e 
termodinâmica. Volume 2. 8 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2009. 
TIPLER, P.A., MOSCA, G., Física. 5.ed, v. 1, v. 2 e v.3, Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
 
 
8.Estudos de Biologia e Ensino na Escola Indígena – DCNA – 80h/a 
Ementa 
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O ensino da Biologia como difusor dos avanços da Ciência. O papel do ensino da Biologia 
como agente de conscientização de problemas sociais e ecológicos. Reconhecer e avaliar o 
caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e utilizá-lo no exercício da cidadania. 
Planejamento das atividades e preparação do material didático no ensino de Biologia para as 
escolas indígenas. 
  
Bibliografia Básica 
KRASILCHIK, Myriam. Prática de Ensino de Biologia. 4 ed. São Paulo; Edusp. 2004. 197 
pg. 
MARANDINO, Marandino; SELLES, Sandra Escovedo; FERREIRA, Marcia Serra. Ensino 
de Biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo; Cortez 
(Coleção Docência em Formação. Série ensino médio). 2009. 215 p. 
DUSO, L; HOFFMANN, Marilisa Bialvo (orgs). Docência em Ciências e Biologia: 
proposta para um continuado (re)iniciar. Ijuí; Ed. Unijuí (Coleção educação em ciências). 
2013. 320 p. 
SONCINI, Maria Isabel & CASTILHO JR. Miguel. Biologia. 2 ed. São Paulo; Editora Cortez 
(Coleção Magistéri – 2º. Grau. Série Formação Geral). 1992. 179 p. 
MELO, Janielle da Silva. Formação de professores indígenas: estratégias para o ensino de 
ciências e biologia. Fundação Universidade federal de mato Grosso do Sul – Instituto de 
Física – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Dissertação de Mestrado. 
Campo Grande; MS. 2014. 98 p. Disponível em: 
<http://www.ppec.ufms.br/Dissertacoes/Dissertacao_Janielle_Silva_Melo.pdf>. 
  
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília, 1998. 
339p. 
DELIZOICOV, Demétrio & ANGOTI, José André. Metodologia do ensino de ciências. 2ª 
edição. São Paulo. Editora Cortez (Coleção Magistério. 2º grau. Formação de Professor) 
2000. 207 p. 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 
Fundamentos e Métodos. Colaboração: Antonio Fernando Gouveia da Silva. São Paulo: 
Cortez, 2002. (Coleção Docência em Formação). 364p. DEMO, P. Educar pela Pesquisa. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
SANTOS, B. V. S. Um discurso Sobre as Ciências. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 92p. 
PENTEADO, Heloísa Dupas. Meio Ambiente e Formação de Professores. 7 ed. São Paulo; 
Cortez (Coleção questões da nossa época; v. 13). 2010. 128 p. 
 
 
9.Saberes Matemáticos Interculturais III – DMEI – 80h/a 
Ementa 
Conhecer representações gráficas de quantidades; compreender o modelamento matemático; 
aplicar a matemática às questões ambientais. Compreender o conhecimento matemático e suas 
relações socioculturais; Metodologias para o ensino de Geometria. Cálculos de áreas de 
figuras planas.  Simetria, proporção e equivalências. Estudo dos triângulos e suas aplicações 
no dia-a-dia. 
 
Bibliografia Básica 
GERDES, Paulus. Sobre o Despertar do Pensamento Geométrico. Maputo, Universidade 
Eduardo Mondlaine, 1985. 
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GOUVÊA, F.  A, T.  Aprendendo e Ensinando Geometria com a demonstração:  uma  
contribuição para  a prática  pedagógica  do professor de matemática do Ensino Fundamental. 
Mestrado em Educação Matemática. São Paulo:PUC/SP, 1998. 
KNIJNIK, G.  (2006).  Educação Matemática, culturas e conhecimento na luta pela terra. 
Santa Cruz do Sul-RS, Editora Edunisc. 
BARROS, Osvaldo S. Objetiva(ação) da Medida e Contagem do Tempo em Práticas  
Socioculturais  e  Educativas.  Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN. – Natal, 2010. 
MENDES, I. A. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na 
aprendizagem. 2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009. v. 01. 
 
Bibliografia Complementar 
GARCIA, Antonio Carlos de A.; CASTILHO, João Carlos A.  Matemática sem mistérios 
Geometria Plana e Espacial. Ciência Moderna 
GERDES, P.  (2007).  Etnomatemática. Reflexões sobre matemática e diversidade 
cultural. Famalicão: Edições Húmus. 
LOPES, Maria Laura M. Leite; NASSER, Lilian (Coord.) Geometria: na era da imagem e do 
movimento. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 
RIBEIRO, Berta G.  Arte indígena, linguagem visual.  Belo Horizonte:  Ed. Itatiaia; São 
Paulo: EDUSP, 1989. 
RODRIGUES NETO, Antonio. Geometria e Estética:  Experiências com o Jogo de Xadrez. 
São Paulo: UNESP, [sd]. 
 
10.Cotidiano Indígena e Saberes Químicos – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Aborda a química da natureza e dos materiais destacando os aspectos históricos, ambientais e 
sociais. Química da atmosfera enfocando sua constituição e importância, fontes de poluição e 
doenças causadas pelo ar poluído; Química da hidrosfera, construindo conceitos acerca das 
propriedades da água, poluição hídrica e tratamento da água; Química dos alimentos 
abordando a função dos alimentos,os tipos de alimentos, sua produção, preparo e 
conservação, bem como a relação dos alimentos com a saúde; Química dos materiais, 
envolvendo classificações, propriedades e suas funções, ciclo de vida dos materiais, 
tratamentos e destinações finais. 
 
Bibliografia Básica  
ANDRADE, J. B.; SARNO, P. Química ambiental em ação: uma nova abordagem para 
tópicos de Química relacionados com o meio ambiente. In: Revista Química Nova, n. 03, mar. 
1990: p. 213-221.  
MALDANER, O.A.; ZAMBIAZI, R. Química II: consolidação de conceitos fundamentais. 
Ijuí-RS: UNIJUÍ, 1997.  
MOZETO Antonio A. Química atmosférica. Cadernos Temáticos de Química Nova na 
Escola. Edição especial, mai. 2001. 
PINHEIRO, Denise Maria. PORTO, Karla Rejane de Andrade, MENEZES, Maria Emília da 
Silva. A Química dos Alimentos: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais. 
Conversando sobre Ciências em Alagoas. Ed. UFAL. Maceió/AL, 2005. 
RUGA, Flávio R. e RÜEGG E. F. Impacto dos agrotóxicos sobre o ambiente, a saúde e a 
sociedade. São Paulo: Ícone, 1986.  
 
Bibliografia Complementar  
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GRASSI Marco Tadeu. Águas no planeta Terra. Cadernos Temáticos de Química Nova na 
Escola. Edição especial, mai. 2001. 
GEPEQ: Grupo de Pesquisa em Educação Química. Interações e transformações: Química – 
Ensino Médio. São Paulo: Universidade de São Paulo. 1998-2000. 2 vl.  
LUFTI, M. Cotidiano e educação em química: os aditivos em alimentos como proposta para 
o ensino de Química no segundo grau. Ijuí: Unijuí, 1988.  
ROMANELLI, Lilavate Izapovitz; JUSTI, Rosária da Silva.  Aprendendo Química. Ijuí 
(RS): Uniju,1997. 
FADINI, Pedro Sérgio e FADINI, Almerinda Antonia Barbosa. Lixo: desafios e 
compromissos. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. Edição especial, mai. 2001. 
  
 
11.Matemáticas e Ensino na Escola Indígena – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Desenvolve metodologias para o ensino de Matemática em contexto indígena. Trata de 
operações algébricas na escola indígena. Possibilita o uso das novas tecnologias no ensino de 
matemática. Analisa criticamente materiais didáticos no ensino de Matemática na escola 
indígena. Trabalha a postura crítica frente a novas tecnologias na produção de material 
didático e Elabora de material didático através de multimeios para a escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática:  elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. 3ª 
reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
_____. Introdução. In: FERREIRA, Mariana Kawall Leal.  Madikauku: Os dez dedos das 
mãos:  matemática e povos indígenas no Brasil. Brasília: MEC, 1998. 
DANTE, Luis R.  Criatividade e Resolução de problemas na Prática Educativa 
Matemática. Tese de Livre – Docência, UNESP, Rio Claro, 1988. 
FOSSA, John A.  Ensaios Sobre a Educação Matemática. Belém, EDUEPA, 2001. 
MONTEIRO, A., Orey, D. C.; DOMITE, M. C. (2006).  Etnomatemática: papel, valor e 
significado. 2. ed. Porto Alegre-RS: Zouk. p. 13-37. 
 
Bibliografia Complementar  
ÁVILA, A. Um currículo de Matemática para a Educação Básica de Adultos: dúvidas, 
reflexões, contribuições.  In: BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto.  Jornada de 
reflexão e capacitação sobre a matemática na educação básica de jovens e adultos. 
Brasília: MEC/SEF, 1995. p. 121-40. 
FERREIRA, Mariana. Com quantos paus se faz uma canoa: a matemática na vida cotidiana 
e na experiência escolar indígena. São Paulo: MEC, 1994. 
GERDES, P. Aritmética e ornamentação geométrica: a análise de alguns cestos de índios 
do Brasil. São Paulo-SP: Global, 2002. p. 206-20. 
JACUBO, Imenes. Frações e números decimais. São Paulo: Atual, 1990. 
FERREIRA, E. S. Os índios Waimiri-Atroari e a etnomatmática. In: G. Knijnik; F.  
WANDERER, C.  J. de Oliveira (Eds.).  Etnomatemática, currículo e formação. Santa Cruz 
do Sul-RS: Edunisc, 2004. p.70-88. 
 
 
12.Química e Metodologia do Ensino na Escola Indígena – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Aborda a importância e concepções do ensino de ciências/química, suas metodologias, bem 
como seus objetivos para a formação de alunos críticos e reflexivos que participem e opinem 
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na sociedade em que vivem. A química como ciência investigativa e a importância da 
realização de experimentos com ouso de materiais alternativos. Construção de materiais 
didáticos. 
 
Bibliografia Básica  
BRANCO, Francisco Fábio Castelo (Org).  Práticas de Química. Fortaleza: Demócrito 
Rocha, 2004.  
CARVALHO, A. M.P. (org.).  Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004.  
MACHADO, Jorge Ricardo Coutinho.  Prática Pedagógica em Química I. Belém: UFPA, 
2007.  
______. Prática Pedagógica em Química III. Belém: UFPA, 2009.  
______. Prática Pedagógica em Química IV. Belém: UFPA, 2010. 
 
Bibliografia Complementar  
MACHADO, Andréa Horta.  Aula de Química: discurso e conhecimento. Ijuí (RS): Unijui, 
1999.  
MALDANER, Otavio Aloisio. A formação inicial e continuada de professores de 
Química: professor/pesquisador. Ijuí (RS): Unijuí, 2000.  
NARDI, R. (org.). Educação em ciências: da pesquisa à prática docente. São Paulo: 
Escrituras, 2001.  
LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar: inter-relações com conhecimentos científicos e 
cotidianos. In: Contexto & Educação, v. 11, n. 45, p. 40-59, 1997.  
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação em 
Química: compromisso com a cidadania. Ijuí (RS): Unijuí, 2000. 
 
 
13.Metodologia e Ensino de Física na Escola Indígena – DCNA – 80h/a 
Ementa 
Abordagem de bases metodológicas para o Ensino de Física. Discussão, utilização e 
contextualização das seguintes estratégias de ensino no contexto do ensino de Física na escola 
indígena: ideias, concepções e representações de estudantes; Obstáculos epistemológicos e 
pedagógicos; a resolução de problemas e a metodologia da problematização; modelos na 
ciência e no ensino de ciências; as Novas Tecnologias de Informação e comunicação; Mapas 
Conceituais; atividades lúdicas, ciência e arte, jogos e teatro. 
 
Bibliografia Básica 
CARVALHO, A.M.P. et al. Ensino de Física. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
LOPES, B. J. “Aprender e ensinar Física”. Braga: Fundação Calouste Gulbekian, Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 2004. 
PIETROCOLA, Maurício (org.). Ensino de Física: Conteúdo, metodologia e epistemologia 
numa concepção integradora. Florianópolis: UFSC, 2001. 
SOUZA, T. C. F. Avaliação do ensino de física: um compromisso com a aprendizagem. 
Passo Fundo: Ediupf, 2002. 
VILLANI.A. Reflexões sobre o ensino de Física no Brasil: Práticas, Conteúdos e 
Pressupostos. Revista de Ensino de Física. São Paulo, v.6, n. 2, p. 76-95, dez, 1984. 
 
Bibliografia Complementar 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A., e PERNAMBUCO, Marta M. (2002): Ensino 
de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo, Cortez. 
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Pena, F. L. A. e Ribeiro Filho, A. Relação entre a pesquisa em ensino de Física a prática 
docente: dificuldades assinaladas pela literatura nacional da área. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física. Florianópolis, v. 25, n. 3, p. 424 - 438, dez, 2008. 
Nardi, R. (Org.). Pesquisas em ensino de física. São Paulo: Escrituras, 1998. 
Thomaz, M. F. A experimentação e a formação de professores de ciências: uma reflexão. 
Caderno Catarinense de Ensino de Física. 17(3), p. 360 – 369, 2000. 
MENEZES, L.C. Novo (?) método (?) para ensinar (?) física? Revista de Ensino de Física. 
São Paulo, vol. 2, n.2, p.85-97, 1980. 
 
 
14.Tecnologias, Organização e Apresentação da Produção Acadêmico-Científica- 
DCNA/DMEI – 60h/a 
Ementa 
Desenvolve as tecnologias utilizadas para a socialização da produção do conhecimento 
acumulado a partir da prática pedagógica e investigativa na área de Ciências da Natureza e 
Matemática. Apresenta os pressupostos necessários para a organização de eventos 
acadêmicos. Proporciona o instrumental teórico, técnico e didático para a comunicação de 
pesquisas e práticas pedagógicas em contexto educacional indígena. 
 
Bibliografia Básica 
HATJE. Vanessa. Como preparar uma boa apresentação científica? Revista E.T.C. 2009. 
Disponível em: http://www.goat.fis.ufba.br/uploads/userfiles/259.pdf. Acesso em: 20 mai. 
2016. 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de resumos e comunicações científicas. São 
Paulo: Avercamp, 2005. 
GUIMARÃES, Vera Aparecida Lui; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Os 
eventos científicos: espaços privilegiados para a comunicação da ciência. Disponível em: 
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/viewFile/5656/3745. Acesso em: 20 
mai. 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, Marco Antônio Abreu de Guia de apresentação de seminários com os recursos 
do microsoft powerpoint. Disponível em: 
http://wp.ufpel.edu.br/seminariozootecnia/files/2011/06/Semin%C3%A1rios_powerpoint.pdf. 
Acesso em: 20 mai. 2016. 
BORGES, Gilberto Luiz de Azevedo. Como realizar um seminário. Disponível em: 
http://eventos.uepg.br/pedagogia_saude/downloads/Orientacao%20seminario.pdf. Acesso em 
20 mai. 2016. 
CORRÊA, Edison José; VASCONCELOS Mara; SOUZA, Maria Suzana de Lemos. 
Iniciação à metodologia científica: participação em eventos e elaboração de textos 
científicos. Belo Horizonte: Nescon UFMG, Coopmed, 2009. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1760.pdf. Acesso em: 20 mi. 2016. 
 
 

LINGUAGENS E ARTES 
 

1.Língua Portuguesa – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Estuda as Teorias de leitura/escrita e de ensino/aprendizagem de leitura/escrita em ambientes 
bilíngues e interculturais; Aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos e a ordem dos 
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constituintes na sentença em língua portuguesa e língua indígena; A construção do discurso e 
seus contextos sociais; Teoria dos Atos de fala. 

  
Bibliografia Básica 
CALLOU, Dinah. Iniciação à fonética e à fonologia. 11 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2009. 
CARONE, F. de B. Morfossintaxe. 9 ed. Editora Ática, 1986. 
DEVAL, Juan. Aprender na vida e aprender na escola. Trad. Jussara Rodrigues. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1986, p. 141. 
KAUFMAN, Ana Maria Rodrigues, Maria Elena. Escola, leitura e produção de textos. 
Porto Alegre. Editora Artes Médicas, 1995. 
MARCONDES, Danilo. A teoria dos atos da fala como concepção pragmática da 
linguagem. São Paulo, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Brasília: MEC/SEF. 1997. 
GERALDI, João Wanderley (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. 3. ed. 
Cascavel: ASSOESTE, 1985. 
KLEIMAN, Ângela. (org). Os significados do letramento. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 1995. 
 
 
2.Literatura no Brasil e na Amazônia – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Histórias das populações indígenas no Brasil. Práticas de leitura e produção de textos 
literário-artísticos em uma perspectiva intercultural bilíngue. A literatura oral: características e 
função social para as sociedades indígenas. Técnicas e recursos para a produção, reprodução e 
interpretação literária escrita de cantos, narrativas, rezas, mitos etc. 
 
Bibliografia Básica 
DIEGUES, Antônio Carlos (org.) Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil. São 
Paulo: Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas – USP, 2000. 
ENTE – Empresa Norte de Transmissão de Energia. Estudo Etnoecológico da Terra 
Indígena Mãe Maria. São Paulo: Consultoria e Participações, 2006. 
FARES, Josebel Akel. Cartografia poética. In: OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de (Org). 
Cartografias Ribeirinhas: saberes e representações sobre práticas sociais cotidianas de 
alfabetizandos amazônidas. Belém: CCSE – UEPA, 2004. 
FERRAZ, Iara. Lições da Escola Parkatê-Jê. In. SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, 
Mariana K. L. (orgs.) Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola. 
São Paulo: Global, 2001. 
FONSECA, M. J. C. F. Educação Ambiental: natureza como mediadora do pensar/fazer 
educacional em contextos amazônicos. EPPEN. Comunicação Oral, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ARANTES, Otília. (Org.) Forma e percepção estética. São Paulo: Edusp, 1996.  
AUSTIN, J. L. Sentido e percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  
LYOTARD, J. F. O pós-moderno. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José 
Olympio Editora, 1986. 



97 
 

 

MARTINS, M. C.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M. T. T. Didática do ensino de arte: a língua 
do mundo, poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 
STRICKLAND, C. Arte Comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1999. 
 
 
3. Cultura Corporal e Povos Indígenas – DAC – 80h/a 
Ementa 
Aborda sentidos e significados da cultura corporal indígena. Estuda os conceitos corpo e 
cultura e as relações em contexto indígena. Aborda as manifestações da cultura corporal 
indígena. 
 
Bibliografia Básica 
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: 
Cortez, 1992. 
GRANDO, B. S. (Org.). Jogo e Culturas indígenas: possibilidades para a educação 
intercultural na escola. Cuiabá: EdUFMT, 2010. 150 p. 
RODRIGUES, Taisa Figueira. A ornamentação corporal como representação social 
dentro do contexto indígena: Os índios Kayapó - um estudo de caso. 2007. 108 f. 
Dissertação de mestrado (Programa de Pós-graduação em Design) - PUC-Rio – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007. 
SEEGER, Antony; MATTA, Roberto da; CASTRO, E. B. Viveiros de. A construção da 
pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Núcleo de Assuntos Indígenas – UFT Campos 
de Porto. Disponível em: <http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--
files/pessoa%3Aabertura/seeger_matta_castro_1979_pessoa.pdf>. 
TAFFAREL, Celi Zulke et al. Oficina de construção de conhecimentos sobre a cultura 
corporal em movimentos de luta sociais da classe trabalhadora do campo no Brasil. Ágora 
para la EF y el Deporte, n. 6, p.19-42, 2008. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 
CANCLINI, Nestor García. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 
1983. 
COUBE, Roberta Jardim. Diferenças culturais e corpo no debate curricular. Disponível em: 
<http://www.niepmarx.com.br/MManteriores/MM2013/Trabalhos/Amc242.pdf>.  
CRUZ DE OLIVEIRA, R.; DAOLIO, J. Educação Intercultural e educação física escolar: 
possibilidades de encontro. Pensar a Prática, Goiânia, v.14, n.2, p. 1-11, mai/ago, 2011. 
MALUF, Sônia Weidner. Corpo e corporalidade nas culturas contemporâneas: abordagens 
antropológicas. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/563/9837>. 
 
 
4. Tecnologias Educacionais em Linguagens e Artes – DEES – 80h/a 
Ementa 
Paradigmas científicos e a concepção de tecnologia aplicada à Educação Escolar Indígena. O 
uso de recursos tecnológicos na educação escolar indígena como estratégias de intervenção e 
mediação nos processos de ensino e de aprendizagem em Linguagens e Artes. Potencialidades 
e limites do uso das TICs. Análise dos diferentes softwares na educação. O uso de diferentes 
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espaços on line na educação, como possibilitadores da comunicação, interação e construção 
coletiva do conhecimento (chat, blog, MSN, fotolog...). 
 
Bibliografia Básica 
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas - SP: 
Papirus, 2003. 
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Concepções Paradigmáticas e teorias da tecnologia 
educacional, UEPA, 2011, p. 6-27. 
_____. Docência, inovações tecnológicas e sociabilidade, UEPA, 2011, p. 49-.66. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Técnicas de Ensino: por que não? 21 ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2011. 
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. 3 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
SCARPATO, Marta (org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 
VIEIRA, Erika Rodrigues. Estudo de Caso: A Tecnologia Educacional em comunidades 
indígenas. In: _____. Tecnologia e prática educativa - a educação indígena em 
perspectiva: experiência das EEI Aldeia Uru-ity e EEI Aldeia Djaiko-aty. Americana, Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 2011, pp. 37-42. 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Fernando José. Educação e informática: os computadores na escola. 3. ed. São 
Paulo: Vozes, 2005. 
GRINSPUM, Mírian P. S. Zippin (Org). Educação tecnológica: desafios e perspectivas. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
LEITE, Lígia Silva. (Coord.). Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala 
de aula. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
RODRIGUES, Evaldo Ferreira. Tecnologia e educação: novas perspectivas, UEPA, 2011, p. 
67-75. 
_____. Mídias e Educação: interatividade, criatividade e novos significados das relações 
mediadas em sala de aula, UEPA, 2011, p. 76-93. 
 
  
5. Práticas de Pesquisa em Educação Escolar Indígena – DFCS – 80h/a 
Ementa 
Estuda as questões teórico-metológicas das Linguagens e Artes no processo de produção do 
conhecimento em contexto indígena, com temáticas relacionadas à educação e cultura 
indígena, desenvolvendo fundamentos filosóficos e metodológicos nas diferentes fases da 
pesquisa, em relação ao problema investigado e aos procedimentos de desenvolvimento e 
aplicação de materiais didáticos para a escola indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, Joelma C. P. M. Orientações para a elaboração de TCC do Curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. Belém. 2016. Não publicado. 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. 2 ed. Brasília: Líber 
Livro, 2008. 
IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e 
produção do conhecimento. Brasília: Líber Livro, 2008. 
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THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BAGNO, Marcos. 3 ed. Pesquisa na escola: como é? Como se faz? São Paulo: Loyola, 1999. 
BARBIER, Renê. A pesquisa-ação. Brasília: Líber Livro, 2007. 
CANÁRIO, Rui. O que é a escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. 
FREITAS, Olga. Equipamentos e materiais didáticos. Brasília: UNB, 2007. 
WATSON, Rod; GASTALDO, Édison. Etnometodologia & análise da conversa. 
Petrópolis, RJ: Vozes; PUC-Rio, 2015. 
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
6. Produção de Materiais Didáticos Específicos/Linguagens e Artes – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Desenvolve o conhecimento das diferentes formas de elaboração de materiais didáticos. 
Propicia subsídios para a elaboração de materiais didáticos específicos, diferenciados e 
interculturais para a escola indígena, na área de Linguagens e Artes.  
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BASSANI, Indaiá de Santana. Formação de professores, autoria e produção de materiais 
didáticos para o ensino bilíngue. São Paulo: UNIFESP, 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/39183/COMFOR-PLEEI-Mod3-
Dis3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
MEGALE, Antonieta Heyden. Bilinguismo e educação bilíngue: discutindo conceitos. 
Revista Virtual de Estudos da Linguagem. v.3, n. 5, ago. 2005. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FORMAÇÃO 
MAGISTÉRIO INDÍGENA. Um caminho do meio: da proposta à interação. São Paulo: 
USP; FAFE, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
BANDEIRA, D. “Material didático: conceito, classificação geral e aspectos da elaboração”. 
In: CIFFONE, H. (Org.). Curso de Materiais didáticos para smartphone e tablet. Curitiba, 
IESDE, 2009, p. 13-33. Disponível em: <http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/24136.pdf >. 
Acesso em: 05 out. 2014. 
BELTRAME, Camila Boldrin; MARQUI, Amanda Rodrigues. Os conhecimentos tradicionais 
nas escolas indígenas: as experiências Xikrin e Baniwa. 29ª RBA. Anais... Natal/RN. 
Disponível em: 
<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1401996983_ARQUIVO_CamilaBeltramee
AmandaMarquiOsconhecimentostradicionaisnasescolasindigenasasexperienciasXikrineBaniw
a.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016. 
GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Experiências e Desafios na Formação de Professores 
Indígenas. Em Aberto. Brasília: 2003, v.20, n.76, p.13-18. 
 
  
7.Línguas Indígenas na Amazônia II – DLLT – 80h/a 
Ementa 
Aborda aspectos morfossintáticos relevantes ao ensino/aprendizagem de línguas indígenas e 
do português em contextos bilíngues e bidialetais; Práticas de uso e função das línguas 
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indígenas na documentação dos saberes/memórias tradicionais. Reflete sobre letramento 
cultural e intercultural e suas implicações para um projeto de educação bilíngue; 
Revitalização linguística; O ensino de línguas indígenas, como 1ª e 2ª línguas, de acordo a 
realidade sociolinguística das comunidades. 
 
Bibliografia Básica 
CABRAL, A. S. A. C. Prefixos Relacionais no Asuriní do Tocantins. Moara, Belém, n. 8, 
p.7-24, jul./dez. 1997. 
______. Algumas observações sobre a história social da Língua Geral Amazônica. In: Simões, 
M. do S.. Memória e Comunidade: Entre o rio e a floresta. Belém: Gráfica 
Universitária/UFPA, 2000b p. 103-129. 
DUARTE, F. B. Análise Gramatical das orações da língua Tembé. 1997. 85 f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) - Curso de Pós-graduação em Linguística, Instituto de Letras da 
Universidade de Brasília, Brasília. 
MAGALHÃES, J. V. C. de. O Selvagem. Rio de Janeiro: Typographia da Reforma, 1876. 
MELATTI, Júlio César. Índios do Brasil. 7 ed. São Paulo: HUCITEC, 1993. 
 
Bibliografia Complementar 
BANDEIRA, Giza Carla de Melo. Rituais Associados à Colheita do Milho verde na Aldeia 
dos Índios Gavião Kyikatêjê: aprendizagens em processos educativos interdimensional. 
Dissertação de Mestrado: Universidade Federal do Pará, 2009. 
FERREIRA, Marília. 2005. Descrição de aspectos da variante étnica usada pelos Parkatêjê. 
DELTA 21(1): 1-21. 
LARAIA, Roque de Barros. Índios e castanheiros: a empresa extrativa e os índios no 
médio Tocantins. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
______ Cultura: um conceito antropológico. 11 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
OLIVEIRA, Gilvan M. O que quer a linguística e o que se quer da linguística na pedagogia da 
diferença? A delicada questão da assessoria ao movimento indígena. In: Secretaria de Estado 
de Educação/Conselho de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso, Ameríndia: Tecendo 
os Caminhos da Educação escolar, Cuiabá, 1998. 
 
 
8.Oralidade e Escrita no Ensino e Aprendizagem de Línguas – DLLT - 80h/a 
Ementa 
Aborda a linguagem oral e a linguagem escrita: função social e relevância para a interação 
intercultural e nos contextos formais, informais e interculturais. Características - fonética, 
morfossintática, semântica, lexical, pragmática etc. da linguagem oral e da escrita, enquanto 
meios de interação dentro e fora da escola. Reflexão sobre temáticas que direcionam o ensino 
da língua portuguesa e da língua indígena: gramática, leitura/escrita, letramento/alfabetização, 
produção textual/aprendizagem/avaliação. 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, Irandé. Aulas de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola,2003. 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. 6 ed. São Paulo: Scipione, 1997. 
CASTILHO, Ataliba de. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 
1998. 
FÁVERO, Leonor L. et alii. Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua 
materna. São Paulo: Cortez, 2005. 
KOCH, Ingedore. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2002. 
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Bibliografia Complementar 
MARCUSCHI, Luís Antônio. Concepção de língua falada nos manuais de português de 
1º. e 2º. Graus: uma visão crítica. Trabalhos em Linguística Aplicada, 30: 39-79, 1997. 
_______. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. 
SOARES, Magda B. Linguagem e escola:uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 2005 
________, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 
2002 
DIONÍSIO, A.P. e BEZERRA, M. A. (orgs). O livro Didático de Português: múltiplos 
olhares. 2ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
 
 
9.Linguagens Artísticas e Povos Indígenas – Artes Visuais – DART – 80h/a 
Ementa 
Desenvolve a construção e comunicação em artes visuais articulando a percepção, a 
imaginação, a memória, a sensibilidade e a reflexão, nos modos de fazer arte indígena. 
Estimula o reconhecimento, diferenciação e conhecimento na utilização de diversas técnicas e 
expressões em artes visuais, com procedimentos de pesquisa e de experimentação. Possibilita 
vivências que propiciem conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, concepções artísticas 
e estéticas, na sua dimensão material e de significação, observando a conexão entre essas 
produções e a experiência artística pessoal e cultural, relacionando-as com temas da tradição e 
do cotidiano indígena. 
 
Bibliografia Básica 
ARMHEIM, R. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1986. 
ASSIS, H. L. (et al.). (Orgs.). O ensino de Artes Visuais: desafios e possibilidades 
contemporâneas. Goiânia: Grafset, 2009. 
BARBOSA, Ana Mãe Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. São Paulo; Cortez, 
2002. 
DIAS, José António Braga Fernandes. Arte, arte índia, artes indígenas. In AGUILAR, Nelson 
(org.). Mostra do Redescobrimento: artes indígenas. São Paulo: Associação Brasil 500 Anos 
Artes Visuais, 2000. 
HERNANDEZ, Fernando. Cultura Visual: Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. Porto 
Alegre, Artmed. 2000. 
 
 
Bibliografia Complementar 
LOWENFELD, Victor. Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Mestre Jou, 
1977. 
MOREIRA, Ana Albano. O espaço do desenho: a educação do educador. São Paulo: 
Loyolo,1995. 
PIMENTEL, Lucia Gouvêa (org.). Som, gesto, forma e cor: dimensões da Arte e seu ensino. 
Belo Horizonte: C/ARTE, 1995. 
VIDAL, Lux. Grafismo indígena: estudos de antropologia estética. São Paulo: Studio Nobel; 
Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 1992. 
ZACCARA, M.; CARVALHO, L. M. (Org.). Paisagens Plurais: artes visuais e 
transversalidades. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. 
 
 
10. Leitura e Produção de Textos Bilíngue na Escola Indígena – DLLT – 80h/a 
Ementa 
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Definições de texto e intertextualidade. Práticas de análises de texto. Prática de leitura e 
produção de textos escritos bilíngües oficiais e não-oficiais utilizados em contextos 
interculturais. Coesão e Coerência textuais. Práticas pedagógicas de ensino de leitura e de 
produção textual em primeiras e segundas línguas em diversos campos do conhecimento e em 
diversos gêneros textuais e funções sociais. 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e prática. São Paulo: Parábola, 2010. 
FARACO, Carlos Alberto & Tezza, Cristovão. Oficina de texto. 5 ed. Petrópolis, RJ. Editora 
Vozes LTDA, 2003. 
FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e Coerência Textual. Mª Ed. rev. e atual. São Paulo, 
Ática, 2004. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. 11 ed. São Paulo. Contextual, 1998. 
KOCH, Ingedore Villaça & Travaglia, Luiz Carlos. A Coerência Textual. 8 ed. São Paulo, 
Contexto, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 9 ed. 1 reimpressão São 
Paulo, contexto, 2008. 
_______; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São Paulo: 
Contexto, 2009 
_______; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2 ed. São 
Paulo: Contexto, 2010 
KATO, Mary A. No mundo da escrita: Uma perspectiva psicolinguística. 4 ed. São Paulo, 
editora Ática S/A, 1993. 
KLEIMAN, Ângela. Texto leitor: Aspectos Cognitivos da leitura. Campinas, SP. Pontes, 
1983. 
 
 
11.Linguagens Artísticas e Povos Indígenas – Música, Teatro e Dança – DART – 80h/a 
Ementa 
Desenvolve as percepções sonora, dramática e gestual/corporal e sensibilidade estética frente 
as manifestações artísticas indígenas. Trata dos Fundamentos e expressão musical, de 
expressões cênica, corporal e gestual do teatro e contextualiza a dança na tradição e 
contemporaneidade indígena. 
 
Bibliografia Básica 
SPOLIM, Viola. Improvisação para o Teatro, São Paulo, Perspectiva, 2000;  
_____. Jogos Teatrais, São Paulo, Perspectiva, 2002.  
LABAN, Rudolf. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.  
VIEIRA DA CUNHA, Suzane Rangel. Cor, som e Movimento. São Paulo. Ática. 2001.  
MARQUES, Isabel. A. Ensino da dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez, 1999.  
SHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991. 
 
Bibliografia Complementar 
DOMINGUES, Diana (org.). A Arte no Século XXI: a humanização das tecnologias. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.  
LABAN, Rudolf. Dança educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990.  
NANNI, Dionísia. Dança educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: Sprint,2003.  
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OLIVEIRA, Valdevino Soares de. Poesia e pintura: um diálogo em três dimensões. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 
OSSONA, Pauline. Educação pela dança. São Paulo: Summus, 1988.  
REVERBEL, Olga. Um caminho do teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1997. 
 
 
12.Cultura Corporal e Ensino na Escola Indígena – DAC – 80h/a 
Ementa 
Estudo teórico e prático dos procedimentos pedagógicos de ensino e aprendizagem da cultura 
corporal indígena na escola, analisando as tendências e concepções que a legitimaram, como 
também o conjunto de conhecimentos e competências para planejar, orientar, executar e 
avaliar a ação/intervenção metodológica dos professores indígenas no tocante à prática 
pedagógica da cultura corporal nas aulas de Educação Física, analisando suas dificuldades e 
suas possibilidades. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Educação Física, 1o e 2o ciclos, v. 7, Brasília: MEC, 1997. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Educação Física, 3o e 4o ciclos, v. 7, Brasília: MEC, 1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Educação Física, Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999. 
ESCOBAR, M. O. Cultura Corporal na Escola: Tarefas da Educação Física. In: 
Motrivivência. Santa Catarina, SC: Ed. Ijuí/RS, 1995. 
GRANDO, Beleni Salete (org.). Jogos e culturas indígenas: possibilidades para a educação 
intercultural na escola. Cuiabá, MT: edUFMT, 2010. 
NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari. Pedagogia da cultura corporal: 
crítica e alternativas. São Paulo: Phorte, 2006. 
 
 
Bibliografia Complementar 
MILTEIN, Diana; MENDES, Hector. Escola, corpo e cotidiano escolar. São Paulo: Cortez, 
2010. 
GASPARIN, J. L. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2003. 
SILVA. Hugo Leonardo Fonseca da; DUCKUR, Lusirene Costa Bezerra; SILVA, Régis 
Henrique dos Reis. A construção de um currículo e um programa no Ensino Fundamental: 
contribuições da pedagogia histórico-crítica, psicologia histórico-cultural e o ensino da cultura 
corporal. Revista Especial de Educação Física, Edição Digital, v. 4, n. 1, set. 2008. 
Disponível em:  <http://boletimef.org/biblioteca/2998/artigo/Pedagogia-historico-critica-e-o-ensino-
da-cultura-corporal.pdf>. 
 
 
13.Arte e Ensino na Escola Indígena – DART – 80h/a 
Ementa 
Apresenta o currículo de Arte na Educação Básica; Conteúdos e princípios metodológicos 
para o ensino de arte. Estuda os elementos metodológicos para a análise e intervenção nas 
práticas educativas. Trata da arte-educação e suas implicações sobre a construção do 
conhecimento. Aborda o ensino de arte na escola indígena; as abordagens metodológicas para 
o ensino da música, das artes visuais, do teatro e da dança na escola indígena. 
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Bibliografia Básica  
BRASIL. PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: ARTE, Brasília, Ministério da 
Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fundamental, 1997, v. 6. 132 p. PCN´s. 
FERRAZ, M & FUSARI, M. H. A arte na Educação Escolar. São Paulo: Editora Cortez, 
1993.  
FERREIRA, S., org. O Ensino das Artes: construindo caminhos. Campinas: Papirus Editora, 
2004.  
MARTINS, Miriam Celeste et al. Didática do ensino da arte: poetizar fruire co nhecer arte. 
São Paulo: FTD, 1998. 
MASON, Raquel. Por uma arte-educação multicultural. Campinas, SP: Mercado das 
Letras, 2001.  
 
Bibliografia Complementar 
CASTRO, Esther. O Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque: um lugar de produção, 
conservação e divulgação da cultura. In: SILVA, Aracy Lopes da; FERREIRA, Mariana 
Kawall Leal. Práticas pedagógicas na escola indígena. São Paulo: Global, 2001.  
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de 
trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1999. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues.  
PILLAR, Analice & VIEIRA, Denise. O vídeo e a Metodologia Triangular no 
ensino da arte. Porto Alegre/Fundação Iochpe, 1992. 
______ (Org.). A educação do olhar no ensino das artes. 4. ed. Porto Alegre: Mediação, 
2006.  
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no 
ensino das artes visuais. Campinas, S.P: Mercado das Letras, 2003. 
 
 
14.Tecnologias, Organização e Apresentação da Produção Acadêmico-científica – 
DLLT/DAC/DART – 60h/a 
Ementa 
Desenvolve as tecnologias utilizadas para a socialização da produção do conhecimento 
acumulado a partir da prática pedagógica e investigativa na área de Linguagens e Artes. 
Apresenta os pressupostos necessários para a organização de eventos acadêmicos. 
Proporciona o instrumental teórico, técnico e didático para a comunicação de pesquisas e 
práticas pedagógicas em contexto educacional indígena. 
 
Bibliografia Básica 
HATJE. Vanessa. Como preparar uma boa apresentação científica? Revista E.T.C. 2009. 
Disponível em: http://www.goat.fis.ufba.br/uploads/userfiles/259.pdf. Acesso em: 20 mai. 
2016. 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de resumos e comunicações científicas. São 
Paulo: Avercamp, 2005. 
GUIMARÃES, Vera Aparecida Lui; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Os 
eventos científicos: espaços privilegiados para a comunicação da ciência. Disponível em: 
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/viewFile/5656/3745. Acesso em: 20 
mai. 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, Marco Antônio Abreu de Guia de apresentação de seminários com os recursos 
do microsoft powerpoint. Disponível em: 
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http://wp.ufpel.edu.br/seminariozootecnia/files/2011/06/Semin%C3%A1rios_powerpoint.pdf. 
Acesso em: 20 mai. 2016. 
BORGES, Gilberto Luiz de Azevedo. Como realizar um seminário. Disponível em: 
http://eventos.uepg.br/pedagogia_saude/downloads/Orientacao%20seminario.pdf. Acesso em 
20 mai. 2016. 
CORRÊA, Edison José; VASCONCELOS Mara; SOUZA, Maria Suzana de Lemos. 
Iniciação à metodologia científica: participação em eventos e elaboração de textos 
científicos. Belo Horizonte: Nescon UFMG, Coopmed, 2009. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1760.pdf. Acesso em: 20 mi. 2016. 
 

 
 

EMENTÁRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADOS 
 

1.Prática como Componente Curricular/Projeto Integrado de Práticas Pedagógicas 
Interculturais Indígenas – 400 h/a 
Ementa 
Prática obrigatória desenvolvida por meio de Projeto Integrado de Práticas Pedagógicas 
Interculturais Indígenas, que se caracteriza por projetos de intervenção de natureza 
interdisciplinar e intercultural, com o intuito de integrar as três áreas de Formação, 
Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Artes. 
Executa um Projeto Integrado a partir de sua área de formação/disciplina de atuação, 
considerando o Tema Orientador (Cidadania, Meio Ambiente, Saúde e Patrimônio 
Cultural) correspondente ao semestre em que a Prática como Componente Curricular está 
sendo ofertada. 
 
Bibliografia Básica 
ALTINI, Emília et al. A Política de Atenção à Saúde Indígena no Brasil: breve recuperação 
histórica sobre a Política de Assistência à Saúde nas comunidades indígenas. Brasília: CIMI, 
CNBB, 2013. 
GALLOIS, Dominique Tilkin (org.). Patrimônio Cultural Imaterial e Povos Indígenas: 
exemplos no Amapá e norte do Pará. Iepé, 2006. 
LUCIANO, Gersem dos Santos. Da cidadania à autonomia indígena: um desafio à diversidade 
cultural. In: _____. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 
Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 
MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel (orgs.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e 
práticas em educação ambiental na escola. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação 
Geral de Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação 
Ambiental: UNESCO, 2007. 
FILHO, Roberto Lemos dos Santos. Índios, Convenção 169/OIT e meio ambiente. Revista 
CEJ, Brasília, n. 33, p. 16-21, abr./jun. 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural. Salvador, BA: SECULT, 2013. 
LUCIANO, Gersem dos Santos. Saúde indígena. In: _____. O Índio Brasileiro: o que você 
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 
2006. 



106 
 

 

ROSSI, Alessandra Vanessa.  Patrimônio cultural: entenda e preserve: Guia de atividades de 
educação patrimonial. Campinas, São Paulo, Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria 
Municipal de Cultura, 2009. 
 
 
2.Estágio em Educação Escolar Indígena I – 200 h/a 
Ementa 
Possibilita a reflexão sobre a práxis pedagógica e o cotidiano indígena. Desenvolve a prática 
efetiva da docência na escola indígena e/ou da gestão escolar indígena. Aborda as atividades 
relacionadas à observação, análise, planejamento e execução do ensino na Área de Formação 
Específica, voltada para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de 
qualidade para a educação infantil. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica. 
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 
DICEI, 2013. 
BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abrou. Prática de ensino e 
estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2002. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
2. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Ministério da Educação. Trajetórias criativas: jovens de 15 a 17 anos no ensino 
fundamental: uma proposta metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e 
autonomia – cadernos 1 a 7. Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/publicacoes?id=12624:ensino-
fundamental>.  
BIANCHI, Ana Cecília de Moraes et al. Manual de orientação: estágio supervisionado. São 
Paulo: Pioneira, 1998. 
FAZENDA, Ivani C. A. Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
JANUÁRIO, Elias; SILVA, Fernando Selleri; KARIM, Taisir Mahmudo. Cadernos de 
educação escolar indígena. Barra do Bugres, MT: UNEMAT, v.5, n.1, 2007. 
SILVA, Maria do Socorro Pimentel da; BORGES, Mônica Veloso (orgs.). Práticas 
pedagógicas de docentes indígenas. Goiânia: UFG, 2015. 
 
 
3. Estágio em Educação Escolar Indígena II – 200 h/a 
Ementa 
Possibilita a reflexão sobre a práxis pedagógica e o cotidiano indígena. Desenvolve a prática 
efetiva da docência na escola indígena e/ou da gestão escolar indígena. Aborda as atividades 
relacionadas à observação, análise, planejamento e execução do ensino na Área de Formação 
Específica, voltada para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
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Bibliografia Básica 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Linguagens, códigos e 
suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ciências da Natureza, 
Matemática e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, 2006. 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ciências Humanas e suas 
tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 
ALVES, Nilda (org.). Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 2001. 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
FRIGOTTO, Gaudêncio; Ciavatta, Maria. (Org.). Ensino médio: ciência, cultura e trabalho. 
Brasília, DF: MEC; SEMTEC, 2004. 
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. 
VASCONCELLOS, C. S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político 
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
 
10. Formas de Avaliação 

10.1. Docente 

A avaliação do professor formador é fundamental nas conquistas dos objetivos 

previstos no processo de formação. Nesse sentido, ela deve ocorrer em momentos de reuniões 

para esse fim ou de planejamento, de auto-avaliação docente e de formação continuada e 

específica dos docentes para atuação no Curso. 

A avaliação dos docentes, numa perspectiva qualitativa, requer um acompanhamento 

por parte dos discentes, por meio da Assessoria Pedagógica do Curso. Neste processo de 

avaliação sugere-se ainda a possibilidade do professor elaborar um relatório ao final de cada 

módulo, no qual podem estar relatados os avanços e/ou as dificuldades do grupo. Neste 

momento de avaliação, propostas e estratégias de acompanhamento diferenciado, caso haja 

necessidade, como também sugestões e opções metodológicas/pedagógicas exitosas podem 

constituir o relatório. 

 

10.2. Avaliação da Aprendizagem Discente 

Conforme o Regimento da UEPA, Art. 62, a avaliação da aprendizagem nos cursos 

de graduação, abrangerá, obrigatoriamente, a frequência e o aproveitamento. 
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Os métodos de avaliação das práticas educativas devem ocorrer numa visão 

processual e contínua. Trata-se da concepção de avaliação formativa, que permite a 

mobilização de formas distintas de avaliação (diagnóstica, comparativa, contínua, 

autoavaliação) e de instrumentos de avaliação diversificados (trabalhos em grupo, exposições 

orais, relatórios de projetos e outros), sempre inseridos em uma visão democrática, 

emancipatória e principalmente construtiva. Nessa perspectiva, a avaliação é entendida como 

um dos momentos de aprendizagem e não como um instrumento de verificação do produto 

acumulado.  

A sistemática de avaliação adotada na Instituição é definida no Regimento Geral e 

Estatuto da UEPA que compõem o Manual do Estudante, disponível na Unidade, por isso não 

será necessário explicitá-la aqui. 

 

10.3. Avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

Será instituída uma Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação-CPAA 

do Curso, de modo a apresentar propostas que possibilitem estar continuamente avaliando as 

dimensões da gestão e da estrutura curricular. Também, será constituído, conforme a 

Resolução Nº 2629 do CONSUN, de 18 de dezembro de 2013, o Núcleo Docente 

Estruturante-NDE, para elaboração e acompanhamento de políticas de avaliação do PPP. 

Contudo, isso não isenta o Colegiado do Curso de sua atribuição e responsabilidade de 

acompanhamento da implantação e implementação das atividades previstas neste projeto. 

Todo o processo de avaliação deve ocorrer de modo democrático e transparente, 

fazendo-se e refazendo-se sempre que necessário, através de reuniões com a coordenação, 

equipe de professores ministrantes e representantes dos alunos. 

A avaliação externa do Projeto será realizada conforme a legislação que orienta tal 

processo. 

 

11. Recursos para implementação 

11.1. Recursos Humanos 

A implantação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena/UEPA, requer a 

otimização de recursos humanos, didáticos e de infra-estrutura, adequados e preparados para 

atender a proposta pedagógica aqui apresentada. 

É necessário um quadro mínimo de pessoal, para que haja qualidade no 

desenvolvimento do Curso, a ser composto por especialistas, mestres e doutores, com 
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formação específica para atuar na formação de professores indígenas no Ensino Superior. Os 

docentes do Curso deverão receber formação contínua antes e durante a oferta do Curso. 

 

11.2. Recursos Financeiros 

A Universidade do Estado do Pará deverá garantir as condições necessárias, de 

estrutura física, suporte pedagógico e financeiro, seja por meio de recursos do Tesouro do 

Estado, seja através de recursos oriundos de convênios externos. 

 
 

12. Formação Continuada dos Egressos do Curso 

Em atendimento com o previsto na Resolução Nº 2, de 1 de julho de 2015, a 

formação continuada para os concluintes do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da 

UEPA, na forma de seu artigo 16, poderá ocorrer: 
Pela oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, 
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que agreguem novos 
saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à área de 
atuação do profissional e às instituições de educação básica, em suas 
diferentes etapas e modalidades da educação. 

 

Dentre as formas de oferta previstas pela Resolução Nº 2/CNE/MEC, Art. 17, § 1º, 

estão: 
I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de 
educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações 
pedagógicas, entre outros;  
II - atividades ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20 
(vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas 
diversas, direcionadas à melhoria do exercício do docente;  
II - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas 
diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela 
instituição de educação superior formadora;  
IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e 
oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o 
projeto pedagógico da instituição de educação superior;  
V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas, 
em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação 
superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE;  
VI - cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 
formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa 
da instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do 
CNE e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
Capes;  
VII - curso de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo com 
o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, 
respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes. 
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A forma de oferta de formação continuada deverá ser definida conjuntamente com os 

egressos do Curso e elaborada em projeto específico para atendimento da demanda 

apresentada, em efetiva articulação com o planejamento estratégico do Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à Formação Docente e com os sistemas e redes de ensino e com as 

instituições de educação básica. 
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