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RESUMO 

 

A pesquisa de Mestrado intitulada “A formação docente e o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática nas comunidades indígenas do Alto Xingu” vincula-se à 

Linha de Pesquisa  Ensino de Matemática, Ciências Naturais e suas Tecnologias, do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino da Universidade de 

Cuiabá/UNIC, em Associação Ampla com Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado de Mato Grosso/IFMT. Tem como objetivo investigar a formação 

de professores indígenas que ensinam Matemática e compreender como o aluno se 

apropria dos conhecimentos matemáticos oriundos da cultura indígena durante o 

período de escolarização, considerando a transculturalidade entre as principais etnias do 

Alto Xingu. Ancorada na abordagem histórico-cultural e no estudo etnográfico 

elegemos autores renomados que discutem o conceito de Formação de professores 

indígenas, Grupioni (2006); Interpretação das Culturas, Geertz (1989); Cultura escolar, 

Julia (2001); Formação de professores indígenas, Maher (2006); e Formação de 

professores, Nóvoa (1995). Considerando que a maioria dos professores Xinguanos, não 

tem formação superior acadêmica, nosso intento é destacar como se dá a construção da 

docência de professores índios e processo de formação de Magistério e Superior dentro 

das limitações socioculturais específicas, das comunidades do Alto Xingu no Município 

de Gaúcha do Norte/MT. Os dados analisados apontam que Mato Grosso foi pioneiro na 

formação docente indígena (Magistério e Superior) com ênfase nos projetos Xingu, 

Tucum e Hayô. Destacam ainda que a Matemática está presente nas ações cotidianas 

mais corriqueiras das aldeias indígenas, com destaque para o sistema de medidas, como 

a braça, unidade de medida de comprimento que equivale ao metro linear, uma prática 

antiga muito utilizada com propriedade nas comunidades indígenas atuais. Ainda 

apontam ainda, que os trabalhos escolares indígenas, além dos conhecimentos 

culturalmente acumulados são praticados cotidianamente para que possam ensinar e 

transmitir às futuras gerações, aquilo que foi produzido por eles. As análises ainda 

destacam que os conhecimentos matemáticos dos grupos indígenas do Alto Xingu se 

dão a partir da oralidade (histórias e mitos), saberes específicos que de certa forma são 

manipulados de maneira dependente por meio da fala e registro. Outro destaque são as 

ações cotidianas que envolvem diversos conceitos matemáticos para os quais a 

convivência coletiva e hábitos culturais exigem diariamente. 

Palavras-chave: Formação docente; Ensino de Matemática; Cultura escolar indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Master's research entitled “Teacher training and the teaching and learning process 

of Mathematics in the indigenous communities of the Upper Xingu” is linked to the 

Research Line for Teaching Mathematics, Natural Sciences and their Technologies, of 

the Stricto Sensu Graduate Program in Teaching at the University of Cuiabá / UNIC, in 

a wide association with the Federal Institute of Education, Science and Technology of 

the State of Mato Grosso / IFMT. It aims to investigate the formation of indigenous 

teachers who teach Mathematics and understand how the student appropriates 

mathematical knowledge from indigenous culture during the schooling period, 

considering the cross-culturality among the main ethnicities of the Upper Xingu. 

Anchored in the historical-cultural approach and in the ethnographic study, we elected 

renowned authors who discuss the concept of the formation of indigenous teachers, 

Grupioni (2006); Interpretation of Cultures, Geertz (1989); School culture, Julia (2001); 

Training of indigenous teachers, Maher (2006); and Teacher training, Nóvoa (1995). 

Considering that the majority of Xinguanos teachers do not have a higher academic 

education, our intention is to highlight how the teaching of Indian teachers and the 

teaching and teaching training process takes place within the specific socio-cultural 

limitations of the communities of the Upper Xingu in the municipality of Gaúcha do 

Norte / MT. The analyzed data show that Mato Grosso was a pioneer in indigenous 

teacher education (Magisterium and Higher Education) with an emphasis on the Xingu, 

Tucum and Hayô projects. They also highlight that mathematics is present in the most 

common everyday actions of indigenous villages, with emphasis on the measurement 

system, such as the fathom, a length measurement unit that is equivalent to the linear 

meter, an ancient practice widely used with property in today's indigenous communities. 

. They also point out that indigenous schoolwork, in addition to culturally accumulated 

knowledge, is practiced daily so that they can teach and transmit to future generations, 

what was produced by them. The analyzes also highlight that the mathematical 

knowledge of the indigenous groups of the Upper Xingu occurs from orality (stories and 

myths), specific knowledge that in a certain way is manipulated in a dependent way 

through speech and recording. Another highlight is the daily actions that involve several 

mathematical concepts for which collective coexistence and cultural habits require 

daily. 

 

Keywords: Teacher training; Mathematics teaching; Indigenous school culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de Mestrado intitulada “A formação docente e o processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática nas comunidades indígenas do Alto Xingu” 

vincula-se à Linha de Pesquisa Ensino de Matemática, Ciências Naturais e suas 

Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino da Universidade 

de Cuiabá/UNIC, em Associação Ampla com Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado de Mato Grosso/IFMT.  

Tem como objeto de estudo a formação de professores indígenas e as principais 

estratégias que utilizam para trabalhar os conceitos matemáticos na educação escolar 

nas suas respectivas comunidades. Objetiva-se investigar a formação de professores 

indígenas que ensinam Matemática na escola primária e compreender como o aluno se 

apropria dos conhecimentos matemáticos oriundos da cultura indígena durante o 

período de escolarização, considerando a transculturalidade entre as principais etnias do 

Alto Xingu, dentro das limitações socioculturais específicas.  

Sabemos que trazer à tona uma reflexão importante sobre os objetivos da 

formação de professores indígenas a partir de dados coletados e gerados nas 

comunidades indígenas do Alto Xingu, localizado no município de Gaúcha do 

Norte/MT, com foco sobre ensino da Matemática pode apontar indícios de como esses 

professores aprendem e ensinam matemática. No caso dos professores Xinguanos, a 

maioria não tem formação acadêmica, com apenas o ensino fundamental (cursado nas 

próprias aldeias, com professores não habilitados). 

Nesse contexto, compreender como se dá a construção da docência de 

professores que ensinam Matemática e como acontece o processo de formação 

continuada, considerando como umas das poucas opções para minimizar tal situação, 

desde que esta seja oferecida nas comunidades onde eles terão acesso aos novos 

conhecimentos sem ferir a rotina diária do docente enquanto membro da comunidade. 

No entanto, para melhor compreensão do objeto de estudo, elegemos a seguinte 

questão: Como acontece a formação docente indígena e como a Matemática é ensinada 

aos alunos durante o processo de aprendizagem, considerando a transculturalidade 

entre as principais etnias do Alto Xingu?  

Com o intento de respondê-la buscamos amparo na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LEI 9394/96) na qual está assegurada às comunidades indígenas o 
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direito à educação escolar, cujo objetivo é fortalecer as práticas culturais e a língua 

materna.  

A formação de professores indígenas no Brasil tem sido desenvolvida por 

organizações governamentais, não governamentais e instituições públicas como é o caso 

das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação ou de Universidades (MAHER, 

2006). Sabemos que a formação de professores indígenas vem ganhando espaço nas 

universidades brasileiras com vários cursos de graduação em licenciatura, voltada para a 

educação indígena, que oferecem ensino diferenciado por módulo, onde o aluno estuda 

nas férias escolares e retorna para sua comunidade. De forma que os acadêmicos ficam 

mais tempo nas suas comunidades, mas no caso dos Xinguanos; os professores, ao 

terminar a graduação, acabam não aplicando em sua totalidade o que aprenderam e, isso 

se justifica porque nem tudo faz parte da realidade cultural de seu povo. 

É necessária uma formação inicial, continuada, especifica e local, na qual apesar 

de pouco estudo e pouca formação docente é possível aproveitar o vasto conhecimento 

dentro de sua realidade, fator que interfere muito na formação de um indivíduo, o qual, 

por meio de práticas centenárias torna possível construir ferramentas indispensáveis 

para o ensino da matemática que é praticada na comunidade mesmo pelos não 

escolarizados, mediante realização de atividades culturais, como a pintura corporal, 

artesanatos e dentre outras, preservando a cultura de seu povo (GRUPIONI, 2006, p. 25-

26). O autor ainda ressalta que a formação de professores indígenas é complexa, porque 

exige uma diversidade de situações sociolinguísticas, culturais e históricas vivenciadas 

pelos professores indígenas em suas comunidades (2006, p.50). 

A escolarização de alunos conduzida por professores indígenas começa a se 

instalar no Brasil, somente a partir da década de 1970 (MAHER, 2006, p.23). No 

contexto Xinguano, muitos professores começaram a atuar em sala de aula antes mesmo 

de formação no magistério, apenas com a indicação da comunidade e/ou caciques, 

apenas pelo conhecimento popular em convívio com professores não indígenas e, além 

disso, em algumas comunidades eles atuam em todas as disciplinas. Outro destaque é 

que esses professores falam e entendem a Língua Portuguesa fluentemente apenas na 

oralidade, sem nenhuma formação acadêmica e a única referência do trabalho docente 

advém da sociedade em geral. 

Diante das inúmeras mudanças no contexto da educação escolar indígena como 

direito desse povo, a autora afirma ainda que a formação de professores indígenas no 
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Brasil tem sido desenvolvida por instituições não-governamentais e instituições públicas 

entre as quais destaca-se a Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), 

Universidade de Goiás (UFG) o Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena e a 

Secretaria Estadual de Mato Grosso (SEDUC/MT), com proposta de formação a atender 

e respeitar as especificidades e construção de uma proposta pedagógica inovadora. 

O caminho percorrido… 

 

A resolução de um problema matemático, segundo a ciência, ativa as mesmas 

partes do cérebro do que fazer a leitura de um lindo poema. Sou filho de uma família de 

9 irmãos, o terceiro filho na ordem decrescente, tenho 47 anos de idade e mais de 20 

anos atuo na função de professor de Matemática na rede estadual de Mato Grosso. 

 Comecei a frequentar a escola no ano de 1981 com 10 anos de idade, estudava 

na zona rural onde não certificava na época, até porque eram os pais que pagavam uma 

pessoa com conhecimento e tempo disponível para ensinar os filhos a ler escrever. 

Mudamos para a cidade e começamos a estudar eu e meus irmãos na Escola Estadual de 

1º e 2º grau Apolônio Bouret de Melo, no município de Paranatinga – MT. Quando 

comecei a pegar gosto pelas matérias, logo me identifique com a Matemática e no 

Ensino Fundamental (a partir do 5º ano) já ajudava os meus colegas e meus irmãos a 

resolver os problemas propostos pela professora. 

Eu sentia que aprendia mais explicando do que fazendo sozinho e desta forma 

sentia prazer em contribuir com os colegas nas realizações das tarefas. A estratégia que 

usava era procurá-los em suas casas para ajudá-los a fazer as atividades de matemática, 

logo comecei a trabalhar e mesmo assim eu ensinava a minha patroa numa mercearia 

onde trabalhei e neste convívio diário, sempre estimulando ela voltou a estudar.  

No ensino médio já explicava no quadro quando o professor não estava na sala 

ou quando ele pedia para eu explicar, porém eu era muito tímido e às vezes não ia, 

apesar de gostar. Terminei o ensino médio no ano de 1993 com 22 anos de idade e no 

ano seguinte (1994) fui convidado pelo diretor o Srº Ilton, diretor da escola estadual 

Apolônio Bouret de Melo para ministrar algumas aulas livres na escola durante três 

meses nas disciplinas de história, geografia e matemática. No primeiro momento aceitei 

a proposta, mesmo com toda a timidez, mas apenas as aulas de história e geografia 

porque julgava que seria mais fácil. No entanto, o diretor insistiu para que eu assumisse 

as aulas de Matemática, até porque não tinha ninguém que pudesse ministrá-la. Então 
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aceitei o desafio e no ano seguinte fui convidado a ministrar aula em outras escolas. No 

ano de 2002 fiz o processo seletivo na graduação em Matemática especial – com 

módulos intercalados e agosto/2005 conclui a graduação na Universidade de Cuiabá. 

Em 2009 mudei para a cidade de Gaúcha do Norte/MT ministrando aulas de 

Matemática e Física na Escola Estadual Gervásio dos Santos Costa e no ano de 2011 fui 

efetivado como professor da rede estadual de ensino. Em 2014 fiz uma pós-graduação 

em metodologia do ensino da matemática e no final do ano fiz o processo seletivo para 

a função de assessor pedagógico triênio 2015-2017 assumindo a Assessoria Pedagógica 

do município, atendendo um núcleo de cinco escolas estaduais, sendo 01 escola regular 

na zona urbana e as demais na zona rural (indígenas).  

No ano de 2018 participei de um novo processo seletivo de assessor pedagógico, 

sendo eleito para o triênio 2019-2021. Neste período, no exercício da função pude 

presenciar que a formação acadêmica dos professores indígenas acontece de forma 

desvinculada da realidade cultural local, até porque a seleção de candidatos para as 

vagas disponíveis não são apenas de uma região ou etnia e sim de diferentes regiões e 

etnias e ou estados diferentes, conforme a oferta de algumas universidades como é o 

caso da Universidade Federal de Goiás  –  Núcleo Takinahaky de Formação Superior.  

Sentindo a necessidade de adquirir maior conhecimento sobre a formação de 

professores indígenas foi que me propus a ingressar no Mestrado em Ensino com essa 

temática, vislumbrando a oportunidade de investigar como se dá a formação desses 

profissionais na disciplina de Matemática, a partir do contexto cultural onde estão 

inseridos. 

Construindo o cenário da pesquisa: aspectos metodológicos 

 

Compreender a formação de uma etnia específica significa discutir a legislação 

educacional, conhecer as propostas curriculares para a escola indígena e principalmente 

uma formação de professores que atenda a suas reais necessidades.  

Identificar os aspectos inerentes à cultura escolar de diferentes etnias constitui-se 

a finalidade do presente estudo, que tem como objeto de estudo a formação de 

professores e o ensino de matemática no Município de Gaúcha do Norte-MT nas escolas 

estaduais indígenas situadas na Terra Indígena do Xingu. Essa cultura escolar definida 

como um conjunto de normas e práticas que permitem a transmissão do conhecimento e 

a incorporação dos comportamentos na comunidade (Julia, 2001, p.10). 
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Ancorada na abordagem metodológica histórico-cultural, além dos trabalhos já 

defendidos no Programa da Universidade de Cuiabá, a pesquisa conta com o grupo 

GHEMAT Brasil
1
 que dispõe de uma base teórica fundamentada com a tarefa de 

socializar as pesquisas relativas sobre a história da disciplina de Matemática e seu 

ensino na escola primária em diferentes contextos.  

Outro apoio encontra-se no estudo etnográfico e na Etnomatemática. Na 

etnografia o pesquisador é o principal instrumento de coleta, fazendo parte da cena, 

vivenciando as ações da vida cotidiana e descobrindo os significados (CALDEIRA, 

1995), as entrevistas semiestruturadas se assemelham a uma conversa formal, utilizando 

documento interno e externo à situação observada, levando em consideração toda a 

forma de registro oral e escrito e confrontar a realidade observada às informações 

coletadas com os depoimentos orais e as fontes inventariadas. 

Na Etnomatemática o conhecimento matemático é produto do saber prático e 

dinâmico, produzido dentro do contexto cultural de um grupo e aceito socialmente, 

como conhecimento propriamente dito. D’Ambrosio (2015), considera a Matemática 

como produto inerente às atividades do ser humano e a cultura indígena é considerada 

como aspecto central do programa de pesquisa denominado “Etnomatemática”.  

Para melhor compreensão do objeto de estudo, buscamos as pesquisas de 

mestrado e doutorado nas universidades mato-grossenses, com a finalidade de verificar 

a existência de produções com ênfase na educação escolar indígena. Constatou-se na 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) a pesquisa de Mestrado “Educação 

Escolar Rikbaktsa e a inserção na Educação Profissional” (2019),  de Raimundo Arruda, 

que investiga o processo de estruturação da educação escolar Rikbaktsa e a inserção na 

educação profissionalizante. 

Na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), uma tese de doutorado e 

duas dissertações de mestrado. A pesquisa intitulada, “O saber-fazer matemático como 

prática social: um estudo entre os Nambikwara Mamaindê” de Edilberto Syryczyk, 

                                                           
1 O GHEMAT- Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Foi criado em 2000. O 

Grupo, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tem como líderes os professores Neuza 

Bertoni Pinto (Docente colaboradora do Programa REAMEC/UFMT) e Wagner Rodrigues Valente 

(UNIFESP – Campus Guarulhos). O GHEMAT desenvolve projetos de pesquisas que têm como objetivo 

produzir história da educação matemática. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 

 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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defendida em 2016, analisa as práticas sociais Mamaindê matemático da tradição em 

interseção com os conhecimentos matemáticos exteriores à sua cultura no cotidiano. 

A dissertação de Dulcilene Fernandes (2007), “A Formação dos Professores 

Indígenas de Tadarimana Compreendida como um Rito de Passagem” investiga como 

os professores indígenas Bororos caracterizam e realizam a sua profissionalização. 

Izolda Strentzke (2001) apresenta o trabalho “Inajá, Homem-Natureza, Geração 

e Tucum” e faz uma análise dos projetos de Formação de Professores leigos de Mato 

Grosso e dos relatórios para identificar a proposta pedagógica presente nos cursos de 

formação inicial nas décadas de 1980 e 1990. 

Também buscamos apoio nas produções que discutem sobre a formação de 

professores na perspectiva histórica no cenário mato-grossense, em destaque a tese de 

doutoramento de Almeida (2010) “Ensino de Matemática nas séries iniciais no Estado 

de Mato Grosso (1920-1980): uma análise das Transformações da cultura escolar” do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, utilizada como referência para leitura e construção dos trabalhos na vertente 

histórico-cultural do Programa de Mestrado em Ensino. 

Atualmente o Programa da Universidade de Cuiabá, contempla quatro pesquisas 

defendidas recentemente que abordam a pesquisa histórica e direcionam as pesquisas 

em andamento, com destaque para a formação do professor primário com ênfase na 

disciplina de Matemática em contextos diferentes no Estado de Mato Grosso. 

Gama (2018) apresenta “O ensino de geometria e a formação de professores 

primários: percursos historiográficos em Mato Grosso (1960-1980)” e faz uma análise 

da presença da geometria na formação de normalistas no município de Barra do 

Garças/MT.   

Oliveira (2019), com a pesquisa “A Matemática para ingresso no Magistério 

primário em Mato Grosso (1908-1910)” analisa os Regulamentos do provimento 

efetivo para o ingresso de professores primários na Instrução Pública Primária mato-

grossense.  

Nos seus estudos, Stascovian (2019) destaca a pesquisa sobre a “Revista 

Educação em Mato Grosso: orientações pedagógicas sobre a disciplina de Matemática 

para o ensino primário nas escolas públicas mato-grossenses (1978-1986)” que 

circulou nas escolas públicas estaduais de Mato Grosso e contribuíram para o ensino de 

Matemática na escola primária e a formação docente.  
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Ferreira (2020), com o trabalho intitulado, “As contribuições de Theobaldo 

Miranda Santos para o ensino de Matemática e construção de saberes profissionais de 

professores primários em Mato Grosso (1950 - 1980)” dá ênfase aos saberes 

profissionais construídos ao longo do processo de formação de professores primários, a 

partir das obras de Theobaldo Miranda dos Santos. 

Os trabalhos em andamento também destacam a formação de professores 

primários e a disciplina de Matemática. Brescovit (2020) apresenta “Os cadernos de 

planejamento e o ensino de Matemática na escola primária paranaense na década de 

1980”, e analisa os cadernos de Planos de aula da disciplina de Matemática da escola 

primária na década de 1980.  

Ventura (2020), com o estudo “Vestígios da formação de professores primários 

e o ensino de Matemática em Nova Brasilândia (1970 – 2000)” investiga o percurso 

histórico da formação de professores primários no curso de Magistério no município de 

Nova Brasilândia.  

As pesquisas em andamento e defendidas do Programa destacam o componente 

curricular de Matemática e a formação de professores, com o intento de compreender a 

constituição dessa disciplina e as possíveis transformações e rupturas que ocorreram ao 

longo dos anos. 

A nossa pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Indígena Leonardo Vilas 

Boas (sala anexa Nyarazul), porque contempla o atendimento escolar da maioria das 

etnias da Terra Indígena do Xingu. Para constituir os elementos da pesquisa, o estudo 

apoiou-se nas fontes documentais oficiais e materiais pedagógicos produzidos a partir 

de uma cultura própria, os livros didáticos, cadernos de planejamento e os documentos 

oficiais utilizados pela comunidade escolar indígena. 

As fontes foram selecionadas nos acervos públicos da Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso e acervos pessoais de professores e alunos. Utilizou-se 

também os Projetos Xingu, Projeto Tucum e Hayô, os relatórios das etapas dos 

encontros dos projetos e o plano de execução da Secretaria de Educação de Mato 

Grosso. 

Para a coleta de dados, os instrumentos utilizados foram as entrevistas com os 

professores (Vilma Kamaiura e Douglas Willian) e alunos das etnias Aweti, Kamaiura e 

Kuikuro. Utilizou-se também os cadernos dos alunos e planejamento dos professores, e 

livros didáticos produzidos pelos professores cursistas durante o Magistério.  
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Durante o percurso metodológico participamos das rodas de conversa sobre os 

temas relacionados aos conhecimentos matemáticos da cultura indígena, como os 

números na língua materna e língua portuguesa. 

Considera-se nesse estudo, a relevância do desenvolvimento pessoal e coletivo 

do docente ao longo de sua trajetória profissional, onde está inserido e os 

conhecimentos que adquiriu durante sua experiência e prática cotidiana, de forma 

adequada e significativa que exerce grande influência na construção e organização do 

saber docente. 

Nóvoa (1995) ressalta que a formação do individuo se constrói por meio da 

reflexão crítica sobre a prática e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é importante investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência 

(1995, p.25). 

Entretanto, a opção em pesquisar a formação de professores e o ensino de 

Matemática nas escolas estaduais indígenas da Terra Indígena do Xingu está 

intimamente ligada às experiências profissionais e ao mesmo tempo, com o anseio de 

responder a questão norteadora: Como acontece a formação docente indígena e como a 

Matemática é ensinada aos alunos durante o processo de aprendizagem, considerando 

a transculturalidade entre as principais etnias do Alto Xingu?  Partindo desta indagação 

é que mergulhamos neste universo, no qual teoria e prática são indissociáveis para 

melhor compreender o objeto em estudo. 

Para conduzir nosso trabalho, elegemos autores renomados que discutem os  

conceitos: Formação de professores indígenas, (GRUPIONI, 2006); Interpretação das 

Culturas, (GEERTZ, 1989); Cultura escolar, (JULIA, 2001); Formação de professores 

indígenas, (MAHER, 2006);  os professores e a sua formação (NÓVOA, 1995). 

Sabemos que a educação atualmente é um fator insubstituível em qualquer lugar do 

mundo, principalmente diante da gigantesca onda de tecnologias disponível e acessível. 

Quando voltamos nossos olhares para comunidades específicas, perceberemos uma 

problemática ainda maior.  

A exemplo tem-se a formação dos docentes indígenas, oriundos de comunidades 

tradicionais e aculturadas conforme séculos de tradições. Grupioni (2005, p.31) afirma 

que é preciso reconhecer que a formação inicial e continuada dos próprios índios, 

enquanto professores de suas comunidades devem ocorrer em serviço 

concomitantemente à sua própria escolarização. A formação que se contempla deve 
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capacitar os professores para a elaboração de currículos e programas específicos para as 

escolas indígenas. 

A educação escolar indígena deixou de ser uma temática secundária e 

atualmente ganha importância mobilizando diferentes setores da sociedade. O debate 

sobre a legislação, propostas curriculares e a formação de professores índios que 

ministram aulas nas comunidades tem sido pautas constantes de congressos e 

seminários em busca de direitos de uma educação que atenda a suas necessidades e um 

projeto de futuro.  

A legislação tem apresentado formulações que dão abertura para a construção de 

uma escola indígena que, inserida no sistema educacional nacional, mantenha atributos 

particulares como o uso da língua indígena, a sistematização de conhecimentos e 

saberes tradicionais, o uso de materiais adequados preparados pelos próprios 

professores índios, um calendário que se adapte ao ritmo de vida e das atividades 

cotidianas e rituais, a elaboração de currículos diferenciados, a participação efetiva da 

comunidade na definição dos objetivos e rumos da escola. Além disso, destacam os 

índios e suas comunidades como os principais protagonistas da escola indígena, 

resguardando o direito de terem seus próprios membros indicados para a função de se 

tornarem professores a partir de programas específicos de formação e titulação.  

No ano de 1993, foram publicadas as Diretrizes para a Política Nacional de 

Educação Escolar Indígena, o documento estabelece como princípios organizadores da 

prática pedagógica, a diversidade cultural, a especificidade, a diferença, a 

interculturalidade, o uso das línguas maternas e a globalidade do processo de 

aprendizagem. Essas experiências nascem a partir de um contexto de construção 

alternativa para as comunidades indígenas que oportunizaram um modelo de formação 

específica para os professores indígenas, habilitando-os para assumirem a docência e a 

gestão das escolas, ideia encampada pelo MEC como proposta a ser disseminada em 

todo o país. 

Neste contexto, a formação de professores acontece a partir de sua realidade, 

pautada no respeito de suas crenças e reconhecendo a relação entre os saberes 

tradicionais e os conhecimentos formais da matemática.  

Espera-se compreender o processo de formação de professores indígenas que 

ensinam Matemática na educação escolar, por meio de recursos disponíveis nas 

https://pib.socioambiental.org/pt/Línguas
https://pib.socioambiental.org/pt/Rituais
https://pib.socioambiental.org/pt/Línguas
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comunidades, que é parte de uma cultura própria, construída ao longo dos anos nas 

comunidades indígenas e faz parte da vida diária das crianças e adolescentes.  

Outro aspecto importante a considerar é sensibilizar o corpo docente indígena da 

importância da formação dentro das próprias comunidades, mesmo diante da ausência 

de estruturas prediais, recursos pedagógicos e formação apropriada, por meio de 

técnicas e práticas antigas, ofertar uma educação de qualidade superando inúmeras 

limitações que são impostas pelo descaso do poder público e/ou pela condição social 

que vivem, garantindo o cumprimento do que assegura a Constituição Federal de 1988 

no artigo 210, Inciso 2º, quanto ao direito à educação diferenciada e processos próprios 

de aprendizagem. 

No primeiro Capítulo contextualiza-se o percurso histórico da constituição das 

escolas nas comunidades do alto Xingu e o processo de formação de professores 

indígenas com ênfase nos currículos pautados na realidade da cultura local. 

No segundo capítulo destaca-se a importância da formação do professor índio 

em Mato Grosso, em específico no contexto da realidade cultural indígena de diversas 

etnias com destaque para a formação superior e suas etapas de execução. 

No terceiro capítulo configura-se o ensino de Matemática desenvolvido nas 

comunidades Xinguanas estabelecendo relações com prática cotidiana da cultura 

indígena. Destaca-se uma breve análise dos conteúdos matemáticos presente nos 

cadernos de planos de aula e cadernos escolares de alunos das aldeias constituindo 

elementos para ensinar a matemática em sala de aula no contexto cultural indígena.  

 Nas considerações finais além de algumas reflexões, o contexto da educação 

escolar indígena pautado na formação específica com a esperança que as futuras 

gerações não sejam extintas. 
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1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO ESTADO 

DE MATO GROSSO 

 

Para contextualizarmos a educação indígena em terras mato-grossenses faz-se 

necessário revisitarmos brevemente a história do nosso país, recheada de 

questionamentos e lacunas que até os dias atuais buscamos respostas. Várias pesquisas 

apontam que a educação indígena brasileira surge com a colonização portuguesa, 

promovida por missionários, principalmente com a chegada dos jesuítas no século XV 

em solo brasileiro. Neste cenário coube também aos jesuítas, à catequização dos índios 

como uma forma de educá-los para a sociedade, afastando-os do convívio familiar para 

torná-lo um cidadão europeu e submetê-lo aos ditames da coroa portuguesa, na tentativa 

de resolver o problema da mão de obra qualificada. 

No entanto, a forma de educar o índio não mudou após a independência e a 

domesticação não aconteceu somente pelas mãos dos jesuítas, mas também por outras 

congregações religiosas. A esse respeito Freire (2004) destaca: 

 
Quando a escola foi implantada em área indígena, as línguas, a tradição oral, 

o saber e a arte dos povos indígenas foram discriminados e excluídos da sala 

de aula. A função da escola era fazer com que estudantes indígenas 

desaprendessem suas culturas e deixassem de ser indivíduos indígenas. 

Historicamente, a escola pode ter sido o instrumento de execução de uma 

política que contribuiu para a extinção de mais de mil línguas (FREIRE, 

2004, p.23). 
 

 

Com a promulgação da primeira Constituição Brasileira em 1824, a sociedade 

indígena deixa de ser considerada e extingue-se definitivamente a diversidade étnica 

cultural. O Ato institucional de 1834 delegava a responsabilidade para as províncias, de 

catequizar os índios e agrupá-los, facilitando a apropriação de suas terras. 

Adentrando o período Republicano, a política de educação indígena foi 

completamente ignorada com a promulgação da Constituição de 1891. O estado 

brasileiro e as sociedades indígenas estabeleceram relação a partir da Política de 

Integração que o indígena só era reconhecido como “índio” enquanto encontrava-se 

afastado do convívio familiar, sendo preparado para a nova civilização, pois 

acreditavam que a civilização ocidental era o estágio mais evoluído de sociedade. 

Em 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) cuja finalidade 

era centralizar e implementar a política indigenista para a conquista do território 

nacional, neste contexto vislumbra-se na figura do índio, a mão de obra ideal para 
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implantar as linhas telegráficas pelo país. Esta ação marcou profundamente as relações 

entre Estado e Igreja, dando início à disputa política de proteção ao índio. 

Neste cenário de conflitos, a política indigenista teve os primeiros avanços a 

partir da aprovação da lei 6.001/73, que dispõe sobre o Estatuto do Índio em seu Art. 1º, 

sobre a preservação de sua cultura e integração harmoniosamente à comunhão nacional. 

A partir daí, várias ações foram implementadas, como o ensino bilíngue autorizado pela 

portaria da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em convênio com o Summer Institute 

of Linguistics (SIL)
2
, na defesa de uma escola norteada pelo respeito às culturas 

indígenas e projetos de futuro.  

A Constituição de 1988, no artigo 210, parágrafo 2º, garante aos povos indígenas 

o direito à educação que se organize a partir de seus modos próprios de aprendizagem e 

língua materna, reafirmada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, 

no artigo 32, parágrafo 3º rompendo com a política integracionista de homogeneização 

cultural e étnica.  No decreto 26/91, o Ministério da educação e cultura (MEC) repassa 

aos Estados e Municípios a condução de oferta da educação escolar Indígena, rompendo 

com o monopólio da FUNAI. 

No ano de 1994, o MEC estabelece princípios para a prática pedagógica em 

contexto de diversidade cultural, por meio das “Diretrizes para a Política Nacional de 

Educação Escolar Indígena”. Na convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais é promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

5.051/2004. 

Ao longo dos quinhentos anos do processo de escolarização dos índios, Mato 

Grosso não foi diferente dos demais Estados da federação. O final do século XIX marca 

o início do processo educacional indígena em terras mato-grossenses, introduzido pelos 

padres salesianos e militares positivistas capitaneados por Rondon e pelo Serviço de 

Proteção ao Índio, nos mesmos moldes de aliança política entre a igreja e o estado. 

                                                           
2
A missão evangélica americana Summer Institute of Linguistics (SIL), denominada em Português 

“Sociedade Internacional de Linguística”, criada no México na década de 1930, expandiu-se na América 

Latina por meio de alianças com intelectuais latino-americanos e não com o apoio das igrejas evangélicas 

locais (Stoll, 1985)  foi projetada para atender à aliança com o movimento indigenista. A missão teve 

como política manter "padrinhos", "protetores" ou "patronos" entre políticos e intelectuais, tais como 

Lázaro Cardenas no México, Vargas Llosa no Peru e Darcy Ribeiro no Brasil. 
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Nas décadas de 1970 e 1980 diversas agências entram no cenário da educação 

escolar indígena, como é o caso dos indigenistas e missionários, as secretarias 

municipais e estaduais que criam escolas, contratam professores e cobrem os gastos 

com a infraestrutura, porém, de forma desarticulada, não eram concorrentes apenas com 

o mesmo ideário integracionista. 

No final da década de 1980, com intuito de uma política pública voltada aos 

interesses dos povos indígenas cria-se o Núcleo de Educação Escolar Indígena de Mato 

Grosso (NIE/MT). A partir dos debates acerca do pensar e do fazer, a educação escolar 

indígena foi possível e construiu-se as bases de um órgão com participação paritária, 

para coordenar todas as atividades ligadas à educação escolar indígena, denominado de  

Conselho de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso (CEI/MT), com uma nova 

dinâmica acerca do atendimento às escolas indígenas, ancorada em projetos de caráter 

específicos e diferenciados. 

1.1 - A constituição das escolas indígenas do Alto Xingu 

 

O Xingu recebeu várias denominações desde a sua homologação pelo Estado, 

em 1961, com o nome Parque Nacional do Xingu (PNX); com a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) em 1967 foi denominado Parque Indígena do Xingu (PIX). Configurada 

pela Lei nº 6001/73, no art. 28, recebe a seguinte definição: “Parque Indígena é a área 

contida em terra para posse dos índios, cujo grau de integração permita assistência 

econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as 

reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região”. Porém, no início do século 

XXI, foi retirado o termo “Parque”, pois soava uma dependência dos órgãos de 

controle, proporcionando às comunidades indígenas a perda de sua autonomia e de sua 

cultura no contato com a sociedade contemporânea, passando a ser denominada “Terra 

Indígena do Xingu” (MENEZES, 2000). 

A Terra Indígena do Xingu (TIX) é representada pelos quatro principais troncos 

linguísticos do Brasil – Aruak, Karib, Jê e Tupi e também dividida culturalmente em 

três grandes áreas assistidas, ao norte (Baixo Xingu) pelo Posto Indígena “Diauarum”; 

na parte central (Médio Xingu) Posto Indígena “Pavuru”; e ao sul (Alto Xingu) Posto 

Indígena “Leonardo Villas Boas”, destacados  na Figura  1. 
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Figura 1 - Divisão da Terra Indígena do Xingu (TIX). 

                          

              Fonte: Instituto socioambiental, (ISA, 2002). 

 

Em toda extensão territorial indígena do Xingu, existem segundo Grupioni 

(2005) e o Centro Ecumênico de Documentação e Informação CEDI (1996), 17 etnias 

presentes e cada qual falante de suas famílias linguísticas: (Família Karib) Kuikuro, 

Ikpeng, Matipu, Nahukwá e Kalapalo; (Família Tupi-Guarani) Kamayurá, Aweti, 

Kaiabi e Yuruna; (Família Aruak) Waurá, Mehinako e Yawalapi; (Família Jê) Paraná ou 

Kren – Akarôre, thukahamae e Tapayuna; (Língua Isolada) Trumai. 

Com o modelo de assistência alterado pela FUNAI, as lideranças indígenas 

sentiram-se ameaçadas em seu território e a saída foi aprender a falar e se comunicar 

por meio do idioma linguístico de seus invasores. A constituição das escolas indígenas 

diferenciadas, conforme prevê a Constituição Brasileira de 1988, deixa de ser vista 

como uma categoria de extinção e passa a ser reconhecida como grupos étnicos com 

organização, costumes, crenças e tradições diferenciadas (SILVA; FERREIRA 2001). 

A partir da década de 1990, a FUNAI, por meio do Decreto Presidencial de nº 

26/91, deixa de ser o órgão responsável pela Educação Indígena no país e passa a 

incumbência para o MEC de coordenar a educação indígena em todas as modalidades 

de ensino (MINDLIN, 2004). No entanto, a instituição nunca desamparou e deixou de 

dar assistência à educação indígena, principalmente em lugares distante, como é o caso 

do Xingu, onde surgem vários núcleos ligados às Secretarias Estaduais e Municipais de 
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Educação, com o intuito de estadualização e municipalização de algumas escolas 

(GRUPIONI, 2008). 

No ano de 1997, acontece no município de Canarana, interior de Mato Grosso, 

um dos primeiros encontros de lideranças e professores indígenas com prefeitos e 

secretários estaduais e municipais de educação da área de abrangência da Terra Indígena 

do Xingu (TIX), conforme o termo de convênio de nº 28/A/97 e termo de aditamento de 

nº 001/97, com a presença do secretário de Educação de Mato Grosso, o Senhor Fausto 

de Souza Farias, prefeitos de municípios circunvizinhos (Gaúcha do Norte, Canarana, 

Querência, Feliz Natal, dente outros), lideranças indígenas da Terra Indígena do Xingu,  

associações e organizações não governamentais vinculadas ao Instituto Socioambiental 

(ISA). 

O objetivo do encontro foi criar uma nova relação profissional de atendimento 

das escolas em Terra Indígena do Xingu, a partir das parcerias entre municípios, estado, 

Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX) e o Instituto Socioambiental (ISA), com 

vista em acelerar e aprimorar os programas de atendimentos já assegurados pelas 

legislações. A perspectiva era conclamar aos prefeitos para atuar junto aos parceiros 

ISA e ATIX em projetos conjuntos, não só na área da educação. Os desconhecimentos 

dos poderes locais de como agir em relação às responsabilidades frente às comunidades 

indígenas, em relação à educação escolar foram superadas a partir do diálogo, tomando 

a educação como ponto de partida para o novo período. 

As principais reivindicações dos indígenas em relação à educação foram: a) 

criação legal, cadastramento e regularização das escolas indígenas da Terra Indígena do 

Xingu; b) Contratação dos professores indígenas que já estão lecionando e vêm 

participando de curso de formação ofertado pelo ISA; c) reconhecimento das 

especificidades da cultura indígena; d) acompanhamento pedagógico pela SEDUC/MT; 

e) Recursos para ampliação e manutenção das escolas indígenas; f) Recurso para 

alimentação escolar a ser ofertada dentro das próprias comunidades (merenda 

tradicional indígena). As Secretarias Municipal e Estadual e parceiros assumiram a 

responsabilidade e compromisso, conforme as solicitações e demanda de sua jurisdição, 

em atender o que fosse necessário. 

No município de Gaúcha do Norte, também interior de Mato Grosso, haviam 

282 alunos distribuídos nas escolas do município. A Escola Indígena de 1º grau do 

Posto Leonardo Vilas Boas com 85 alunos; Escola Indígena Karib de 1º grau da 
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comunidade Kuikuro, 77 alunos; Escola Indígena de 1º grau da comunidade Aweti, 38 

alunos; Escola Indígena de 1º grau Waurá, 38 alunos; Escola Indígena de 1º grau da 

comunidade Mehinaku, 44 alunos. Todos os alunos são referenciados, conforme consta 

na construção do Projeto Político Pedagógico pelos docentes indígenas no curso de 

formação de Magistério, denominado Projeto Xingu. 

 Neste período, com o apoio recebido do Ministério da Educação e Secretaria de 

Estado de Educação (SEDUC-MT), a fim de regularizar os cursos ofertados, a 

implementação do Projeto Xingu foi concluída e aprovada pelo Conselho Estadual de 

Educação (CEE-MT) no ano de 1998. Diante da aprovação das escolas indígenas, a 

SEDUC passou a investir com recursos de pagamentos de professores, materiais 

pedagógicos e a construção de prédios escolares e apoio técnico para o 

acompanhamento pedagógico das unidades escolares. 

A escola do Posto Indígena Leonardo Vilas Boas, considerada a primeira 

referência de escolarização no antigo Parque Indígena do Xingu, com início de suas 

atividades em 1976. Contava com a presença de uma professora não índia, que ensinava 

o Português para alunos indígenas, filhos de lideranças vinculados ao posto e a grande 

maioria dos estudantes era monolíngue
3
 na língua materna. Posteriormente denominada 

de Escola Estadual Indígena Central Leonardo Vilas Boas é oficialmente reconhecida 

pelo Decreto de nº 4824/2002 e credenciada em 2010, publicado no Diário Oficial de 

Mato Grosso. O primeiro diretor nomeado pela Secretaria Estadual de Educação de 

Mato Grosso (SEDUC) foi o Professor, hoje Mestre Makaulaka Mehinako (2010, p.21). 

Neste contexto, acompanhando todo esse processo, tive a oportunidade de 

trabalhar junto às comunidades indígenas e, a partir dai, surge a necessidade de 

conhecer mais de perto a cultura indígena, participando especificamente na construção 

de suas casas (Ocas), com destaque para belíssima arquitetura rudimentar, sem a 

utilização de instrumentos sofisticados nas medições e os conceitos da matemática 

elementar usando apenas a força física e o conhecimento cultural das formas 

geométricas. 

Essa experiência instigou-me ir em busca de um conhecimento natural e cultural 

que fazia parte da rotina da comunidade indígena, despertando meu interesse em 

pesquisar como acontece a formação do professor índio e como ensinam e aprendem os 

                                                           
3
Monolíngue: indígena que fala ou entende apenas uma língua materna.  
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conceitos matemáticos, a partir da cultura local nas comunidades indígenas do alto 

Xingu. 

Como professor de Matemática há mais de 20, anos identifico-me muito com a 

geometria e, no ano de 2015, tive a oportunidade de assumir a assessoria pedagógica 

das quatro escolas indígenas do Alto Xingu coordenada pela Secretaria de Educação do 

Estado do município de Gaúcha do Norte (SEDUC/MT). 

Durante este período, passei a visitar as 32 aldeias e neste percurso pude 

perceber as dificuldades do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos da 

matemática elementar entre alunos e professores. No entanto, pude constatar na 

comunidade a valorização de saberes e conhecimentos tradicionais relacionados às 

construções de ocas, artesanatos, canoas, arcos e flechas, e dentre outros, considerando 

que todo esse conhecimento envolve cálculo, raciocínio lógico, a matemática pura, viva 

e riquíssima em conhecimento cultural. Neste cenário, o grande desafio é mostrar uma 

escola diferenciada “que lhe facultasse acesso aos conhecimentos universais e 

valorizasse seus modos próprios de pensar, produzir e expressar conhecimentos” 

(GRUPIONI, 2008. p.47).  

A Matemática elementar e tradicional da cultura indígena, segundo Maher 

(2006) quando se relaciona à educação indígena refere-se aos processos educativos 

tradicionais, nativos de socialização e observação. Segundo o autor, quando observamos 

a construção de uma oca feita pelos mais velhos da aldeia, as crianças ficam em volta, 

observam e ajudam quando solicitados. Neste ambiente percebe-se que ocorre um 

complexo processo de ensino e aprendizagem entre as gerações, mesmo que de forma 

descontextualizada da nossa visão, estão sendo preparados para construção de um 

sujeito pleno e produtivo do grupo étnico pertencente. 

 Geertz (1989) apresenta a riqueza de conhecimentos que cada cultura pode 

oferecer:  

 

Nós somos animais incompletos e inacabados que nos completamos e 

acabamos através da cultura – não através da cultura em geral, mas através de 

formas altamente particulares de cultura: dobuana e javanesa, Hopi e italiana, 

de classe alta e classe baixa, acadêmica e comercial. A grande capacidade de 

aprendizagem do homem, sua plasticidade, tem sido observada muitas vezes, 

mas o que é ainda mais crítico é sua extrema dependência de uma espécie de 

aprendizado: atingir conceitos, a apreensão e aplicação de sistemas 

específicos de significado simbólico (GEERTZ, 1989, p. 36). 
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A cultura, sem dúvida está presente nas diversas situações perpassando as 

gerações que ao longo do tempo mudam e incorporam novos comportamentos 

especificamente culturais. A inter-relação entre os próprios saberes primitivos e os 

saberes de outras culturas permitem a valorização e a ampliação do próprio universo 

cultural.  

 A educadora Valéria Bessa (2008) destaca a teoria sócio interacionista de 

educação que define como os indígenas ensinam e como as crianças indígenas 

aprendem, inclusive para o aprendizado da Matemática. 

 

Segundo este conjunto de teorias, é a partir das relações sociais estabelecidas 

que ocorre não só a construção de um tipo específico de aprendizagem, que é 

chamada de aprendizagem social (por imitação, de comportamentos, que 

facilita a socialização), mas também uma aprendizagem mais humana, que 

envolve não apenas os processos mentais ou estímulos gerados pelo meio, 

nem tão somente a interação do sujeito com o objeto de seu interesse, mas 

passa a levar em consideração as relações estabelecidas pelo sujeito durante o 

seu processo de aprender (BESSA, 2008, p.13). 

 

Ainda sobre a educação indígena, no cotidiano das crianças indígenas o 

antropólogo Grupioni (1994), nos mostra que o aprendizado matemático é apresentado 

de forma natural, por observação e imitação. 

 

Embora os pais sejam os responsáveis mais diretos pela criação dos filhos, o 

processo mais amplo de socialização, de transformar as crianças em 

completos membros de sua sociedade, é efetuado também pelos parentes 

mais próximos e até pela comunidade inteira. Tios, tias, avós, avôs e irmãos 

mais velhos participam ativamente deste processo. A infância é uma fase de 

aprendizado social. As crianças são totalmente integradas na vida 

comunitária. Quando pequenas, sempre acompanham os adultos nas suas idas 

e vindas pelo território: ir à roça, pescar, sair para visitar uma outra aldeia. 

Nestas caminhadas as crianças vão aprendendo a conhecer melhor a natureza, 

reconhecendo os hábitos dos animais, a utilidade das plantas e as técnicas 

para conseguir alimentos. Aprendem também cantos e histórias que são 

contadas pelos mais velhos. Nas sociedades indígenas não há escola, nem 

livros. Todo o conhecimento é transmitido oralmente dos mais velhos para os 

mais novos. Histórias que falam sobre a origem do mundo, dos animais e das 

plantas, dos cantos e dos rituais são contadas e recontadas. Muito raramente 

as crianças indígenas são punidas; quase nunca fisicamente. A atitude dos 

pais e dos mais velhos é sempre de grande tolerância, paciência, atenção e 

respeito às suas peculiaridades. Desde cedo, as crianças indígenas aprendem 

as regras do jogo social, daquilo que pode ou não pode ser feito. E brincando, 

imitando os pais, ouvindo as histórias que os velhos contam, participando das 

atividades cotidianas e dos rituais que as crianças crescem e se tornam 

adultas. Sem instrução formal e sem violência (GRUPIONI, 1994, p. 257). 
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Neste sentido, a forma de aprender e ensinar, nas comunidades indígenas, tem 

como princípio inseparável a construção do ser, pela imitação, pelo aprendizado 

coletivo, pela observação, pelo fazer dentro de um contexto real. A criança vai 

aprendendo os valores e adquirindo habilidades para enfrentar os desafios do mundo.  

1.2 – A formação de Magistério de professores indígenas em Mato Grosso. 

 

Com intuito de integrar o índio, à sociedade nacional, a FUNAI, na década de 

1980, desenvolve um projeto de formação em terras indígenas que, especificamente, 

abrange a Terra Índigena do Xingu. Com essa iniciativa, lideranças e outras entidades 

criaram associações e dentre elas, a Associação Terra Indígena Xingu (ATIX 1995), 

com o objetivo de implantar Projetos a fins destacando-se como um dos pioneiros, a 

Formação de Professores Indígenas, que foi o marco inicial do sistema educacional com 

professores indígenas na Terra Indígena do Xingu. 

Fernandes (2009, p.43) destaca que “grandes debates entraram em cena e os 

próprios índios discutiam a sua política de escolarização, exigindo uma educação 

escolar voltada ao atendimento dos seus interesses. A educação escolar passou a ser 

vista como uma política pública, como direito de cidadania”. 

 Neste período, apenas alguns professores não índios contratados pela FUNAI, 

ministravam aulas aos indígenas em Língua Portuguesa, como se fosse uma escola 

regular e se constata que os alunos tiveram inúmeras dificuldades, conforme 

depoimento de um ex-aluno da época: “Tínhamos dificuldade de manter diálogo com a 

professora, que não entendia nossa língua”, diz o professor Korotowi Ikpeng. Com essa 

problemática, a ausência dos professores não indígenas nos polos era constante por falta 

de pagamentos e diversos motivos. 

No final da década de 80 interrompem-se por diversos motivos, as atividades 

educativas durante quatro anos. Diante desta interrupção por parte dos professores não 

indígenas, alguns ex-alunos, a pedido das comunidades passaram, a ensinar o que 

tinham aprendido e, com a falta de materiais pedagógicos básicos, como o giz,  segundo 

o relato do ex-aluno, que hoje é professor Korotowi Ikpeng, escreviam usando o carvão.  

Posto as dificuldades enfrentadas, alguns ex-professores da FUNAI submeteram 

um projeto de formação docente a uma fundação que recebia recurso da Rainforest 

Foundation, da Noruega, denominada Mata Virgem. Com a aprovação do Projeto Xingu 

(Pedra Brilhante/Urucum) no ano de 1994, o primeiro curso de formação de professores 
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para o curso de Magistério em terras indígenas atendeu 61 professores do Alto Xingu, 

de 15 etnias diferentes e contou com o apoio da Associação Vida e Ambiente. 

Em 1996 o Instituto Sócio Ambiental (ISA) assume a coordenação do curso,  

tendo  sua estruturação intensificada com novos parceiros (Fundação Ford, Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso, Ministério da Educação e Funai) com atividades 

atrativas e condizentes com a realidade das comunidades indígenas.  

No entanto, em 1998 o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso 

(CEE/MT) aprova a proposta curricular do curso de Magistério, prevista incialmente 

com seis anos de duração (1994 – 1999). No princípio o curso de formação para o 

Magistério indígena, contou com 61 alunos distribuídos na maioria das aldeias da TIX. 

O curso era organizado em etapas, realizadas de forma intensiva ao final de cada 

semestre nos polos. Durante o curso os alunos recebiam acompanhamento pedagógico 

dos professores nas aldeias de origem.  

As comunidades Yawalapiti e Kamaiura optaram por manter professores não 

indígenas em suas escolas e optaram por não enviar candidatos para o curso de 

Magistério indígena. O objetivo do curso trabalha na perspectiva de preparar 

professores para participarem da sociedade nacional como cidadãos que possam gerir 

seus territórios, defender seus interesses e direitos.  De acordo com a LDB, isso fica 

assegurado por meio do art.78, titulo VIII – “Das Disposições Gerais”: 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso ás informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não indígenas.   

Nesta preparação houve grande envolvimento do aprendizado de diversas 

habilidades, como a aprendizagem do uso da Língua Portuguesa – oral e escrita em 

diversas situações de interação com a sociedade contemporânea. No início do curso, 

poucos eram os participantes familiarizados com o processo de escolarização, muitos 

deles foram alfabetizados e aprenderam o português durante o curso e aos poucos 

começaram a atuar em suas aldeias, com grandes dificuldades, pois não havia espaço 

adequado, tudo era improvisado, cada dia funcionava num lugar e tudo era incerto. Aos 

poucos as comunidades foram improvisando locais mais adequados para a realização 

das aulas, arranjo de carteiras e quadro negro que não havia na escola, utilizavam 

pedaços de madeira para sentar e escreviam em papelão. 
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Diante da grande dificuldade em compreender a Língua Portuguesa por parte de 

alguns participantes, houve a necessidade do prolongamento do curso ate o ano de 2003, 

concedido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/MT). Devido aos diferentes 

ritmos de aprendizagem, os alunos dividiram-se em três grupos, sendo o primeiro com 

grande dificuldade na compreensão da língua portuguesa; o segundo que compreende e 

se expressa na língua portuguesa; o terceiro grupo com melhor desempenho tanto na 

escrita quanto na oralidade, tanto na língua portuguesa quanto na língua indígena. 

Dos 20 professores cursistas aprovados em 2000 no curso de Magistério 

Indígena, 19 fizeram a seleção da Universidade do Estado de Mato Grosso e foram 

aprovados no curso de Licenciatura para professores indígenas, iniciando o curso 

superior em julho de 2000 e habilitados no ano de 2005. 

Existindo ainda professores indígenas atuando sem habilitação necessária em 

muitas aldeias da Terra Indígena do Xingu, no mesmo ano emerge como uma 

necessidade local, o Projeto Haiyô – Formação de Professores Indígenas para o 

Magistério intercultural com o objetivo de habilitar 300 professores indígenas de 

diversas etnias no Estado, inclusive etnias do alto Xingu realizado nos dois polos; 

Leonardo Vilas Boas e Pavuru, para ao exercício da docência Magistério Intercultural e 

Ensino médio).  

O Projeto Haiyô tem a perspectiva da valorização e respeito às especificidades, 

oferecendo currículo diferenciado nas escolas das aldeias e dando autonomia aos povos 

indígenas. Foi pensado e realizado em dez etapas intensivas de 30 dias ao final de cada 

semestre e com etapas intermediárias com acompanhamento pedagógico por professores 

formadores nas diversas aldeias de origem dos cursistas, com duração de 5 anos. 

Durante esse período, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) juntamente com 

entidades parcerias como Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretarias Municipais 

de Educação, Conselho de Educação Indígena, e os Institutos Mawu e Oprint 

trabalharam e contribuíram com a formação desses profissionais, incluindo as diversas 

etnias do território mato-grossense. 

Em 11 de dezembro de 2010, o curso é finalizado e realiza-se a cerimonia de 

colação de grau com 280 profissionais da educação indígena que participaram do 

projeto Haiyô – Formação em Magistério Intercultural Indígena de 31 etnias dos cinco 

polos participantes (Juina, Sangradouro, Campinápolis, Leonardo Vilas Boas e Pavuru). 
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 O Projeto Haiyô tornou-se um marco importante para Educação de Mato Grosso 

e para a educação indígena “foram cinco anos de investimento na formação profissional 

e integral do ser humano, para que de fato a escola indígena tivesse a garantia de 

manter sua identidade e dos povos indígenas”, conforme destacou em entrevista, a 

professora Fátima Resende, secretária adjunta de Políticas Educacionais da SEDUC/MT 

(2012).  Com a finalização do curso de formação de Magistério, “Projeto Haiyô” ainda 

havia muitos profissionais indígenas não habilitados (apenas ensino fundamental) 

ministrando aulas nas aldeias. 

A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT), no ano de 2012 tem 

iniciativa e começa a configurar dois novos cursos de formação de Magistério 

Intercultural Indígena e o Ensino Médio Integrado EMIEP
4
 dando mais autonomia às 

escolas e às próprias comunidades indígenas, tanto na configuração da matriz curricular, 

como na certificação pela própria escola e também, quanto a autonomia financeira para 

execução do projeto. 

Os cursos foram autorizados pelo CEE/MT e Parecer da Câmara de Educação 

Básica (CEB) em 06 de fevereiro de 2018. O curso normal Magistério Intercultural 

Indígena e o Curso Médio são oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação, Esporte 

e Lazer (SEDUC/MT) às escolas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 e convalida os 

estudos realizados pelos discentes efetivamente matriculados e frequentes no curso nos 

anos letivos de 2012 a 2017. 

 Neste contexto, destaca-se a relação das escolas autorizadas a gerenciar e 

certificar os cursos de formação no Magistério Intercultural Indígena e o curso do 

Ensino Médio Integrado (EMIEP) durante este período: Escola Estadual Indígena Dom 

Felippo Rinaldi, localizada na Aldeia de São Marcos, no Município de Barra do 

Garças/MT; Escola Estadual Indígena Rãi Rãte, localizada na Aldeia São Pedro, Terra 

Indígena Parabubure, no Município de Campinápolis/MT; Escola Estadual Indígena 

Bepkororoti, localizada na Aldeia Posto Indígena Piaracu, no Município de São José 

                                                           
4 EMIEP – Curso em ensino Médio Integrado profissionalizante em formação técnica em Agroecologia e 

Meio Ambiente. Colaborar para que os estudantes desenvolvam técnicas de manejo e conservação das 

áreas onde os alunos residem, conhecimento que eles podem difundir entre todos da comunidade. O 

formato do curso em duas etapas: presencial e intermediária. Na etapa presencial, aconteceu em turmas 

distribuídas em escolas estaduais indígenas, nos municípios de Aripuanã, Brasnorte, General Carneiro, 

Barra do Garças, Campinápolis, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Colíder, São José do Xingu, Rondolândia 

e Matupá e a etapa intermediária em suas próprias comunidades de origem. 
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do Xingu/MT; Escola Estadual Indígena Pirineus de Souza,  localizada na Aldeia 

Aroeira, Povo Nambiquara, no Município de Comodoro/MT; Escola Estadual 

Indígena Central Leonardo Villas Boas,  localizada no Posto Indígena Leonardo Villas 

Boas, Terra Indígena do Xingu, no Município de Gaúcha do Norte/MT; Escola 

Estadual Indígena Malamalali, localizada na Aldeia Rio Verde - a 100 km, Terra 

Indígena Paresi, no Município de Tangará da Serra/MT; 7. Escola Estadual Indígena 

Zarup -Wej, localizada na Aldeia Zarup -Wej, Terra Indígena Zoro, no Município de 

Rondolândia/MT; Escola Estadual Indígena Eterepuiy, localizada na Aldeia Capivara, 

Terra Indígena Parque do Aripuanã, no Município de Juína/MT; Escola Estadual 

Indígena Terena Komomoyea Kovõero, localizada na Comunidade Indígena Kuxonety 

Pokee e Gleba Iriri, no Município de Matupá/M; Escola Estadual Indígena 

Myhyinymykyta Skiripi,  localizada na Aldeia Barraco Vermelho, no Município de 

Brasnorte/MT; Escola Estadual Indígena Central Ikpeng, localizada no Parque 

Indígena do Xingu, Povo Indígena Pavuru, no Município de Feliz Natal/ MT; Escola 

Estadual Indígena Korogedo Paru, localizada na Aldeia Córrego Grande, no 

Município de Santo Antônio do Leverger/MT. 

 A formatação do curso de Magistério Intercultural Indígena, a matriz curricular, 

carga horária e as etapas presencial e intermediária poderiam ser executadas até quatro 

anos, totalizando 3340 horas, sendo 1660h da Base Nacional Comum, 1280h da Base 

Técnica e mais 400h de Estágio Supervisionado em seis etapas intensivas presenciais, 

seguidas de acompanhamento pedagógico dos polos do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), previstas para 

acontecer no período de 2012 a 2015. 

As doze unidades escolares indígenas teriam que apresentar um projeto com 

propostas para demanda de atendimento e  implementação do Curso Normal em Nível 

Médio - Magistério Intercultural e o Ensino Médio Integrado (EMIEP), ao Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), Conselho Estadual Educação Indígena (CEEI/MT), 

Conselho Estadual de Educação (CEE/MT) e pela SEDUC representada pela 

Coordenadoria de Educação Escolar Indígena. 

Na Escola Estadual Indígena Leonardo Vilas Boas, foi apresentado o projeto na 

II reunião Ordinária da comissão Gestora do Território Etnoeducacional Xingu que 

aconteceu no CTL Pavuru em outubro de 2011, para o qual a proposta de 

implementação do Curso Magistério Intercultural Indígena em Nível Médio, cujo 
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objetivo era habilitar professores para a docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental das seguintes etnias: Yawalapiti, Kalapalo, Waurá, Mehinako, Kamaiura, 

Kuikuro, Matipu Nafukua e Aweti.  

Neste período também foram apresentados dois cursos de Ensino Médio 

Integrado – EMIEP – Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Agroecologia, com a 

finalidade de preparar membros das comunidades indígenas para ajudar no 

desenvolvimento de atividades de produção que assegure a sustentabilidade econômica 

e social das comunidades. Cabia às escolas indígenas relacionadas, construir o seu 

projeto pedagógico de formação de Magistério, contemplando a realidade cultural de 

cada comunidade local. 

O projeto da Escola Estadual Indígena Leonardo Vilas Boas recebeu o nome, em 

Língua Indígena “POROMO’ E MA’E”, que significa “pessoa que ensina”. A formação 

visa atender uma demanda específica apresentada pelas comunidades indígenas do Alto 

Xingu, município de Gaúcha do Norte/MT. O crescente alunado indígena nas séries 

iniciais exigia a preparação de formação de professores indígenas, que até então eram 

leigos e atuavam na sala de aula indicados pelas lideranças e apresentavam o domínio 

da leitura e escrita parcialmente. 

Trata-se de uma estratégia pedagógica e política, com ênfase a novas práticas de 

atendimento a profissionais culturalmente diferenciados, possibilitando a oportunidade 

de conhecer, pesquisar e refletir sobre diversas e importantes temáticas de formação, 

para ampliar seu universo de conhecimentos e repertório cultural, modificando sua 

pratica pedagógica e fortalecer os valores étnicos e princípios de uma educação escolar 

indígena de qualidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena – 

prevista no Parecer CNE/CEB 13/2012 de 10/05/2012 e na Resolução 02, Art. 7º de 30 

de janeiro de 2012, afirma que “a formação de professores indígenas – docentes e 

gestores é portanto um compromisso público do Estado Brasileiro, que deve ser 

garantido pelo sistema de ensino e instituições formadoras”. 

Segundo as Diretrizes curriculares, a formação inicial deve contemplar os cursos 

específicos de “Licenciatura pedagógica intercultural ou complementar em curso de 

Licenciatura específica, ou curso de Magistério indígena de nível médio no ensino 

regular”. A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional comum e 

uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo 
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integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a 

todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as 

características locais e especificidades regionais. 

O curso Normal de Nível Médio, Magistério Intercultural Indígena, com 

habilitação para os Anos iniciais do Ensino Fundamental está organizado no mínimo 

com 3.400 horas, distribuídas entre as etapas presenciais e intermediárias não havendo 

vinculação aos dias letivos, apenas carga horária. As etapas presenciais acontecem no 

espaço da escola, sob a regência de professores e executada no período de férias e 

recesso escolar. As etapas intermediárias correspondem ao tempo que o aluno se 

encontra na aldeia de origem, com a incumbência de desenvolver e/ou colocar em 

prática as atividades programadas para esse fim na etapa presencial. 

 As etapas são acompanhadas pela Coordenadoria de educação escolar indígena 

da SEDUC/MT, Assessoria Pedagógica, formadores do CEFAPRO e Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI), FUNAI, com momentos de planejamentos para as etapas. 

 A modalidade de práticas educativas e acompanhamento pedagógico é uma 

etapa importante na formação, pois se refere ao momento de avaliar se a aprendizagem  

que o professor vivenciou nas etapas intensivas contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem da realidade do cotidiano da sala de aula na comunidade. As informações 

coletadas pela equipe de acompanhamento pedagógico são importantes para o 

planejamento das próximas etapas intensivas. 

Os professores indígenas em formação, a maioria estão em “serviço” 

participando da construção dos currículos, a partir das orientações dos cursos de 

formação, portanto com amplos conhecimentos práticos, de forma a transformar os 

saberes da experiência em conteúdos para a formação teórica. 

 

A ação afirmativa que representa a formação em serviço, com a possibilidade 

de cursos de magistério, curso médio e terceiro grau, oferecidos a quem 

nunca teve escolaridade e provém de outras culturas, é um exemplo a ser 

seguido pela sociedade como um todo, uma das maneiras de corrigir 

desigualdades econômicas e abrir espaço para a participação política, social e 

cultural. Sendo um processo nascente, a política escolar indígena exige 

cuidados para manter a continuidade, enraizar-se nas instituições nacionais e 

sistema educacional global, dar voz crescente aos índios (MEC, 2002, p.99).  
 

 

 

A educação e diversidade cultural são relações positivas e fundamentais para as 

mudanças políticas, de ações, de posturas e de ideias, equivocadas que degeneram as 



39 

 

sociedades. A educação tem o dever de educar e reeducar a sociedade para o convívio 

com as diferenças entre as sociedades culturalmente diferenciadas. 

 A previsão do encerramento do Curso de Formação em Magistério Intercultural 

Indígena programado para finalizar em 2015 e suas etapas para serem realizadas duas 

vezes ao ano, por motivos diversos não ocorreram, impossibilitando a finalização no 

tempo programado. A falta de recursos financeiros por parte da SEDUC/MT e os 

recursos federais, disponibilizados para as escolas fazem o gerenciamento e a execução 

das etapas nas férias e no recesso escolar. 

Outro fator importante que não ocorreu como previsto, foram as etapas 

intermediárias com o acompanhamento pedagógico dos formadores do CEFAPRO. A 

finalização dos cursos nas escolas ofertantes, tanto do Magistério Intercultural quanto 

do curso do Ensino Médio Integrado, ocorreram de forma fragmentada (2017, 2018 e 

2019), com o empenho das assessorias e comunidades indígenas e outros parceiros  

como a Secretaria Municipal de Educação de Gaúcha do Norte/MT e professores 

mestres indígenas da própria comunidade (Mutua Mehinako, Makaulaka Mehinako, 

Profª Vilma Kamaiura e Prof. Drº Wary Sabino Kamaiura) da Escola Estadual Indígena 

Leonardo Vilas Boas, onde atuo como assessor pedagógico desde 2015. 

A finalização dos cursos ocorreu no final de 2018 e a colação de grau dos 

formandos foi realizada com a festa tradicional na Escola Estadual Indígena Mavutsini 

na aldeia Kamaiura em fevereiro de 2019. Na sessão solene estiveram presentes 

autoridades locais, a equipe da Coordenadoria Indígena da SEDUC/MT e os  

representantes das aldeias indígenas para as quais foram entregues os certificados de 

conclusão aos formandos dos cursos ofertados – Magistério Intercultural e do Ensino 

Médio Integrado como destaca a Figura 2. 
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                    Figura 2 - Figura 2:  Certificação Ensino Médio Integral, 2019. 

  
 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

 

A formação dos cursos de Magistério e demais cursos ofertados aos indígenas 

vem estimulando o incentivo à produção de material didático e à pesquisa linguística e 

antropológica. Uma problemática recorrente na oferta das formações de professores 

índios é a questão curricular de forma descontextualizada da realidade indígena recursos 

financeiros não compatíveis e cursos que não atendem a demanda de qualificação dos 

profissionais em exercício. Outra situação são os cursos ofertados sem o diagnóstico 

educacional realizado por meio de diálogo com as lideranças e professores na  

abordagem intercultural. 

 No Alto Xingu existem quatro escolas estaduais indígenas que atendem cerca de 

1200 alunos devidamente matriculados e atendidos por 123 professores, dentre esses, 

apenas três são efetivos na rede estadual. O contrato temporário dos demais professores 

é realizado todos os anos e até o momento, não há nenhuma perspectiva de concurso em 

andamento por parte da SEDUC/MT. 

Para que a educação escolar indígena realmente seja específica e diferenciada, 

conforme destaca o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI), os profissionais devem pertencer às respectivas comunidades. Segundo as 

orientações do documento é preciso que as secretarias estaduais e municipais 

regulamentem a carreira do Magistério indígena, garantindo condições de trabalho 

adequado, remuneração compatível com a função exercida e isonomia salarial com os 

demais profissionais da rede de ensino. A forma de ingresso seja regulamentada via 

concurso público adequado às particularidades linguísticas e culturais de cada povo 

indígena (RCNEI, 1998, p.42). 
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1.3 - A Formação Superior Indígena em Mato Grosso  

 

O Estado de Mato Grosso foi um dos pioneiros no movimento de formação 

superior de professores indígenas. O governo Dante de Oliveira em 1997, publicou o 

decreto de nº 1.842/97, instituindo uma comissão Interinstitucional e Paritária com o 

objetivo de formular um anteprojeto de cursos específicos e diferenciados, atendendo os 

preceitos da constituição de 1988. A comissão Paritária composta por representantes de 

diversos setores da educação mato-grossense, SEDUC/MT, FUNAI, CEE/MT, 

CEEI/MT, UFMT, UNEMAT e representantes de diversas etnias, considerada uma 

iniciativa inédita na história da educação brasileira voltada às comunidades indígenas.  

A Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) localizada na cidade de 

Barra do Bugres/MT, com o intuito de receber diversas etnias no Estado e ancorada na 

cultura indígena atendeu as primeiras turmas com cerca de 180 índios e, dentre estes, 20 

pertenciam a etnias de outros estados. 

Para ingressar no curso superior os indígenas precisavam passar pela aprovação 

das comunidades onde residem e após o processo seletivo na UNEMAT que aconteceu 

em diferentes polos dos municípios de Mato Grosso em destaque, Sangradouro, Meruri, 

Campinápolis, Água Boa, São Marcos, Pakuera, Barra do Bugres, Rondonópolis e 

Xingu. Com a aprovação ficariam alojados no campus da escola agrícola, onde 

participariam das aulas em períodos alternados de forma intensiva no período de férias e 

recesso escolar, onde os professores poderiam participar dos cursos sem interferir na 

rotina diária da comunidade e dos alunos, podendo ocorrer em serviço como destaca o 

antropólogo Grupioni (2005): 

 

É preciso reconhecer que a formação inicial e continuada dos próprios índios, 

enquanto professores de suas comunidades devem ocorrer em serviço 

concomitantemente à sua própria escolarização. A formação que se 

contempla deve capacitar os professores para a elaboração de currículos e 

programas específicos para as escolas indígenas (GRUPIONI, 2005, p. 31). 

 

Em julho de 2001, inicia oficialmente a 1ª turma do Projeto de Formação 

específica de Professores 3º Grau Indígena que atraiu estudantes de outros estados da 

federação. O 3º Grau Indígena – Projeto de formação de Professores em nível superior é 

um projeto que abre caminhos, estabelece diálogos entre as diferentes etnias e culturas, 

unindo saberes do não índio com os saberes indígenas. O intento era instrumentalizá-los 
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de modo que pudessem buscar conhecimentos que julgassem importante para a vida do 

coletivo na aldeia, ficar atento aos ensinamentos em sala de aula pelos professores não 

índios e o mais importante, não permitir que houvesse interferência no ensinamento nas 

escolas das aldeias. 

É fundamental valorizar os conhecimentos de que são portadores, estabelecer 

uma relação entre o senso comum e o saber científico sem negar a especificidade do 

conhecimento empírico. Na perspectiva de uma educação específica e diferenciada, 

representando um caminho para o reconhecimento da cidadania plena, respeitando a 

diferença e buscando um futuro com maiores possibilidades de igualdade social. 

 

Apesar de tantas evidências quanto à necessidade de formação docente, as 

iniciativas desenvolvidas no Brasil encontram-se ainda em fase embrionária, 

quando não, tratam-se de “cursos” desconexos e descontínuos. Urge, 

portanto, implementar programas extensivos a todas as sociedades indígenas 

que contemplem conteúdos curriculares, metodologias de ensino, materiais 

didáticos, etc., adequados aos seus interesses. O Programa de Formação de 

Professores Indígenas de Mato Grosso foi concebido e está sendo 

implementado a partir desse entendimento. Busca atender a todas as 

demandas educacionais por meio de projetos específicos e diferenciados, 

elaborados, implementados e avaliados por todos os segmentos envolvidos 

com a educação escolar indígena (GOVERNO DO ESTADO DE MT, 2001). 
 

 

Os três cursos de Licenciatura nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática, 

Ciências Sociais e Línguas, Artes e Literaturas, ofertados pela Universidade Estadual de 

Mato Grosso (UNEMAT) para os 200 professores indígenas de 36 etnias, valorizando a 

autoestima dos povos indígenas do Brasil, flagelada pelo processo colonizador nos 

últimos séculos, significa o reconhecimento público da existência de outras formas de 

saberes. Para isso, é imprescindível conceber a cultura como permanente processo de 

transformação, como algo dinâmico, em constante ressignificação. 

Outro ponto a ser destacado na educação diferenciada é que os professores 

indígenas não percam o contato com sua comunidade de origem, desenvolvendo 

habilidades e conhecimentos moldados nas relações com seu povo. 

Um dos pontos de maior reivindicação e significação para os professores 

indígenas é o estudo da segunda língua, o Português. A necessidade de se comunicar de 

forma expressiva e a falta de familiaridade com o mundo da escrita, o que é natural em 

culturas de tradição oral os professores apresentam dificuldades, típicas de qualquer 

aprendizado de segunda língua. Foi proposto dentro do curso, principalmente nas etapas 
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intermediárias, atividade de estímulo à leitura e escrita por meio de exercícios de 

elaboração de documentos úteis à sua comunidade, tais como ofícios, projetos, cartas e 

memorandos. 

O Projeto de Formação 3º Grau Indígena foi proposto em etapas presencial e não 

presencial ou intermediária. Uma fase importante do projeto é a etapa intermediária, 

quando os alunos retornam a suas comunidades de origem e recebem a visita dos 

professores formadores em suas comunidades (escolas) para continuar o processo de 

formação. Nesta fase, são trabalhados os conteúdos discutidos na etapa presencial por 

meio de pesquisas interdisciplinares e exercícios específicos de cada área. Neste 

momento são elaborados os matérias didáticos que serão utilizados cotidianamente na 

sala de aula com os alunos.  

A conclusão da 1ª Turma dos Cursos de Licenciatura Específica para a 

Formação de Professores indígenas 3º Grau, aconteceu em julho de 2006 e contou com 

a presença de 186 acadêmicos indígenas realizando a colação de Grau que receberam os 

diplomas de Licenciados. Em 2005 iniciou a 2ª Turma dos Cursos de Licenciatura 

Específica para a Formação de Professores indígenas 3º Grau e finalizado no ano de 

2009, com a colação de grau de 94 professores indígenas Licenciados. 

Entre 2002 a 2004 também foi ofertada uma especialização Lato Sensu em 

educação Escolar Indígena contou com a participação de diversos interessados de 

diferentes instituições que atuam com educação diferenciada indígena, além de 

professores indígenas já graduados.  

No ano de 2007, a UNEMAT, considerando a necessidade de fortalecer ações 

em prol da educação superior diferenciada em Mato Grosso, transformou o Projeto 3º 

Grau Indígena no Programa de Educação Superior Indígena Intercultural (PROESI) 

cujo objetivo era ofertar outros cursos de Pós-graduação Latu Sensu e Stricto Sensu  e 

administrar o museu indígena. Posteriormente em 2008, transformou-se na Faculdade 

Indígena Intercultural por ocasião do II Congresso Universitário da UNEMAT, com 

apoio e estrutura da Universidade. A 3ª turma do curso de Licenciatura iniciou no ano 

de 2008, composta por 40 professores indígenas e finalizado em 2012. 

Todos os cursos de Licenciaturas específicas de Formação 3º grau de 

Professores Indígenas ofertados pela UNEMAT tinham a intenção de habilitar 

professores indígenas para o exercício da docência em escolas indígenas de Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, e outro ponto importante eram que os participantes e 
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concluintes fossem incentivados a assumir o cargo de gestores de suas escolas nas 

comunidades. 

As diretrizes Curriculares Nacionais (2012) para a educação Escolar Indígena na 

Educação Básica (Res. 05/2012) define: “A qualidade sociocultural da Educação 

Escolar Indígena necessita que sua proposta educativa seja conduzida por professores 

indígenas, como docentes e como gestores, pertencentes às suas respectivas 

comunidades” (BRASIL, 2012). 

 Dentre os cursos ministrados, reconhecidos pelo Conselho Estadual de 

Educação de Mato Grosso tiveram seu reconhecimento renovado por meio da Portaria 

nº. 311/05 – CEE/MT, publicada no Diário Oficial do Estado, em 27 de dezembro de 

2005. Com duração de cinco anos e uma carga horária total de 4.025 horas, os cursos 

estão estruturados em 10 Etapas de Estudos Presenciais, 10 Etapas de Estudos 

Cooperados de Ensino e Pesquisa (Etapas Intermediárias), Estágio Curricular 

Supervisionado e, Trabalho de Conclusão de Curso. 

Nos primeiros três anos, denominados de Etapa Básica, são estudados os 

conteúdos pertencentes às três Licenciaturas. Nos dois últimos anos, denominado de 

Etapa Específica, os estudantes optam por uma das licenciaturas e estudam os conteúdos 

específicos da área. Os cursos obedecem a um regime especial e são desenvolvidos de 

forma intensa e presencial no período de férias e recesso escolar, com atividades 

cooperadas entre docentes e cursistas nos períodos em que estão ministrando aulas nas 

escolas indígenas. 

A resolução CNE/CEB nº 05/2012, assim como no parecer do conselho Nacional 

de Educação de nº 06/2014 aprovado, homologado e publicado no Diário Oficial da 

União em 31/12/2014, seção 1, pg. 85. Demonstra de forma clara a necessidade de 

formação para professores indígenas, garantindo a consolidação do direito a uma 

educação escolar diferenciada adquirido na Constituição. Que essa formação não se 

restrinja apenas aos conteúdos formais, pois sua atuação na escola indígena possibilita 

em garantir a construção/reconstrução do seu próprio espaço. 

Neste sentido, a Resolução CNE/CEB nº 05/2012, no Art.19, parágrafo 2º 

destaca: 

Compete aos professores indígenas a tarefa de refletir criticamente sobre as 

práticas políticas pedagógicas da Educação Escolar Indígena, buscando criar 

estratégias para promover a interação dos diversos tipos de conhecimentos 

que se apresentam e se entrelaçam no processo escolar: de um lado, os 

conhecimentos ditos universais, a que todo estudante, indígena ou não, deve 
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ter acesso, e, de outro, os conhecimentos étnicos, próprios ao seu grupo social 

de origem que hoje assumem importância crescente nos contextos escolares 

indígenas (BRASIL, 2012, p. 10). 
 

 

O documento apresentado considera a atuação do professor indígena em sala de 

aula, sendo capaz de assumir o papel que contemple sua formação, não só dos 

conhecimentos não indígenas, mas, que seja capaz de manter os conhecimentos e 

tradições de seu povo, refletindo e imputando estratégias no ensino aprendizagem dos 

alunos. Um dos grandes problemas enfrentados pelos professores universitários e a 

desistências dos cursos de formação superior nas universidades é o motivo de estar 

longe de seu habitat natural e muitas vezes a falta de recursos financeiros. 

 A resolução do CNE/CEB 05/2012, assevera que em relação a oferta e a 

permanência dos professores indígenas nas universidades está amparada no art. 20.  

 

§ 5º Os sistemas de ensino e suas instituições formadoras devem garantir os 

meios do acesso, permanência e conclusão exitosa, por meio da elaboração 

de planos estratégicos diferenciados, para que os professores indígenas 

tenham uma formação com qualidade sociocultural, em regime de 

colaboração com outros órgãos de ensino (BRASIL, 2012, p.43). 
 

 

 Foi instituído pelo MEC o Programa de apoio à Formação Superior de 

Professores Indígenas (PROLIND) nas áreas de Licenciaturas Interculturais, devido à 

crescente demanda de estudantes indígenas pela falta de acesso e condições de 

permanência no ensino superior. E também tem firmado termos de cooperação e 

convênios com várias universidades públicas e privadas, desde 1996. 

Através da portaria de nº 389/2013, cria-se o Programa Bolsa Permanência do 

MEC, onde estudantes universitários das instituições federais possam receber um 

incentivo de permanência fora de suas aldeias durante o período letivo da formação, de 

modo que não desista. 

A demanda do quadro de profissionais nas comunidades indígenas é entendida 

pela FUNAI como uma política de acesso e permanência no Ensino Superior e o 

fortalecimento da autonomia dos povos e organizações indígenas. Neste viés é 

importante que as atividades de pesquisa e extensão estejam vinculadas às necessidades 

das comunidades, de modo que os conhecimentos culturais possam de fato ir ao 

encontro do conhecimento acadêmico, pautado no enfrentamento da resolução de 

situações cotidianas da aldeia. Um professor bem preparado é o ponto crucial para 
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melhorar a educação e garantir que os alunos tenham um ensino e aprendizagem de 

qualidade. 

1.4 – O Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas 

 

 A partir da década de 1970, surge o modelo educacional Assimilacionista de 

Transição, onde as crianças indígenas passam a estudar em suas próprias aldeias e ter a 

língua materna como língua de instrução, nas séries iniciais (MAHER, 2006). Sendo 

alfabetizada na língua indígena, é introduzida gradativamente no currículo a língua 

portuguesa e excluindo a língua indígena. A esse respeito desse modelo, os autores 

destacam: 

 

Não há a retirada da criança indígena do seio familiar. Antes, cria-se uma 

escola na aldeia e a língua de instrução, nas séries iniciais, é a língua 

indígena, porque, percebeu-se, é extremamente difícil alfabetizar uma criança 

em uma língua que ela não domina. Mas, nesse modelo, depois que a criança 

é alfabetizada em sua língua materna, depois que ela entende o que é a 

escrita, como é o seu funcionamento, vai-se introduzindo o português 

paulatinamente até que a língua indígena seja totalmente excluída do 

currículo escolar. A função da língua indígena é apenas servir de elemento 

facilitador para a aprendizagem de língua portuguesa, a qual, tendo sido 

aprendida, passará a ser a língua de instrução na apresentação dos demais 

conteúdos escolares (MAHER, 2006, p. 21). 

 

 

No entanto, esse modelo de educação estava em desacordo com os interesses e 

anseios das etnias indígenas, causando certa perda de autonomia cultural. Com a 

constituição de 1988, essa situação imposta deixa de existir e a nova legislação 

caracteriza-se como um marco importante para a educação escolar indígena, à medida 

que assegura o respeito pela língua, costumes, crenças, tradições e métodos próprios de 

aprendizagem, assumindo um novo paradigma, abandonando o modelo Assimilacionista 

de Transição. 

 Diante desse contexto, a escola indígena passa então a valorizar as práticas 

tradicionais indígenas e não apenas os conhecimentos culturalmente acumulados, 

segundo (GRUPIONI, 2008, p.171), “respondendo ao desejo de comunidades indígenas 

de qualificarem seus membros para uma relação menos desigual e exploratória com 

segmentos da sociedade envolvente”. 
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 Neste sentido, pensar no currículo da educação escolar indígena, significa 

oportunizar esses sujeitos como protagonistas da própria educação, respeitando seus 

direitos e sua cultura. De acordo com Rezende (2007, p. 174), o currículo da escola 

precisa ser um instrumento de valorização dos “saberes e processos próprios de 

produção e recriação de cultura, tradições e línguas.” Dessa forma, o ensino da língua 

indígena, uma vez que a língua significa fortalecimento de um povo e de uma cultura. 

 Diante do contato com os conhecimentos historicamente acumulados por parte 

dos educandos, com a garantia de uma educação específica, diferenciada, intercultural e 

bilíngue, de acordo com a especificidade curricular de cada comunidade escolar. Neste 

sentido torna-se importante a participação do coletivo escolar na construção desse 

currículo, que as decisões não sejam tomadas por uma minoria, pois só eles têm a visão 

da organização social e cultural da comunidade. 

Entretanto, as primeiras propostas curriculares para as escolas indígenas do 

antigo Parque Indígena do Xingu, emergem. A primeira fase do ensino fundamental (1ª 

a 4ª série) estrutura-se inicialmente com a língua materna (indígena) de forma 

interdisciplinar com os outros componentes curriculares para uma alfabetização 

bilíngue. 

 O quadro 2 destaca os conteúdos e as habilidades da primeira etapa de forma 

interdisciplinar no contexto da fauna e flora do parque indígena do Xingu, enfatizando 

conforme o aprendizado, que seja construído pelo aluno de acordo com sua faixa etária 

e o seu próprio ritmo de aprendizagem. 

Na segunda etapa, os conteúdos e as habilidades são apresentados de forma mais 

direcionada aos componentes curriculares com descrições mais simples do fazer no 

cotidiano da aldeia. Na terceira e quarta etapas, a criança indígena já consegue fazer 

uma descrição mais afinada da realidade em que vive, a partir de cada componente 

curricular interdisciplinar. 

 

Quadro 1 - PPP - Currículo Língua Materna e Interdisciplinaridade, 1998. 
 

Etapa Conteúdos Habilidades 
 

 

 

 

 

 

 

Respeitar as pessoas mais velhas e os 

colegas 
Respeito pelas pessoas 

Nomes dos alunos e parentes/ letra de 

forma maiúscula 
Saber ler e escrever nomes; ler e escrever usando 

letras de forma maiúscula. 
Palavras  Ler e escrever palavras 
Alfabeto  Conhecer as letras do alfabeto  
Frases  Falar, ilustrar, ler e escrever frases. 



48 

 

  1 Pequenos textos Compreender, recortar e copiar pequenos textos. 
Perigo das coisas do índio e do branco Tomar cuidado com as coisas perigosas 
Prevenção de acidente (tocar fogo na casa, 

brincar com gilete etc...) 
Aprender a prevenir os acidentes 

Higiene  Aprender a se prevenir das doenças 
Música  Cantar 
Cuidar da Natureza  Respeito pela natureza 
Números em Língua Indígena Contar os números 
Acentuação  Conhecer os acentos 
Ponto final  Começar a usar o ponto final da escrita e da 

leitura 
História Ouvir, compreender e recontar histórias; 

desenhar e dramatizar; ler e escrever palavras 

importantes das histórias. 
Geografia, Saúde, Ecologia  e Matemática. Ler, escrever e desenhar algumas palavras em 

Geografia, Saúde, Ecologia e Matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

Bilhetes  Ler e escrever pequenos bilhetes 
Descrição simples Descrever oralmente e por escrito objetos, 

pessoas e animais. 
Notícias simples Entender e ler pequenas notícias 
Cartaz  Ler, entender e escrever cartazes com palavras e 

pequenas frases. 
Entrevistas  Ler, compreender e fazer entrevistas com os 

colegas e com os mais velhos. 
Acentuação  Usar acentuação corretamente nas palavras 

aprendidas 
Parágrafos  Compreender o uso dos parágrafos em pequenos 

textos 
Tipos de letras (letras de forma, 

manuscrita, maiúscula e minúscula) 
Usar corretamente a letra maiúscula no início das 

frases e nomes próprios; usar as letras 

maiúsculas, minúsculas e manuscritas. 
Pontuação: Vírgula, Travessão, ponto de 

interrogação e exclamação e dois pontos 
Ler e escrever usando a pontuação: Vírgula, 

Travessão, ponto de interrogação , exclamação e 

dois pontos. 
Diálogo (cumprimento, convite, pedido de 

informação etc..) 
Entender, ler, criar, escrever e dramatizar 

pequenos diálogos. 
História Ouvir, recontar, ilustrar e dramatizar histórias; 

copiar um texto e formar frases com palavras 

importantes da história contada. 
Geografia e ecologia  Fazer levantamento dos recursos naturais e dos 

artesanatos, das festas, ler entender e ilustrar 

pequenos textos. 
Ciências  Entender higiene corporal, limpeza da casa e da 

aldeia, cuidado com a água, ler entender e 

ilustrar pequenos textos. 
Matemática  Ler, entender e copiar pequenos problemas nas 

quatro operações; saber contar e escrever os 

números. 
História em quadrinhos Ler, compreender, dramatizar e elaborar história 

em quadrinhos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia   Ler, entender e escrever notícias. 
Descrição  Ler, entender e descrever a aldeia, a escola, a 

cidade, o posto, as festas, o rio, a lagoa etc.. 
Receitas  Entender, escrever, ler e ilustrar receitas 

culinárias, receitas de tintas para pintura corporal 

e tinta para artesanatos, receitas de artesanatos 

simples, receitas de alguns remédios; saber os 

ingredientes ou os materiais necessários e o 



49 

 

 

 

  3 

modo de fazer. 
Cartaz  Ler, entender e fazer cartazes sobre as partes da 

história, receita, notícia, lista de palavras, convite 

para festas, sinais de alerta, lixo, reuniões, meio 

ambiente etc... 
Entrevistas  Perguntar, escutar, ouvir, ler e escrever 

entrevistas; entrevistar pessoas da própria 

comunidade e pessoas que vêm de fora; os 

velhos, os profissionais da saúde, as lideranças 

etc.... 
Acentuação  Usar os acentos corretamente nas palavras; saber 

o nome dos acentos, a pronúncia dos sons nas 

palavras. 
Texto instrucional Ler, entender e criar textos instrucionais; manual 

de uso do gravador, da máquina fotográfica, da 

panela de pressão. 
História  Ouvir, contar, recontar, desenhar, entender, ler e 

escrever histórias de seu povo e de outros povos. 
Geografia  Ler, escrever levantamento; números de pessoas, 

remédios, produtos da roça etc; ler e escrever 

textos sobre temas de geografia; entender e usar 

os meios de orientação. 
Saúde  Entender o conceito de saúde, entender a 

importância das festas, pescarias, etc.; ter higiene 

para se proteger das doenças; 
Ecologia  Compreender, ler e escrever textos sobre os 

problemas ambientais e a preservação da 

natureza. 
Matemática  Ler, resolver e escrever pequenos 

problemas/histórias; entender o sistema de 

medidas de seu povo; entender a divisão do 

tempo, do dia e da noite e do calendário do seu 

povo; entender e usar números ordinais. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 

Notícia  Contar oralmente uma notícia; ler, escrever; 

compreender a ideia principal da notícia; 

entender o que é título, autor etc.. 
Descrição  Fazer descrição oral, compreender, ler e 

descrever a área indígena, as festas, os 

problemas do entorno do parque, o desequilíbrio 

ecológico, a cidade etc.... 
Receita  Saber explicar oralmente, compreender, ler e 

escrever com detalhes uma receita. 
Cartaz  Ler, escrever e ilustrar cartazes sobre os 

problemas ambientais. 
Entrevistas  Saber entrevistar as pessoas, explicar oralmente, 

ler, ouvir e escrever entrevistas. 
Acentuação  Usar corretamente a acentuação. 
Texto instrucional  Ler, entender manuais simples; escrever manuais 

de instrução sobre artesanatos e objetos da 

cidade. 
Pontuação  Usar corretamente todos os sinais de pontuação 
Transcrição de texto  Compreender e fazer a transcrição de fitas e de 

relatos orais sobre a história de hoje e de 

antigamente, história de outros povos, do contato 

etc.. 
História  Contar, ler e escrever com detalhes histórias de 

seu povo e de outros povos. 
Geografia  Ler e escrever nomes das aldeias antigas e os 
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lugares sagrados. 
Ecologia  Saber usar os recursos naturais que estão em 

extinção; entender o que é ecologia, ler e 

escrever textos sobre esse conteúdo. 
Saúde  Explicar como se prevenir das doenças (gripe, 

diarreia, malária, DST etc.) na sua família e na 

comunidade; saber a história do aparecimento de 

doenças no Xingu depois do contato com o não 

índio; pesquisar sobre saúde dos povos indígenas 

antes do contato e comparar a saúde de hoje, 

valorizar e manter os costumes do seu povo em 

relação à saúde. 
Matemática  Ler, resolver e elaborar problemas/ histórias 

usando as quatro operações; ler, escrever e usar o 

sistema de medidas do seu povo, a divisão do 

tempo, do dia e da noite e o calendário. 
Fonte: PPP – Escolas Estaduais Indígenas do Xingu, 1998, p.152 -158. 

  
 

 

 O componente curricular de Matemática no currículo da escola indígena, objeto 

de direcionamento do referido estudo, contempla os saberes culturalmente acumulados, 

como as medidas de tempo (colheita, as fases da lua, o dia, a noite), as medidas de 

espaço (o tamanho da roça, o espaço da Oca), as medidas de comprimento (o tamanho 

da Oca, o comprimento da canoa) e as formas geométricas (pintura corporal, o formato 

da Oca). Diante de todos os saberes acumulados, cada povo faz suas adaptações da ideia 

dessa matemática perfeita. Segundo Gerdes (2007): 

 

A atividade matemática é uma atividade humana, e, como tal, uma atividade 

cultural. Ideias e métodos matemáticos variam de cultura para cultura, e a 

nossa compreensão do que é a matemática cresce na medida em que essas 

ideias e métodos se fertilizam mutuamente (GERDES, 2007, p. 154). 
 

 

 Os conhecimentos matemáticos dos objetos simbólicos e materiais de elaboração 

coletiva dos indígenas e suas adaptações cotidianas fazem parte de sua cultura. De 

acordo com Gerdes, “cada povo, cada cultura e subcultura desenvolve a sua própria 

matemática, de certa maneira específica. A Matemática é considerada, portanto, 

atividade universal” (GERDES, 2002, p.222). O autor ainda aponta que a 

Etnomatemática pode ampliar o conhecimento da interculturalidade do que é 

Matemática. 

O cotidiano impregnado de saberes e fazeres próprio da cultura, a todo instante 

os indivíduos estão comparando, quantificando, medindo, explicando, usando 
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instrumentos, materiais e intelectuais que são próprios da cultura local (D’AMBROSIO 

2001, p. 24). 

 Nas escolas indígenas, quando os alunos começam a frequentar a sala de aula, já 

possuem um conhecimento sobre o uso oral da língua materna. Essa experiência oral 

traz consigo experiências adquiridas por meio da oralidade – diálogos cotidianos que 

são compartilhados a partir das referências culturais, de modo que a compreensão 

ocorre com facilidade, porque convivem juntos e conhecem muito bem os assuntos 

compartilhados na língua. 

 Percebe-se que as atividades fora da sala de aula, proporcionam conhecimentos 

de ordem prática ao aluno. Leva-nos a entender que o ensino de Matemática na 

perspectiva da Etnomatemática possibilita a construção entre a teoria e a prática, por 

relacionar experiências da vivência cotidianas dos integrantes de uma determinada 

comunidade. “Conhecimentos e comportamentos são compartilhados e 

compatibilizados, possibilitando a continuidade dessas sociedades. Esses conhecimentos 

e comportamentos são registrados oral ou graficamente, e difundidos e passados de 

geração para geração” (D’AMBROSIO, 2001, p. 23). 

 Com base nessas premissas, o Projeto Político Pedagógico da escola indígena 

aponta que o componente curricular de Matemática traz as etapas, os conteúdos e as 

habilidades inerentes à realidade vivida pelos indígenas da região do Alto Xingu, como 

destaca o quadro 3. 

 

Quadro 2 - PPP - Componente Curricular de Matemática, 1998. 

Etapa Conteúdos Habilidades 
 

 

 

 

 

 

 

 1 

Noções de espaço (dentro/fora, em cima, 

em baixo, longe/perto, na frente/atrás, 

direita/esquerda) 

Reconhecer e saber falar na língua (materna e no 

desenho) as noções de espaço. 

Noções de dimensão (Grosso/ fino, 

alto/baixo, grande/pequeno, muito/pouco, 

maior/menor) 

Reconhecer e falar na língua materna (na prática 

e no desenho) as noções de dimensão. 

Sequenciação (Pulseira e Pintura corporal 

etc.) 
Compreender e desenhar a sequenciação de 

vários desenhos (nos colares, pulseiras e pintura 

corporal etc.) 
Simetria (pintura corporal e desenho do 

artesanato) 
Saber completar o desenho simétrico) ler e 

escrever os nomes das pinturas em língua 

indígena. 
Conceito de números  Reconhecer a quantidade e contar os números 

oralmente em língua indígena; ser capaz de ler e 

escrever os símbolos numéricos, relacionados a 

quantidade de 1 a 10. 
Sequência numérica Contar em (LI) língua Indígena e (LP) Língua 

Portuguesa os números na sequência; saber 

reconhecer a posição dos números na sequência; 
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Conceito de adição. Subtração, 

multiplicação e divisão.  
Compreender os conceitos de adição, subtração, 

multiplicação e divisão (de 1 a 10); saber 

reconhecer esses conceitos em histórias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Ampliar a sequência numérica; Contar em LI e LP os números na sequência; 

saber reconhecer a posição dos números na 

sequência; 
Introdução do sistema decimal (unidade e 

dezena).  
Reconhecer e compreender a posição da unidade 

e da dezena; saber colocar os números na 

posição certa. 
Problemas /histórias/ algoritmos da adição 

sem representante com unidade e dezena. 
Fazer cálculo mental com unidade; somar no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a adição sem representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI e LP com adição.  
Problemas /histórias/ algoritmos da adição 

com representante com unidade e dezena. 
Fazer cálculo mental com unidade; somar no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a adição com representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI e LP com adição.  
Problemas/histórias/algoritmos da 

subtração sem representante com unidade 

e dezena. 

Fazer cálculo mental com unidade; subtrair no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a subtração sem representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI com subtração. 
Problemas/histórias/algoritmos da 

subtração com representante com unidade 

e dezena. 

Fazer cálculo mental com unidade; subtrair no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a subtração com representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI com subtração.  
Tabuada  Construir e entender as tabuadas (não é 

necessário saber todas no início da etapa) 
Problemas/histórias/algoritmo da 

multiplicação sem representante. 
Saber as tabuadas mentalmente; multiplicar no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a multiplicação sem representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI com multiplicação.  
Problemas/histórias/algoritmo da 

multiplicação com representante. 
Saber as tabuadas mentalmente; multiplicar no 

ábaco e representar no desenho e na escrita 

numérica a multiplicação com representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI com multiplicação.  
Problemas/histórias/algoritmo da divisão 

sem resto. 
Dividir no ábaco e representar no desenho e na 

escrita numérica divisão sem representante com 

unidade e dezena; resolver problemas/histórias 

em LI com divisão. 
Ampliação da sequência 

numérica/introdução da centena. 
Reconhecer a posição dos números na sequência; 

Noções de medidas usadas na comunidade 

(sistema de medidas de seu povo; divisão 

do tempo, do dia e da noite e do calendário 

do seu povo; fases da lua).   

Conhecer e usar os sistemas de medidas de seu 

povo. 

Medidas de tempo (dias da semana, meses 

e ano).  
Conhecer e usar os sistemas de medidas de seu 

povo. 
Números ordinais Falar e escrever em LI e LP a ordem numérica ( 

primeiro, segundo, terceiro  etc...) 
 

 

 3 

Introdução da centena nas operações de 

adição, subtração e multiplicação.  
Fazer as operações de adição, subtração e 

multiplicação no ábaco com centena e saber 

representar no desenho e na escrita numérica; 
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resolver e elaborar problemas/histórias em LI e 

LP; 
Problemas/histórias/algoritmos da divisão 

com unidade e dezena sem resto. 
Fazer as operações de divisão no ábaco com 

unidade e dezena com e sem resto e saber 

representar no desenho e na escrita numérica; 

resolver problemas/histórias com divisão; 

resolver e elaborar problemas/histórias em LI e 

LP. 
Noções de medidas usadas na comunidade 

(sistema de medidas de seu povo; divisão 

do tempo, do dia e da noite e do calendário 

do seu povo; fases da lua); medidas de 

tempo, (dias da semana, meses e ano) 

Conhecer, pesquisar e saber usar o sistema de 

medidas de tempo do seu povo. Pesquisar e saber 

registrar o calendário tradicional de seu povo, 

através das estrelas, das flores, do aparecimento 

dos recursos naturais e do clima. 
Medida de comprimento (vara, barbante, 

passo etc..) 
Conhecer, pesquisar e saber usar as formas 

tradicionais de medição de seu povo; conhecer as 

histórias de seu povo. 
 Introdução do metro. Conhecer e utilizar o metro para medir. 
 

 

 

 

 4 

Introdução do milhar. Compreender o sistema decimal 
Revisão da subtração e divisão. Resolver as contas com adição, subtração e 

multiplicação com milhar. 
Problema/algoritmo da divisão com 

centena, com e sem resto.  
Fazer operações com divisão no ábaco, com 

unidade dezena e centena com e sem reto e saber 

representar no desenho e na escrita numérica 

divisão sem representante com unidade e dezena; 

resolver e elaborar problemas/histórias com 

divisão em LI e LP.  
Medida de comprimento; introdução do 

milímetro e centímetro.  
Realizar, escrever e ler medidas de comprimento 

usando o metro, milímetro e centímetro; 
Sistema monetário.  Reconhecer as medidas do dinheiro (cédula e 

moeda), entender a relação entre centavos e real; 

reconhecer as operações nas situações 

(problemas/histórias) do uso do dinheiro.  
Fonte: PPP – Escolas Estaduais Indígenas do Xingu, 1988, p.165/169. 

 

 

 

O currículo da escola indígena, não deve conter apenas componentes 

curriculares das disciplinas, e sim, tudo que envolve a vida da criança indígena, dentro e 

fora do espaço da sala de aula, cujo objetivo é oferecer a conquista da autonomia 

socioeconômica e cultural de cada povo. Onde a base do currículo está estruturada neste 

contexto e nas práticas culturais de cada sociedade indígena. 

A educação escolar indígena acontece no contexto social de cada comunidade, 

de certa forma dispensando o acesso à escrita e aos conhecimentos do não índio, pois 

cada etnia tem suas formas próprias e tradicionais de educação pela transmissão oral do 

saber culturalmente acumulado. A metodologia adotada para o desenvolvimento do 

ensino aprendizagem é utilizar o tempo de forma variada, dependendo do fazer e da 

vida comunitária, como cantar, jogar, construir ocas, fazer reuniões no centro da aldeia, 

aprender a fazer uso da língua portuguesa na roda de conversa, escrever e calcular. 
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Com um calendário específico e diferenciado, adaptado às atividades rituais e 

cotidianas de cada comunidade da terra indígena do Xingu. Dessa forma há 

flexibilização do tempo e do espaço escolar. Nesse contexto, o calendário escolar 

indígena é diferenciado e fundamental no cenário educativo em relação ao caráter 

cultural, contemplando cada momento dos espaços de aprendizagem, seja na sala de 

aula ou fora dela, na roça, no plantar, no colher, são ações carregadas de uma 

aprendizagem significativa para todos que dela participam. 

A proposta da avaliação dos educandos indígenas é um instrumento positivo de 

apoio e incentivo de caráter formativo e não eliminatório, os instrumentos são variados, 

construído na base do diálogo e na busca de soluções, uma estratégia didática no 

processo de ensino e aprendizagem. 

A concepção de avaliação explícita no Projeto Político Pedagógico se apoia em 

Hoffmann (2008), segundo a autora, consiste na observação constante do processo de 

aprendizagem e procede de uma ação educativa que melhore a condição do aluno. A 

avaliação contínua é feita a partir da observação diária, na qual o professor registra as 

observações que achar relevante no cotidiano da sala de aula e da aldeia, sobre o ensino 

e aprendizagem de cada aluno. 

A avaliação diagnóstica avalia a compreensão do aluno em determinados 

conteúdos aplicados pelo professor, com a finalidade de refletir sobre sua própria 

aprendizagem, tendo consciência de suas dificuldades e possíveis avanços, como 

destaca Hoffmann (2008, p.119), são registros de diferentes naturezas. Nesta concepção, 

em momento oportuno, o aluno faz seus próprios registros das tarefas e atividades 

diárias. Em outro momento é o professor quem registra o que observou dos alunos, 

fazem um relatório analisando o desenvolvimento individual, anexando as atividades 

aplicadas nos diferentes momentos de avaliação e observações, mantendo atualizado o 

relatório. 
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2. OS CURSOS DE FORMAÇÃO INDÍGENA EM MATO GROSSO 

 

As leis posteriores à Constituição de 1988 enfatizam o direito dos povos indígenas a 

uma educação escolar diferenciada, pautada pelo uso da língua materna, pela 

valorização dos saberes e fazeres milenares, bem como, a formação dos próprios índios 

para atuar como docentes e gestores em suas comunidades. Na concepção de Grupioni 

(2006):  

A formação de índios como professores das escolas localizadas em terras 

indígenas é hoje, um dos principais desafios e prioridades para a 

consolidação de uma Educação Escolar Indígena pautada pelos princípios da 

diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade 

(GRUPIONI, 2006, p.50). 

 

A formação nos cursos de Magistério e Licenciatura em cursos superiores não é 

apenas uma demanda dos próprios professores índios, é também das comunidades, que 

almejam uma educação de qualidade para suas crianças. Considera-se neste cenário um 

número razoável de professores indígenas, que ainda não possui qualificação adequada 

para a docência (apenas com o ensino fundamental). 

 As legislações que tratam os direitos dos índios por uma educação intercultural 

diferenciada, garante aos professores indígenas uma formação “em serviço”, ou seja, 

paralelamente à sua atuação em sala de aula e concomitante à sua formação básica. As 

leis sugerem que as formações destinadas aos professores indígenas sejam ofertadas 

próximas à realidade local, com ênfase nas famílias linguísticas. 

2.1 – O “Projeto Xingu” 
 

No caso dos povos Xinguanos, a primeira formação em Magistério indígena 

específico às famílias linguísticas xinguanas, aconteceu dentro do antigo parque 

indígena do Xingu, hoje TIX
5
  no ano de 1994, por meio da Associação Vida e 

Ambiente – AVA. Posteriormente, no ano de 1996, o Instituto socioambiental – ISA 

assumiu a responsabilidade pelo curso de formação com procedimentos de realização de 

                                                           
5
 A designação Terra indígena do Xingu, passou a ser oficialmente adotada pela FUNAI em 1996, 

substituindo o termo Parque Indígena. Inicialmente este território foi denominado Parque Nacional do 

Xingu, e posteriormente Parque Indígena do Xingu. 



56 

 

duas etapas anual e o acompanhamento pedagógico com os assessores do ISA, aos 

cursistas em suas próprias comunidades. 

O projeto de formação configurado com gestão territorial, que abrange todas as 

disciplinas da grade curricular indígena, teve como objetivo abranger a gerência de todo 

o território exercido pelos próprios indígenas, com a manutenção e revitalização cultural 

e linguística, a preservação da fauna e flora, sobrevivência econômica e o 

relacionamento com outras culturas não indígena.  

O Programa Curricular do Projeto Xingu (também conhecido como Pedra 

Brilhante – Urucum), propunha carga horária total de 3.450 horas, distribuídas entre os 

componentes de formação geral e formação profissional. Observa-se no quadro abaixo 

que os componentes mais valorizados na formação geral eram as disciplinas de Língua 

Indígena, Língua Portuguesa, Ciências Sociais e Matemática, reafirmando o diferencial 

do projeto que é a gestão do território do Xingu, preocupando-se com a revitalização 

cultural no uso e preservação dos recursos naturais.  

Neste contexto, a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares ajuda a 

esclarecer a gestão territorial, como exemplo: um mapa do Xingu pode ser utilizado 

tanto na disciplina de história, quanto em geografia, mas o texto sobre o mapa pode ser 

escrito na Língua indígena e Língua portuguesa. Nos componentes curriculares de 

Matemática e Ciências, podem ser utilizados para tabulação de dados e gráficos da 

saúde, abordar as alterações climáticas e ambientais, envolvendo as disciplinas mais 

valorizadas no curso, conforme destaca o quadro 4.  

 

Quadro 3 - Grade Curricular do Projeto Xingu, 1994. 
Disciplinas de Formação Geral Carga Horária 

Lingua Indígena 360 
Lingua Portuguesa 360 
Matemática 320 
História 200 
Geografia 200 
Ciências Naturais 360 
Artes 120 

Disciplinas de formação Profissional Carga Horária 

Antropologia 120 
Linguística 120 
Metodologia da alfabetização 120 
Literatura Infantil 120 
Metodologia de Pesquisa 80 
Metodologia do ensino da Língua Portuguesa 120 
Metodologia e Pratica de Ensino 100 
Fundamentos da Educação Escolar Indígena 120 
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Educação Física 150 
Psicologia 60 
Estágio Supervisionado 420 
TOTAL               3.450 

Fonte: Projeto Xingu, 1994, p. 30. 

 

A proposta do curso de formação para o Magistério Indígena no Xingu tem a 

missão de capacitar professores indígenas para atuar nas séries iniciais, dando condições  

para construção de uma pedagogia que reafirme a diversidade cultural e o 

multilinguismo na TIX. 

A formação foi realizada na perspectiva da interdisciplinaridade, tendo como 

eixo a reflexão sobre a gestão territorial, que se desdobra no estudo das questões 

ambientais, no aprendizado da Matemática, na pesquisa do saber matemático indígena 

(Geometria), no estudo da história e na geografia xinguana e na revitalização da língua e 

cultura própria.  

Possuir um conhecimento mínimo na Língua Portuguesa, falar, escrever mesmo 

tendo certa dificuldade na oralidade e na escrita era um dos principais requisitos de 

escolha para participar do curso de formação de Magistério, alem de serem indicados 

pela comunidade, no máximo dois professores ou até mais, conforme a demanda de 

alunos em fase escolar nas comunidades. Os cursistas lecionam nas comunidades e 

durante o curso de formação documentam sua prática pedagógica obrigatória no “diário 

de classe”. 

A proposta de trabalho e os conteúdos propostos desenvolvidos nas etapas 

intensivas não são engessados, cabendo ao professor enriquecer e introduzir novos 

conceitos de acordo com as especificidades de cada grupo social. 

Nesse sentido, Oliveira (2002) argumenta que:  

 

Cada povo tem direito à formulação própria do seu currículo escolar, o que 

pode fazer da escola expressão dos projetos de futuro destas sociedades, em 

sua especificidade, dentro da sociedade brasileira. Isso é o mesmo que dizer 

que a escola se transforma ou pode se transformar em instrumento dos povos 

indígenas na formulação de suas estratégias de sobrevivência e de luta 

política (OLIVEIRA, 2002, p.5). 
 

 

Durante as etapas intensivas e os acompanhamentos pedagógicos, os cursistas 

elaboram materiais didáticos na Língua Indígena e Língua Portuguesa, contemplando as 

especificidades culturais, suprindo a ausência dos materiais didáticos da comunidade. 
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No ano de 1998, o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) 

aprovou a proposta curricular do curso de Magistério “Projeto Xingu” previsto 

incialmente para 06 anos de duração (1994/1999). Inicialmente o curso de formação 

para o Magistério Indígena no Xingu contou com 61 alunos distribuídos na maioria das 

aldeias da TIX que era realizado por etapas intensivas de 30 dias ao final de cada 

semestre nos polos, com posterior acompanhamento pedagógico aos professores 

cursistas nas aldeias de origem, por profissionais qualificados do projeto. 

Os professores e lideranças indígenas xinguanas optaram pela realização dos 

cursos em dois polos distintos pela quantidade de professores cursistas de diferentes 

etnias, conforme destaca o quadro 5.  Os professores do polo Diuarum (Baixo Xingu) 

denominaram o projeto como Itaenyfuk, que significa “Pedra Brilhante”. Os professores 

do polo Pavuru (Alto e Medio Xingu) intitularam como Projeto Yryku – Urucum. 

Quadro 4 - Quadro Linguístico –Projeto Xingu, 1994. 

TRONCO LÍNGUA 

TUPI Kamaiurá 
Kaiabi 
Aweti 
Yudjá 

KARIB Kuikuro 
Kalapalo 
Matipu 
Nahukuá 
Ikpeng 

ARUAK Waurá 
Yawalapiti 
Mehinaku 

JÊ Suiá 
Tapaiuna 
Parana 
Metyktire 

ISOLADA Tumai 

Fonte: Projeto Xingu – 1994,  p.11. 

 

Diante das políticas elaboradas pelo MEC, com o apoio do comitê de educação 

escolar indígena de 1993, o qual vem definindo princípios para sua prática: 

diferenciação,  especificidade,  bilinguismo e a interculturalidade,  a partir da realidade 

e necessidade de cada povo. Esses princípios respeitam, preservam e valorizam a 

diversidade cultural, por meio dos cursos de formação de Magistério, ofertados aos 
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professores indígenas, para serem alfabetizadores de suas próprias línguas e produtores 

de materiais didáticos específicos. 

Para melhor compreensão sobre a formatação e desenvolvimento por parte da 

equipe e cursistas envolvidos no projeto Xingu, o quadro 6 destaca os pré requisitos 

necessários. 

 

Quadro 5 - Equipe Projeto Xingu, 1994 

Equipe Função 

Cursistas  Professores indígenas que realizam o curso de Magistério. 

Equipe ISA Assessores - profissionais que fazem o acompanhamento pedagógico e capacita os 

professores indígenas para o acompanhamento pedagógico nas escolas indígenas. 

Assessores 

indígenas 

Professores capacitados pela equipe do ISA para acompanhamento pedagogico nas 

escolas indígenas. 

Consultores Professores que ministram as disciplinas nas etapas intensivas. 

Fonte: Projeto Xingu, 1994, p. 45/46. 

 

As etapas intensivas ocorreram durante o semestre, no período de férias 

escolares e recesso escolar, de modo a não interromper o calendário letivo e as 

especificidades da aldeia (festas e rituais). Nesta etapa, além de estudar as disciplinas da 

grade curricular do curso de forma interdisciplinar, também foram produzidos os 

materiais didáticos específicos na Língua Indígena e Língua Portuguesa suprindo os 

recursos pedagógicos para o trabalho em sala de aula. 

As etapas de acompanhamento pedagógico ocorrem quando o cursista retorna à 

sua aldeia de origem para ministrar aulas para os alunos, onde tem a oportunidade de  

aperfeiçoar os materiais didáticos produzidos na etapa intensiva, conforme sua realidade 

local. Após adequações dos materiais produzidos pelos cursistas indígenas em sala de 

aula com seus alunos, os professores apresentam a equipe do ISA para revisão e 

posterior publicação. 

A metodologia do curso de formação de Magistério Indígena reconhece e 

valoriza os saberes prévios de cada indivíduo, para o estudo e aquisição de novos 

conteúdos propostos pelas disciplinas gerais e específicas do curso. O modelo 

construtivista apontado na Proposta Curricular para as escolas indígenas do Acre, a 
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Comissão Pró-Índio/CPI e a Secretaria de Educação do Acre (1994) indicam as bases 

para o referido projeto. 

Afirmam que, “por apropriação construtiva, entende-se a internalização da 

informação feita pelo aluno a partir de variáveis compreendidas pelo gênero/idade, o 

aluno incorpora a informação, a constrói internamente, a partir de esquemas culturais e 

cognitivos próprios – ele assim (re) constrói a informação, reelabora, é capaz de aplicá-

la em seus próprios termos” (CPI, 1994, p.4). 

Nesta perspectiva, a intenção é que o aluno cursista tenha maior compreensão a 

partir de sua realidade, sendo possível uma argumentação mais complexa de sua 

vivência, do ponto de vista individual e coletivo. Considerando que a aprendizagem se 

efetiva a partir do diálogo, entre os professores cursistas, compartilhando os saberes 

prévios e adquirindo novas informações, com reflexões do contexto sócio cultural e 

linguístico. Nos conteúdos das disciplinas abordadas são valorizados os saberes 

indígenas, ao mesmo tempo, oferecem informações dos saberes universais. 

Os cursistas são considerados agentes/sujeitos no processo de formação, na 

perspectiva da elaboração e produção de materiais didáticos específicos e culturais, na 

Língua Indígena e na Língua Portuguesa e serem pesquisadores de suas próprias 

culturas, do estudo linguístico, contemplando todos os componentes curriculares da 

base geral e específica do curso de formação em Magistério Indígena.  

Quaresma e Ferreira (2014) destacam nos seus estudos: 

 
A confecção de materiais didáticos e paradidáticos pelos próprios professores 

indígenas se caracteriza como uma oportunidade para que esses alcancem os 

objetivos que desejam para a educação escolar indígena, tornando-a 

específica, diferenciada e de qualidade. Pois, enquanto autores de seus 

próprios manuais escolares, os índios podem elaborar seus materiais didático-

pedagógicos levando em considerações características específicas de um 

dado povo indígena e da própria educação escolar indígena, também podem 

produzir livros didáticos mais contextualizados àrealidade de sua educação e 

às necessidades do próprio professor na sala de aula e, ainda, livros isentos de 

preconceitos, generalizações ou estereótipos comuns aos povos indígenas. 

(QUARESMA; FERREIRA, 2014, p. 10). 
 

 

O objetivo do curso de formação de Magistério Indígena tem trabalhado na 

perspectiva de preparar os professores para participar da sociedade nacional como 

cidadãos que possam gerir seus territórios, defender seus interesses e direitos. De 

acordo com a LDB (9.394/96) isso fica assegurado por meio do art.78, Titulo VIII – 

“Das Disposições Gerais”: 
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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 indígenas. 

Nesta preparação houve grande envolvimento do aprendizado de diversas 

habilidades, como o aprendizado do uso da Língua Indígena e Língua Portuguesa de 

forma comunicativa e oralidade em diversas situações de interação com a sociedade. No 

início do curso de formação eram poucos cursistas familiarizados com o processo de 

escolarização, muitos deles foram alfabetizados e aprenderam o português durante o 

curso e aos poucos começaram a atuar em suas aldeias.  

Diante da grande dificuldade em compreender a Língua Portuguesa por parte de 

alguns cursistas, houve a necessidade do prolongamento do curso até 2003, concedida 

pelo CEE/MT, devido os diferentes ritmos de aprendizagem, os alunos dividiram-se em 

três grupos. O primeiro grupo com grande dificuldade na compreensão da Língua 

Portuguesa; o segundo grupo que compreende e se expressa na Língua Portuguesa; o 

terceiro grupo com melhor desempenho tanto na escrita quanto na oralidade, na Língua 

Portuguesa e Língua Indígena. 

Ao final da formação, cada participante desenvolveu um trabalho de pesquisa 

sobre a realidade sociocultural sobre os temas propostos: narrativas tradicionais e a 

história de cada povo, calendários de festas, obtenção de alimentos, o artesanato, as 

frutas do mato, a roça, a floresta, a fauna e as partes do corpo humano. 

A proposta da atividade era despertar nos cursistas, o interesse pela pesquisa do 

seu cotidiano, como forma de contribuição ao processo educacional e com 

fundamentação na elaboração do material didático próprio da cultura indígena local, 

para serem posteriormente publicados e utilizados nas próprias escolas da Terra 

Indígena do Xingu. 

Entretanto, com a finalização do curso em 2003, parte da diversidade dos povos 

indígenas xinguanos não foi atendida pelo Projeto Pedra Brilhante - Urucum, existindo 

ainda, professores indígenas atuando sem habilitação necessária. 

Diante do crescimento significativo do alunado indígena, conforme aponta o 

quadro 7, os dados estatísticos demonstram a urgência na implementação de novos 

cursos de capacitação de professores indígenas na TIX, para atender à demanda da 

educação escolar indígena. 
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Quadro 6 - Quadro estatístico - Escola/Professores/Alunos na TIX, 1995. 

Número de Escolas Indígenas na TIX/1995 28 

Professores Indígenas habilitados  53 professores indígenas da TIX 

01 professor Pataxó 

02 professores não índio 

Número de alunos 915 

Fonte: Projeto Xingu, 1994, p.62. 
 

 

Os resultados do Projeto Xingu de Formação de professores indígenas nas Terras 

Indígenas do Xingu, gerou resultados surpreendentes, não apenas para a comunidade 

educativa, mas, para todas as comunidades indígenas xinguanas, com a produção de 

materiais didáticos riquíssimos em etnoconhecimento cultural. As obras foram 

publicadas e servem de apoio didático-pedagógico diferenciado e específico de cada 

etnia, a ser utilizado nas séries iniciais do ensino fundamental nas escolas das aldeias. 

 As produções dos materiais didáticos diferenciados no curso de formação para o 

Magistério nas línguas indígenas permitem o ensino bilíngue nas escolas das aldeias.  

Foram impressos livros como: “Geografia Indígena "(1996), “Tisakisü”(1997), “Livro 

de História’’ e “Kamajura jemo’etap’(1998) e “Yudja kamena dju’a papera”, “Histórias 

de Hoje e de Antigamente” e “Jane jemujawaypyrungawajaneje’enga” (1999) e muitos 

outros com apoio do Ministério da Educação. O programa norueguês para Povos 

Indígenas patrocinou os livros “Ktsèdjê Kaperê" “Aprendendo Português nas Escolas do 

Xingu - Livro 1 e “Brasil e África - uma visão Xinguana da formação do povo 

brasileiro. 

2.2 - O “Projeto Tucum” 

 

O Projeto Tucum – Programa de Formação de Professores Índios para o Magistério, 

no Estado de Mato Grosso foi executado no final da década de 1990. De acordo com a 

professora Dulce Pompêo de Camargo (1997): 

 

O Projeto Tucum, curso de formação de professores índios em nível de 

ensino médio, foi criado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso, a partir do Projeto Inajá e da sua estrutura de funcionamento que, 

organizando calendários locais adequados às diferentes realidades permitem 

que o professor/cursista permaneça em seu local de trabalho enquanto estuda, 
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só deslocando para os polos onde acontecem etapas letivas intensivas, nos 

períodos de férias e recessos escolares (CAMARGO, 1997, p. 9). 

 

Figura 3 - Projeto Tucum. 

 

Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso -  Projeto Tucum, 1995. 

 

No ano de 1995, inicia o Projeto “Tucum
6
”  com o intuito de habilitar 200 

professores indígenas em serviço e suplentes indicados pelas comunidades que atuavam 

ou não na docência das séries iniciais do ensino fundamental. Destes, 176 professores 

indígenas concluíram no ano de 2001, beneficiando as comunidades indígenas mato-

grossense de diversas etnias. 

Segundo Peggion (2003, p.52) “O Projeto Tucum foi uma grande conquista do 

Movimento Indígena do Estado de Mato Grosso e reflete na formação universitária”. O 

projeto organizado em quatro polos regionais atendeu a formação em Magistério de 12 

povos indígenas em Mato Grosso: Rikbaktsa, Paresi, Apiaká, Kaiabi, Munduruku, 

                                                           
6
 “Tucum é uma Palmeira comum e resistente em muitas regiões, que serve para a produção de artesanato 

pela maioria dos povos indígenas do Estado. Simboliza força e resistência”. 
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Irantxe, Umutina e Nambikwara (polo I); Xavante (polo II); Bororo (polo III); Bakairi e 

Xavante (polo IV). 

 O governo do estado mato-grossense coordenou todo o projeto, por meio da 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e Secretarias Municipais, com a 

participação das entidades governamentais e não governamentais, cujo objetivo era 

capacitar e habilitar professores pesquisadores, alfabetizadores, redatores e escritores, 

administradores e gestores índios, capazes de sistematizar seus saberes e habilidades de 

suas próprias realidades culturais, sociais e linguísticas. 

  

Formação de índios como pesquisadores de suas próprias línguas, história, 

geografia, meio ambiente e saúde; Formação de índios como alfabetizadores 

em suas línguas maternas e ou português; Formação de índios como 

escritores e redatores didático pedagógico em suas línguas maternas e em 

português referente aos etnoconhecimentos de suas sociedades; Capacitação 

de índios como administradores e gestores de seus processos educativos 

peculiares (GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, PROJETO 

TUCUM, 1996, p.13). 
 

 

 “Terra, Língua e Cultura” os três eixos fundamentais na proposta pedagógica do 

processo educativo intercultural, o que diferenciou da proposta de outros cursos 

ofertados anteriormente às comunidades indígenas. O currículo com proposta de formar 

os futuros professores no seu universo cultural, no sentido de organizar os saberes 

oriundos da própria cultura e proporcionar um enfrentamento aos novos desafios 

advindos do convívio inter social.  

 
Os eixos fundamentais do desenvolvimento das comunidades indígenas 

estavam baseados em seu território, sua língua e sua cultura, eixos que 

nortearam o currículo do projeto (MATO GROSSO, PROJETO TUCUM, 

1996 p. 30-35). 
 

 

Os elementos de comunicação durante o curso foram as Línguas Indígena e 

Portuguesa, na busca da manutenção e da dinamização dessas línguas e culturas, 

contribuindo para que o currículo do projeto Tucum fosse diferenciado, específico, 

intercultural e bilíngue. 

Os cursos foram organizados em etapas intensivas de estudo presenciais nos 

períodos de férias e recesso escolar nos quatro polos indicados. As etapas intermediárias 

foram realizadas nas aldeias de origem dos cursistas, com carga horária prevista na 
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grade curricular e cronograma de atividades específicas, sob a orientação de 

supervisores e monitores. 

No documento, também constava a etapa de estágio supervisionado e o 

momento de interação entre teoria e prática de sala de aula com acompanhamento de 

supervisores e monitores. Etapas de formação e planejamento destinadas à preparação, 

capacitação e avaliação dos trabalhos dos docentes que atuavam nos polos regionais 

onde acontecia o projeto. O curso teve a duração de oito semestres em quatro anos, com 

características na modalidade de suplência de atendimento dos professores que atuavam 

em sala de aula e um professor substituto para cada professor titular com proximidade 

linguística distribuídos nos polo distintos, atendendo à demanda das escolas indígenas, 

quanto à formação de professores, por meio do Projeto Tucum abrangendo diferentes 

etnias no estado. 

No polo I, são 30 professores titulares e 21 professores substitutos para atender à 

demanda presente e futura das comunidades indígenas nos seis municípios envolvidos, 

como destaca o Quadro 8. 

 

Quadro 7 - Distribuição dos grupos indígenas e tronco linguístico por município. 
Município Grupo Indígena Tronco Linguísticos/ Família 

Brasnorte Rikbaktsa/Irantxe Macro-Jê/ Língua Isolada 

Campo Novo do Parecis Paresi/ Nambikwara Família Aruak/ Língua Isolada 

Tangará da Serra Paresi Família Aruak 

Juara Apiaká/Kaiabi/Munduruku Tupi 

Barra do Bugres Umutina Macro-Jê 

Sapezal   

                             Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso -  Projeto Tucum 1995, p. 16. 

 

No polo II, são 37 professores titulares e 23 professores substitutos, para atender a 

demanda das etnias xavantes dos quatro municípios envolvidos no projeto.  

   
Quadro 8 - Distribuição dos grupos indígenas e tronco linguístico por município. 

Município Grupo Indígena Tronco Linguísticos/ Família 

Água Boa  

 

 

 Barra do Garças 
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Campinápolis Xavante Macro-Jê 

General Carneiro 

                                      Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso - Projeto Tucum, 1995, p. 17. 

 

No polo III, são 12 professores em exercício na docência das séries iniciais, 20 

professores suplentes e mais oito jovens indígenas indicados pelas comunidades para 

atender à demanda das aldeias Bororo dos municípios envolvidos. 

 

Quadro 9 - Distribuição dos grupos indígenas e tronco linguístico por município. 

Município Grupo Indígena Tronco Linguísticos/ Família 

General Carneiro Bororo Macro-Jê 

Rondonópolis 

Santo Antônio do Leverger 

Barão do Melgaço 

Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso - Projeto Tucum, 1995, p. 17/18. 

 

No polo IV constam 17 professores em exercício na docência e 15 professores 

substitutos. Há três aldeias sem professores titulares e torna-se necessário receber a 

indicação da comunidade de mais oito professores, dois para cada uma das três aldeias 

(um titular e um suplente) e mais um para substituir a professora não índia, que atuava 

na aldeia e um suplente, com o intuito de atender à demanda dos três municípios 

envolvidos.  

 

Quadro 10 - Distribuição dos grupos indígenas e tronco linguístico por município. 

Município Grupo Indígena Troncos Linguísticos/ Família 

Nobres Bakairi  

Família Aruak/Macro-Jê Paranatinga Bakairi/Xavante 

Planalto da Serra Bakairi/Xavante 

Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso -  Projeto Tucum, 1995, p. 18. 
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 Os conteúdos curriculares do curso foram organizados de modo a contemplar as 

quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Ciências Sociais, Ciências da Natureza e 

Matemática. Cada área foi coordenada por um grupo de especialistas, supervisores e 

monitores e abordada na forma de disciplinas inter-relacionadas. 

 As áreas de conhecimentos que compõem o currículo do projeto foram 

organizadas em Estudos Profissionais Gerais ((1) Fundamentos; (2) Organização 

Escolar) e Estudos Profissionais Específicos descritos no quadro 12. 

 

Quadro 11 - Estrutura organizacional - Componentes curriculares. 
 

 

Estudos Profissionais Gerais 

 

 

Fundamentos 

História da Educação 

Psicologia da Educacional 

Filosofia da Educação 

Noções de Antropologia  

Metodologia de Pesquisa 

 

Organização Escolar 

Metodologia da Alfabetização 

Metodologia e Prática de Ensino 

Estágios Supervisionados 

 

 

 

 

Estudos Profissionais Específicos 

 Língua Portuguesa 

Língua Indígena 

Literatura e literatura Infantil 

Matemática 

Educação Artística 

Educação Física 

Ciências Sociais 

Ciências Naturais 

Programas de Saúde 

Pedagogia Indígena 

Política Indígena 

Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso -  Projeto Tucum, 1995, p. 39. 

 

 A carga horária total do curso é de 2.800 horas distribuídas entres as disciplinas 

da grade curricular, conforme destacado no quadro. A carga horária das disciplinas é 

computada pelas atividades desenvolvidas nas etapas intensivas e intermediarias. Por 
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exemplo, Língua Portuguesa, seis etapas intensivas de 50 horas cada uma e 20% dessa 

carga horária que corresponde 60 horas em atividades desenvolvidas nas etapas 

intermediárias, totalizando 360 horas. 

 

Quadro 12 - Grade curricular e carga horária nos polos I, II, III e IV. 

 
  Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso - Projeto Tucum, 1995, p.40. 
 

 

 No final do curso, cada participante de forma individual ou em parceria com 

outro professor da mesma etnia, apresentaram um trabalho de conclusão (Monografia) 

com uma temática de seu interesse ligado ao eixo norteador do projeto “Terra, Língua, 

Cultura”, objetivando a autonomia relacionado à escola. Os trabalhos que atenderam à 

expectativa do tema escolhido foram selecionados, conforme os enfoques temáticos: 

Mitos, Ritos e Artes, Terra e História, Ecologia e Saúde e publicados em 2003 na 

coletânea “Ensaios de Educação Escolar no Projeto Tucum.” 

2.3 O “Projeto Hayô” 

 

Haiyô é uma palavra afirmativa de origem do povo Nambikwara que significa 

“bom”, “muito bom”, “quero aprender”. Nome dado ao projeto de formação de 

Professores Indígenas para o Magistério Intercultural (MATO GROSSO, PROJETO 

HAYÔ, 2000). 
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Figura 4 - Projeto Haiyô, 2004. 

 
Fonte: Mato Grosso - SEDUC, 2004. 

 

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso em parceria com diversas 

entidades governamentais e não governamentais no ano de 2005, realizou o curso de 

formação de professores indígena para o Magistério Intercultural, atendendo à demanda 

de diversos povos não atendidos pelos projetos anteriores, em polos distintos, como 

forma de atender à demanda de professores indígenas, o mais próximo possível de cada 

realidade cultural.  

O Parecer nº 14/99 do CNE/CEB que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena, ao tratar da formação de professores 

indígenas enfatiza três aspectos básicos: a formação para a prática docente enquanto 

espaço para o exercício da interculturalidade, a habilitação em serviço e, concomitante, 

a escolarização e a especificidade da formação. 

O Projeto Haiyô - Formação de Professores Indígenas para o Magistério 

Intercultural habilitou cerca de 298 professores para a docência das séries iniciais do 

ensino fundamental no ano 2010. O curso com habilitação em serviço, atendeu 298 

professores índios de 31 etnias, durante um período de cinco anos, para o exercício do 

Magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental, distribuídos cinco polos no 
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Estado: Juina, Canarana, Campinapolis, PI- Pavuro e PI- Leonardo, abrangendo 36 

municípios, em diferentes regiões do estado, para atender à demanda em “serviço”, e 

suas proximidades linguísticas de cada comunidade.  

O projeto vem ao encontro da valorização e respeito às especificidades, 

constituindo a relação entre teoria e prática, não se dissociando da formação geral da 

formação pedagógica feita a partir das primeiras etapas. De um lado a decisão de ser o 

detentor dos conhecimentos universais e do outro de não abandonar os saberes e fazeres 

étnicos próprios do grupo de origem. Como destaca Pimenta (2002): 

 

A profissão de professor, como as demais, emerge em dado contexto e 

momento históricos, como resposta à necessidade que estão postas pela 

sociedade adquirindo estatuto de legalidade. [...] Professor: formador, 

identidade e trabalho docente questiona "que professor se faz necessário para 

as necessidades formativas em uma escola que colabore para os 

emancipatórios da população?" (PIMENTA, 2002, p.18-19). 
 

 

O projeto Hayô apresenta uma formação geral e uma formação profissional, 

cujos conteúdos foram selecionados, agrupados e organizados de acordo com critérios 

que satisfaçam a necessidade dos cursistas, nas áreas de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias, Ciências Humanas, e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias, Metodologia de Ensino,  Práticas Pedagógicas e Gestão da Escola e 

Controle Social, conforme carga horária de cada componente curricular, destacado no 

Quadro 14. 

 

Quadro 13 - Componentes Curriculares e Carga horária. 
Áreas do Conhecimento/Carga 

Horária da área 
Disciplina Carga Horária total 

Linguagens, Arte, Códigos e suas 

Tecnologias. 

615 horas 

Língua Portuguesa 335 

Língua Indígena 50 

Introdução a Informática 50 

Arte e Literatura 50 

Expressão Corporal 50 

Linguística 80 

Ciências Humanas, sociais e suas 

Tecnologias. 

615 horas 

Antropologia 80 

História  50 

Geografia 50 
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Sociologia da Educação 150 

Filosofia da Educação 150 

Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias. 

615 horas 

Biologia 50 

Matemática 250 

Química 50 

Física 50 

Ecologia e Gestão Ambiental 100 

Metodologia de Ensino e Praticas 

Pedagógica 

615 horas 

Pedagogia indígena 50 

Metodologia da Pesquisa 50 

História da Ed.  Escolar Brasileira e Indígena 50 

Metodologia da Alfabetização 100 

Psicologia Educacional  100 

Gestão da Escola e Controle Social 50 

Estagio Supervisionado 
Práticas Pedagógicas= 400 h 

Observação= 400 h 

800 

                                               Fonte: Projeto Hayô,  2004, p. 40. 

 

O projeto foi pensado e realizado em etapas presenciais, não presenciais e 

estágio supervisionado atendendo à realidade dos professores em “serviço” de modo a 

não se ausentarem por muito tempo de suas comunidades. As etapas presenciais eram 

realizadas durante quatro ou cinco semanas, duas vezes por ano, nos meses de janeiro e 

julho para garantir o cumprimento da carga horária de 1.968 horas em cinco anos, 

distribuídas entre as áreas de conhecimento, de acordo com o cronograma estabelecido 

previamente para cada etapa e organizado conforme as necessidades apresentadas pelos 

grupos de cursistas. 

As etapas não presenciais são destinadas aos momentos de estudo, pesquisa e 

ações de formação pedagógica com atividade de continuidade aos módulos de ensino 

trabalhados nas etapas presenciais. Cada etapa não presencial tem 49 horas distribuídas 

entre as áreas de conhecimento trabalhadas, num total de 492 horas com o 

acompanhamento da equipe da SEDUC. A carga horária total do curso é de 3.260 horas, 

distribuídas entre as etapas presenciais, não presenciais e os estágios. 

No Estágio Supervisionado, o cursista é avaliado em sua prática em sala de aula 

e possibilita uma reflexão dos problemas encontrados no cotidiano escolar e na relação 
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escola/comunidade, com duração de 800 horas, ocorrendo em exercício que se divide 

em dois momentos: 400 horas destinadas às práticas pedagógicas e  mais 400 horas sob 

a supervisão do docente da área trabalhada, como destaca o quadro 15. 

 

Quadro 14 - Distribuição das etapas, períodos e carga horária. 
Etapas  Duração/ 

Período  

Carga Horária 

Semanal/Semestral 

Carga Horária 

Anual 

Total  Carga 

Horária 

Presenciais - 05 

etapas  

04 semanas 48 horas semanal 

192 horas 

semestral 

768 horas 

1.968 horas 

Presenciais -05 

etapas 05 semanas 
48 horas semanal 

240 semestral 
1.200 horas 

Não presenciais 

10 Etapas 
- 49 horas 98 horas 492 horas 

Estágio 

Supervisionado 
- 

400 horas 

observadas  
- 

800 horas 

Práticas Pedagógicas   

02 horas diárias 

em serviço = 400 

horas 

- 

Total geral    3.260 horas 

                                            Fonte: Projeto Hayô, 2004, p.35.  

 

Durante os cinco anos, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) – 

juntamente com entidades parcerias como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) , 

Secretarias Municipais de Educação, Conselho de Educação Indígena, e os Institutos 

Mawu e Oprint trabalharam na formação desses profissionais abrangendo as diversas  

etnias do estado. 

 

É necessário [...] formação que dê conta dos objetivos educacionais das 

comunidades indígenas na sua apropriação da instituição escola, [...] voltados 

para o fortalecimento de sua identidade étnica, a recuperação de sua história, 

valorização de suas línguas e ciências [...] (BRASIL, 2007, p. 42). 
 

 

 O Projeto Haiyô tornou-se referência para Educação Indígena de Mato Grosso. 

Foram cinco anos de investimentos que contribuíram para formação profissional e 

integral do ser humano índio e ainda oportunizou à escola local garantir e manter sua 

identidade e principalmente, a identidade dos povos indígenas, conforme destaca a 
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professora Fátima Resende que, na época (2010), era Secretária adjunta de Políticas 

Educacionais da SEDUC/MT. 

2.4 - Os cursos de Licenciatura Intercultural 

 

 Januário (2002, p.15), estudioso sobre as comunidades indígenas, destaca que o 3º 

Grau Indígena na UNEMAT: 

Nasceu no contexto dos projetos de formação de professores leigos, como o 

“Inajá”, o “Homem-Natureza” e o “Geração”, em meados da década 80, até 

tomar corpo em 1996, na forma de cursos de Magistério Específico e 

Diferenciado, como o “Projeto Tucum” e o “Urucum/Pedra Brilhante”. Das 

reflexões advindas das etapas do Projeto Tucum, floresceram as discussões 

acerca da formação de professores indígenas em nível superior. Um trabalho 

árduo e ousado de mais de quatro anos, realizado pela Comissão 

Interinstitucional e Paritária, que tinha a participação efetiva de 

representantes indígenas. (JANUÁRIO, 2002, p. 15). 

 

O Estado de Mato Grosso, um dos pioneiros no movimento de Formação 

Superior de professores indígenas. Abriga em seu território, 38 povos indígenas e mais 

de 30.000 índios pertencentes aos principais troncos linguísticos mais falado no Brasil 

(Macro-Jê, Tupi, Aruak e Karib), tornando-se um Estado pluricultural e 

multilinguístico. 

O Governo do Estado de Mato Grosso criou o decreto 1.842/97, instituindo uma 

comissão Interinstitucional e Paritária, com o objetivo de formular um anteprojeto de 

cursos específicos e diferenciados, atendendo os preceitos da constituição de 1988. 

A comissão Paritária, composta por representantes de diversos setores da 

educação: SEDUC/MT, FUNAI, CEE/MT, CEI/MT, UFMT, UNEMAT, CAIEMT e 

representantes de diversas etnias, (MEDEIROS, 2013), sendo uma iniciativa inédita na 

história da educação brasileira voltada ás comunidades indígenas. Para a conclusão do 

anteprojeto o Conselho de Educação Escolar Indígena, instituiu um grupo de trabalho 

para debater acerca do acesso, do percurso, dos conteúdos e das metodologias a serem 

adotadas e fizeram os encaminhamentos, conforme destaca Medeiros, (2013, p.58-59). 

 Consultar as comunidades indígenas sobre o projeto educacional de nível 

superior, sobre a forma de ingresso, percurso e atuação profissional ao término 

do curso. 

 Propor às universidades sobre o processo de atendimento: 

a) Proceder na oferta de cursos específicos para professores indígenas. 
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b) Em turmas compostas exclusivamente por professores indígenas. 

Diante dos encaminhamentos com o aval das próprias comunidades indígenas, a 

Universidade Federal de Educação de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Estadual 

de Educação de Mato Grosso (UNEMAT), puderam debater sobre as Diretrizes Gerais 

do Curso de Licenciatura Indígena.  Concluído o anteprojeto, com esforço e 

participação coletiva da comunidade ameríndia e instituições governamentais e não 

governamentais, objetivou-se possibilidades de construir novos caminhos para a 

educação escolar indígena.  A Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) foi 

escolhida para execução do projeto 3º grau indígena: Projeto de Formação de 

Professores Indígenas que formalizou os convênios com instituições parceiras. 

Nos seus estudos, Medeiros (2013) destaca um fragmento do depoimento de 

Francisca Novantino, conhecida nas comunidades indígenas, como “Chiquinha Paresi”, 

concedida em agosto de 2007. 

 

As duas universidades se sujeitaram a fazer a discussão e ver qual delas 

assumiria sua execução... a Federal não pode assumir por conta de que ela 

não tinha a infraestrutura e também ela não tinha condições de poder fazer o 

acompanhamento, de poder participar naquele momento... já a UNEMAT se 

mostrou favorável a aceitar o projeto, por conta que ela já tem uma 

experiência inovadora... essa proposta das Parceladas... já trabalhava de certa 

forma com movimentos sociais (MEDEIROS, 2013, p. 61). 
 

  
De acordo com Medeiros (2013) “além do envolvimento de diversas 

organizações para a elaboração da proposta, a implantação do projeto na UNEMAT 

contou com a participação e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Estado de Educação (SEDUC/MT) e da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

(SECITEC/MT); do Governo Federal, através do Ministério da Educação (MEC), da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e 

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, que formalizaram convênios para viabilizar a 

realização dos cursos” (MEDEIROS, 2013, p. 61). 

 O primeiro vestibular específico para os indígenas no país foi realizado pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) e contou com 570 candidatos 

indígenas inscritos, com a participação de 14 estados da federação, considerada uma 

vitória das sociedades ameríndias (JANUÀRIO, 2002). 

A organização do Curso de Formação Superior 3º Grau Indígena, voltada para a 

formação e habilitação de 200 professores indígenas em serviço, abrangeu 36 etnias e 
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ainda contemplou 11 estados da federação para a docência no Ensino Fundamental dos 

Anos finais e disciplinas específicas do Ensino Médio. 

O curso teve a duração de cinco anos (2001/2006) ofertando cursos nas áreas de 

Línguas, Artes e Literaturas, Ciências Matemática e da Natureza, e Ciências Sociais. A 

proposta de ensino do Projeto ancora-se numa educação específica e diferenciada, 

voltada à realidade das comunidades indígenas, num constante diálogo intercultural 

entre os diversos saberes, com o objetivo de formar professores indígenas para o 

exercício da docência respeitando a cosmovisão e os valores das diferentes etnias 

(JANUÁRIO, 2002). 

Uma formação com proposta de educação diferenciada e específica, que, 

segundo Medeiros (2013), contou com docentes da própria UNEMAT e profissionais de 

diversas instituições do país, como a UFPR, UFMT, USP, UFMG, UFSC e 

pesquisadores do MEC, INPA, FUNAI, OPAN e de profissionais da UNICAMP e 

UFRJ nas áreas das ciências matemáticas, física e linguística. 

A proposta diferenciada adotada numa perspectiva coletiva, na qual os 

professores cursistas não se ausentam de suas comunidades, não perdem a ligação com 

a aldeia e nem se afastam de seu local de trabalho. De acordo com entrevista do 

coordenador do Projeto de Formação de Professores Indígenas (3º Grau Indígena), 

Professor Elias Januário, no Segundo Encontro Regional sobre Educação Superior dos 

Povos Indígenas da América Latina, realizado no México em 2003, dos 200 índios que 

começaram o curso em 2001, somente dois desistiram, enquanto o percentual de 

desistência nos outros países é de aproximadamente 60%. Além disso, segundo o 

coordenador, nas nações em que os índios estudam em universidades convencionais, 

somente 10% dos formandos retornam às suas aldeias. 

2.4.1 - O perfil do curso  

 

Os Referenciais para a Formação de professores indígenas (2002, p.23-24) 

destaca que o perfil de professores necessita:  

 

Reconhecer-se e ser reconhecido como pertencente à comunidade/povo 

indígena em que funciona a escola; Ser apoiado e indicado pela comunidade 

por meio de suas formas de representação política; Estar sensível às 

expectativas e às demandas da comunidade relativas à educação escolar de 

seus membros; Saber dialogar com as lideranças de sua comunidade, com 

pais e alunos; [...]. Desenvolver e aprimorar os processos educacionais e 
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culturais dos quais é um dos responsáveis, agindo como mediador e 

articulador das informações entre seu povo, a escola e a sociedade 

envolvente; Relacionar a proposta pedagógica da escola à proposta política 

mais ampla de sua comunidade relativa ao seu presente e futuro; Praticar no 

seu cotidiano a coerência entre a expressão verbal e a prática (MEC, 2002, p. 

23-24). 
 

 

As condições de egresso dos professores indígenas no curso de licenciatura em 

pedagogia Intercultural é que devem estar aptos a promover o diálogo entre 

conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas 

próprias à cultura do povo indígena (DCN-Resolução CNE/CP nº 1/2006). 

 Possibilitar aos professores egressos, a partir de vivências com as atividades 

curriculares do curso, a capacidade de refletir criticamente sobre a cultura indígena e 

não indígena, estando apto a exercer a função de professor na educação básica e bem 

como exercer a gestão no âmbito da educação. 

De acordo com Januário (2004): 

 
É essencial todo cuidado na elaboração e implementação de propostas 

curriculares voltadas aos povos indígenas, para que possamos ofertar uma 

formação que não seja aquela que desejamos e que consideramos a melhor ou 

a ideal, mas sim aquela que as comunidades indígenas necessitam e anseiam. 

Para que isso aconteça, ou pelo menos se aproxime do ideal, torna-se 

imprescindível que as comunidades indígenas sejam ouvidas, sejam visitadas, 

que se tenha conhecimento do que ocorre na aldeia, na escola indígena, na 

prática pedagógica do professor, no dia-a-dia da comunidade, no pátio da 

aldeia, na política interna de cada povo (JANUÁRIO, 2004, p.47). 
 

  

A estruturação do Projeto 3º grau Indígena, propunha uma Formação Geral com 

a duração de quatro anos e no último ano uma Formação Especifica. Januário (2004) 

ainda destaca:  

A etapa de Formação Geral tem como eixo norteador a interdisciplinaridade 

entre as diferentes áreas de conhecimentos, a partir de temáticas que 

possibilitam a criação de um espaço aberto, dinâmico, flexível, criativo, 

dialógico, investigativo e problematizador, onde os conteúdos das diferentes 

áreas e os saberes das diversas sociedades dialogam, buscando superar a 

fragmentação das Ciências nos nichos da química, história, biologia, 

matemática, línguas, etc (JANUÁRIO, 2004, p.103). 
 

 

 A formação geral objetiva os processos pedagógicos e os tratamentos dos 

conteúdos que orienta e integra o currículo da educação escolar indígena do ensino 

fundamental. A Formação Especifica é contemplada no último ano do curso, com o 

desenvolvimento de uma pesquisa teórica na área que os cursistas terão maior afinidade 
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e apresentada ao final do curso como trabalho de conclusão das três áreas: Licenciatura 

Plena em Ciências Matemática e da Natureza, Licenciatura Plena em Ciências Sociais e 

Licenciatura Plena em Línguas, Artes e Literaturas. Medeiros (2013) assevera que: 

 
Os cursos foram organizados em dez semestres, com dois ciclos: um básico, 

de caráter geral e outro, de caráter específico. O ciclo básico, de quatro anos, 

tem como objetivo a formação e habilitação de professores para as séries do 

Ensino Fundamental. O ciclo específico tem duração de um ano e habilita os 

egressos para as disciplinas específicas do Ensino Médio. Este último ciclo, 

por demanda dos professores indígenas, passou para dois anos, a partir da 

segunda turma do Projeto (MEDEIROS, 2013, p.69). 

 

A formação básica e a formação específica contemplam uma gama de ações que 

visam formar indivíduos autônomos, capazes de estabelecer uma interlocução entre os 

conhecimentos indígenas e não indígenas. De modo que esse professor seja um 

profissional comprometido com a pesquisa e que compreenda os referenciais teóricos da 

sociedade contemporânea e, sobretudo, com ressignificação destes conceitos.  

Nesta vertente, a formação possibilita um diálogo entre as culturas assegurando 

a esses profissionais indígenas lidar com a sociedade contemporânea sem perder a 

identidade étnico-cultural. Conforme os estudos de Camargo e Albuquerque (1997). Ao 

estabelecer novas relações de conhecimento, podem significar novos conflitos, novas 

rupturas com a perspectiva de entender uma nova realidade sociocultural, sem abrir mão 

da própria identidade linguística. 

Na etapa intermediária, período em que os professores cursistas estão nas aldeias 

de origem e desenvolvem atividades das três áreas de conhecimento do projeto, dando 

continuidade aos estudos fora da rotina universitária. Durante essa etapa, uma equipe de 

orientação pedagógica composta por docentes, técnicos e assessores, acompanha a 

realização das atividades e orientam as dificuldades enfrentadas pelos cursistas 

professores em suas salas de aulas nas aldeias de origem. Diante das dificuldades em 

atender todos durante o semestre, reúne-se pequenos grupos nas aldeias próximas que 

dialogam com a comunidade, questões relacionadas à escola, conhecendo as situações e 

problemas do cotidiano escolar e dos professores. 

Neste contexto, o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) 

reconheceu os cursos das áreas Línguas, Artes e Literaturas, Ciências Matemática e da 

Natureza e Ciências Sociais ofertados no Projeto 3º Grau Indígena com horária de 3570 

horas, distribuídas em: 
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a) 10 Etapas Intensivas com estudos presenciais – 1.900 horas 

b) Etapa Intermediária de Estudos cooperados de ensino e pesquisa – 1.250 horas 

c) Estágios Supervisionados – 420 horas. 

2.4.1 - As etapas 

 

 Os estudos das 10 etapas presenciais, com um total de 1.900 horas, ocorreram no 

Campus Universitário da UNEMAT na cidade de Barra do Bugres, no período de 

recesso escolar e férias escolares, de modo a não interferir no cotidiano escolar da 

aldeia. O curso objetiva a discussão teórica dos diferentes conteúdos das áreas de 

conhecimentos que fazem parte do currículo promovendo uma reflexão acerca dos 

processos pedagógicos. As etapas intensivas foram ministradas por professores 

vinculados às Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Estadual de Mato 

Grosso.  

As etapas intermediárias de estudos cooperados de ensino e pesquisa abrangem  

uma carga horária de 1.250 horas, consistindo em atividades para os cursistas nos 

períodos entre uma etapa intensiva e outra, possibilitando conciliar atividade docente 

com as do curso, ocorrendo concomitantemente à prática docente e o processo de 

formação, como um contínuo exercício de comunicação dialógica. É nesta etapa que os 

acadêmicos devem valorizar os conhecimentos tradicionais, produzindo as atividades 

nas suas respectivas escolas, de modo que as comunidades possam participar 

ativamente, valorizando a língua, sua cultura e território. 

2.4.2 - O estágio supervisionado 

 

Trata-se de um componente curricular de caráter obrigatório, a ser planejado e 

regulamentado com o coletivo do colegiado do curso. Teve início no segundo semestre 

do curso, distribuído em 60 horas por semestre dando sequência até o oitavo semestre. 

O estágio supervisionado contempla as seguintes temáticas do curso: Tempo, Espaço, 

Cotidiano, Sociedade, Água, Território e autonomia perfazendo uma carga horária de 

420 horas. 

As atividades são desenvolvidas no âmbito das unidades escolares indígenas, nas 

quais os cursistas residem e atuam como docentes e são acompanhados pela 

comunidade, equipe de estágio e apoiado por docentes e pesquisadores que optaram por 
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desenvolver a temática relacionado à educação escolar indígena. O desempenho de cada 

cursista no final do estágio supervisionado é avaliado com base no processo do 

programa curricular e sua respectiva carga horária, destacado no quadro 16. 

 

Quadro 15 - Síntese do Programa Curricular, 2000 

 

Fonte: Licenciatura Especifica para Formação de Professores Indígenas, 2000, p.50. 

 

2.4.3 - Princípios curriculares  

 

O currículo do curso de formação de professores indígenas 3º grau trata-se de uma 

construção social e culturalmente situada e quando envolve esses sujeitos históricos 

com diferentes pedagogias e forma de organizações próprias, a práxis curricular tende a 

revelar o compromisso com esses sujeitos e suas histórias, sociedades e culturas 

(SMED, 1996). 

O princípio curricular presente nas disciplinas do curso de formação, cujo objetivo 

é “Formar Professores Indígenas” contempla três dimensões complementares e 

articuladas: 

a) Dimensão cultural e antropológica que defina a realidade específica da língua, 

dos valores e dos etnoconhecimentos. 
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b) Dimensão epistemológica – trata do desenvolvimento do pensamento científico 

do professor e se funda nos saberes das diferentes ciências que integram o currículo do 

curso. 

c) Dimensão pedagógica – capacidade do professor indígena em desenvolver 

atividade docente e pesquisa.  

Um currículo com estruturação diferenciada é fundamental para a construção e 

reconstrução de uma escola indígena própria. Estabelecida a partir do “repertório 

Nacional (EBI/EQUADOR, 1997) e dos processos próprios” (DIRETRIZES/MEC, 

1993) dos professores cursistas e suas comunidades educativas e aprofundadas 

progressivamente em outros conhecimentos de cunho geral e específico, como 

habilidades e atitudes próprias do exercício docente. 

Os “conhecimentos étnicos” e as “pedagogias próprias” incorporadas garantem a 

vivência da interculturalidade e permitirá reordenar e reinterpretar as metodologias e 

conhecimentos culturais (RCNEI/MEC, 1998). 

 A formação dos professores indígenas nos cursos de Licenciaturas contribui com 

os conhecimentos necessários e importantes em suas realidades. É preciso estar atento 

para que o ensinado em sala de aula pelos professores não índios tenha ressonância na 

escola da aldeia. A valorização do conhecimento prévio indígena é fundamental. 

“Valorizar esses conhecimentos e estabelecer a relação senso comum/saber científico 

sem perder a riqueza e a especificidade do conhecimento empírico” (JANUÁRIO, 

2004). 

2.4.4 - A avaliação 

 

A avaliação do Projeto de Formação de Professores 3º Grau Indígena é uma ação 

fundamental na política de educação escolar indígena no Estado de Mato Grosso. Uma 

oportunidade, de certa forma, a balizar novas ações de cursos similares a serem 

ofertados no Brasil e na Ameríndia. 

Em relação ao curso de Licenciatura ofertado pela UNEMAT, a avaliação não é 

apenas em relação aos cursistas e à produção dos trabalhos desenvolvidos, mas, por toda 

equipe, às etapas ao próprio projeto. Neste contexto, a avaliação é concebida como um 

processo contínuo, por meio das observações de avanços e empecilhos. 

A avaliação no âmbito da formação expressa o grau de realização da política de 

formação, manifestando em indicadores tais como: democratização de acesso e percurso 
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dos cursistas indígenas em cursos específicos e diferenciados; envolvimento das 

comunidades indígenas no processo de formação; consolidação das parcerias entre 

órgãos públicos e organizações governamentais e não governamentais. 

 A avaliação do cursista é realizada durante o processo de ensino aprendizagem e 

na sua atuação docente em sala de aula (RCNEI/MEC). Entende-se o planejamento dos 

trabalhos acadêmicos e o desenvolvimento da sua prática docente. “O professor cursista 

precisa ser um pesquisador” (MEDEIROS, 2013). A avaliação no final do curso é uma 

pesquisa a partir de sua realidade cultural, que, segundo o autor, foi publicado em 

alguns trabalhos por meio de livros utilizados nas escolas de cada povo. 

 

Entre 2003 e 2005, foi publicado a série Experiâncias Didáticas, 

compreendendo quatro livros de apoio para serem utilizados como material 

didático  nas escolas das aldeias: • Livro I Bötöbö A'uwê Höimana dzé 

Romdzawi na Hã – Meio Ambiente e Cotidiano Xavante, de autoria do 

professor indígena Lucas 'Ruri'õ, resulta da iniciativa dos professores e 

alunos do Ensino Fundamental da Escola Indígena Municipal de 1º Grau 

Nova Escola, localizada na Aldeia Abelhinha, Terra Indígena de 

Sangradouro, Município de General Carneiro/MT. • Livro II: A'uwe Duré 

Abadze Höimana Dzé Watsu'u, organizado pelo professor indígena Frederico 

Ruwabzu Tseretomodzatsé, cursista do 3º Grau Indígena, é composto de 

textos na Língua Xavante, resultado de um trabalho desenvolvido pelos 

professores e alunos da 7ª e 8ª série da Escola Municipal Indígena Imaculada 

Conceição. • Livro III: Pintura Corporal Ikpeng, resulta do trabalho dos 

professores/cursistas Maiuá Meg Poanpo Txicão, Korotowi Taffarel Ikpeng, 

Iokore Kawakum Ikpeng, da aldeia Moygu e seus alunos de uma Escola 

Indígena no Parque do Xingu, apresentando a pintura corporal do Povo 

Ikpeng. • Livro IV: Iypywiwe Arexemoonâwa Ra`ygâwa, de autoria do 

professor/cursista Xario`i Carlos Tapirapé, juntamente com seus alunos da 

Aldeia Tapi`i tâwa, na Terra Indígena Urubu Branco, trata da cerimônia de 

Tataopâwa do povo Tapirapé (MEDEIROS, 2013, p.77). 

 

 A avaliação neste sentido, assume uma característica de um processo global e 

dialógico, onde há envolvimento de todos e o resultado é o benefício das comunidades 

indígenas. Cabe ressaltar que as produções foram elaboradas nas comunidades 

indígenas com a colaboração dos alunos e com a participação e orientação dos mais 

velhos nas aldeias, mostrando o empoderamento e apropriação dos saberes e fazeres 

cultural de cada povo. 
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3. O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

XINGUANAS (1994 - 2005) 

 

A pesquisa em andamento ancora-se na abordagem metodológica histórico-

cultural e na etnografia como uma investigação científica que se vincula ao grupo 

GHEMAT Brasil
7
 fundamentada numa base teórico-metodológica com a tarefa de 

socializar as pesquisas relativas sobre a história da disciplina de Matemática e seu 

ensino na escola primária em diferentes contextos. O estudo tem como fontes de 

pesquisa os documentos oficiais e materiais pedagógicos produzidos a partir de uma 

cultura própria, os livros didáticos e os documentos oficiais utilizados pela comunidade 

escolar indígena. 

A etnografia é considerada por diversos estudiosos como um ramo da 

antropologia que tem por finalidade de estudar e compreender a descrição dos povos, 

sua língua, raça, religião, educação, cultura e manifestações materiais de suas 

atividades. 

Segundo Geertz (1989) o que define a etnografia é o tipo de esforço intelectual 

que ela representa na tentativa de elucidar a representação dos outros com os quais se 

pesquisa. A abordagem etnográfica objetiva evidenciar o significado das ações 

cotidianas em determinados contextos de interação entre o sujeito, pessoas e grupos. 

Nesse sentido, o olhar sobre o ensino de Matemática por professores índios 

direciona para a compreensão do sujeito e suas ações respeitando suas limitações no 

contexto onde está inserido. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos 

etnográficos durante a pesquisa não segue padrões rígidos o que prevalece é o bom 

senso que o pesquisador se utiliza a partir do convívio e da interação com os 

participantes durante o trabalho de campo desenvolvido no contexto social da pesquisa 

(MATTOS, 2011). 

Ludke e André (2001) ressaltam que a partir da década de 1970, inúmeros 

pesquisadores da área educacional começam a fazer uso da etnografia. As autoras 

defendem ainda que o termo “etnografia” deve ser utilizado de forma cautelosa, pois 

quando aborda a área da educação perde um pouco a sua originalidade com 

                                                           
7 GHEMAT - Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. tem como líderes os 

professores Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP/SO) e Neuza Bertoni Pinto (REAMEC/UFMT).  
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determinadas adaptações deixando de atender alguns requisitos como, por exemplo, a 

longa permanência do pesquisador em campo e o contato com outras culturas. 

Nesta perspectiva, o pesquisador é considerado o principal instrumento de coleta 

de dados, necessitando que vá a campo e vivencie ações da vida cotidiana, participando 

e descobrindo seus significados. Tratando-se de uma pesquisa etnográfica, o 

pesquisador geralmente utiliza-se de um roteiro pré-estruturado com o intento de 

assemelhar-se a uma conversa de situações do cotidiano, utilizando documentos 

internos e externos à situação observada com a finalidade de confrontar o que dizem os 

documentos e a realidade observada (CALDEIRA, 1995).  

Partindo da concepção que a maioria dos leitores não são índios torna-se 

importante descrever o contexto que o ensino da Matemática é praticado em sala de aula 

pelos professores índios. Ademais, pelas análises previamente concluídas percebe-se 

que os professores indígenas sempre trazem em sua bagagem um amplo domínio do 

conhecimento acumulado culturalmente, no entanto, seu conhecimento sobre os saberes 

da escola formal brasileira nem sempre é satisfatório. 

 A didática utilizada pelos professores indígenas busca ser coerente com os 

mesmos conceitos e princípios oriundos da cultura indígena, valorizando a troca de 

experiência, usando os saberes tradicionais como a medida baseada no corpo humano: a 

braça, o palmo, o passo, polegar, aproveitando todas as partes. Os comprimentos 

constituem-se como as primeiras noções de unidades de medidas. 

Na sociedade indígena o ensinar e o aprender são ações mescladas, incorporadas 

à rotina diária do trabalho e lazer, o uso da Matemática está presente em todo espaço 

local, desde a simples confecção de um colar ou pulseira, fazem uso da braça para 

medidas de comprimento do colar e até na construção de uma Oca. No contexto das 

Aldeias indígenas, a escola é todo o espaço físico da comunidade, evidentemente 

ensina-se plantar e colher, utilizando as medidas agrárias do próprio corpo humano, que 

é o passo ao quadrado. 

 As imagens geométricas inerentes à cultura indígena nos remetem ao ensino da 

Matemática presente em diversos afazeres do cotidiano indígena, está sempre 

representado na pintura corporal, na construção da Oca, artesanatos, confecção do Arco 

e flecha, confecção de cestaria de palha de buriti e nos colares de miçanga. O 

significado da pintura corporal das etnias Xinguana, como destaca a Figura 17, é tão 

variada quanto às etnias que habitam no território. Essas práticas usualmente são 
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transmitidas historicamente, expressado em seu próprio corpo, que segundo Geertz 

(1989) são incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas 

em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. De forma que são 

herdados e transmitidos, preservando a memória cultural desse povo.  

 

Figura 5 - Pintura corporal indígena. 

 

Fonte: Pib.socioambiental.org. 

 

Historicamente a Matemática está presente culturalmente, a Etnomatemática 

enseja a valorização do conhecimento prévio do aluno no contexto social, 

correlacionando as diversas áreas do saber, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa com respeito à diversidade cultural. 

A Declaração de Nova Délhi datada de 1993
8
, com o intento de atender às 

necessidades básicas de aprendizagem reconhece que a educação é o instrumento 

preeminente da promoção dos valores humanos universais, da qualidade dos recursos 

humanos e do respeito pela diversidade cultural. Ressalta também que os conteúdos e 

métodos de educação precisam ser desenvolvidos para servir às necessidades básicas de 

aprendizagem dos indivíduos e das sociedades, proporcionando-lhes o poder de 

                                                           
8
Declaração Nova Delhi, 1993, cujo objetivo é atender às necessidades básicas de aprendizagem de todos 

os nossos povos tornando universal a educação básica e ampliando a oportunidade de aprendizagem para 

crianças, jovens e adultos. Acordo assinado pelos países em desenvolvimento populoso. (Indonésia, 

China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia).  
 

https://3.bp.blogspot.com/-rO1eQ7ZPBWU/WuC95WNXP2I/AAAAAAAAKDU/-lybl4d3edwxSRV6mcT1dhsUAStCWMN7QCLcBGAs/s1600/kuikuro%2B.jpg
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enfrentar seus problemas emergentes, permitindo que assumam seu papel por direito na 

construção de sociedades democráticas e no enriquecimento de sua herança cultural. 

A temática da educação escolar indígena esteve presente na cultura indígena 

desde os tempos do Brasil colônia. Nos tempos atuais é notória uma revolução 

pedagógica na educação escolar em áreas indígenas (RCNEI, 1998, p.28). As mudanças 

ocorridas nas políticas da educação escolar indígena passam de um instrumento de 

dominação para um instrumento de reafirmação cultural e étnica, com um diálogo em 

que os indígenas sejam sujeitos e que busquem construir seu destino na base da 

reflexão, escolha e autodeterminação (LDB, 1996). 

Os primeiros projetos de habilitação do índio como professor nas comunidades 

indígenas xinguanas, começam a se configurar com iniciativa das próprias lideranças, 

sentindo a necessidade de que seus filhos fossem instruídos com os saberes do branco 

pelos professores indicados nas respectivas comunidades. Apesar de pouca instrução na 

língua portuguesa, diversos professores que foram indicados pelas lideranças do antigo 

Parque Indígena do Xingu, hoje TIX, se empenharam no Curso de Formação do 

Magistério no ano de 1994, ofertado pela Associação Vida e Ambiente (AVA) e 

posterior acompanhamento do ISA e SEDUC, uma formação na realidade do povo 

Xinguano, ou seja, dentro da própria Terra Indígena do Xingu. 

Outros cursos de formação de Magistério com habilitação específica na 

educação escolar indígena, tem sido desenvolvidos no Estado de Mato Grosso, como é o 

caso do Projeto Tucum (1995), Projeto Hayô (2005) e também pioneiro na formação em 

nível superior, 3º grau Indígena (2001), especificamente para os professores índios em 

serviço, atendendo à especificidade e o bilinguismo de cada etnia envolvida durante a 

formação. 

A habilitação em Magistério para os professores indígenas nas séries iniciais, 

considerando que todos atuam em todos os componentes curriculares, inclusive na 

disciplina de Matemática. Na formação em nível superior são habilitados por áreas e 

disciplinas específicas, escolhidas durante o curso pelos próprios professores cursistas, 

vem impactando grandes avanços no aprendizado de seus alunos dentro de suas 

realidades culturais. 

A disciplina de Matemática, objeto de estudo da referida dissertação demonstra 

que o aprendizado vem referendando os conhecimentos culturais e suas tradições de 
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geração em geração. Os conhecimentos da matemática elementar não se sobrepõem aos 

conhecimentos matemáticos das culturas indígenas, como destaca Borba e Costa (1996). 

 

 

Numa escola indígena, não se deve ensinar somente a matemática acadêmica; 

também a matemática do saber-fazer deve ser contemplada. Não se trata, é 

claro, de estar na escola do índio ensinando o que ele já sabe. Trata-se de 

considerar a escola como um momento propício para a aproximação destes 

saberes. O saber matemático construído no cotidiano indígena e o saber 

matemático acadêmico poderiam então ser pensados como complementares, 

um não sendo visto como mais importante que o outro, ou um estágio mais 

avançado que o outro (BORBA; COSTA, 1996, p.89). 

 

  Quando falamos da Matemática indígena, nos reportamos à fala de D’Ambrosio 

sobre a Etnomatemática, como diferentes formas de entender a matemática que são 

próprias de grupos culturais. A própria definição da palavra “Etnomatemática” dada por 

D’Ambrosio (1998) “etno”, do grego referente ao contexto cultural “matema”, significa 

entender/conhecer/explicar e “tica” sugerida pela palavra techne que é a mesma raiz de 

arte e técnica. “Assim, poderíamos dizer que Etnomatemática é a arte ou técnica de 

explicar, de conhecer, de entender em diversos contextos culturais” (D’AMBROSIO 

1998, p.5) 

Nos seus estudos, Andrade (2008) nos leva a concluir que todos os povos, dentre 

eles, os povos indígenas, se adaptam a conhecimentos matemáticos diferentes, a partir 

de suas próprias necessidades e experiências. “Aprender não é o mero domínio de 

técnicas, habilidades e nem a memorização de algumas explicações e teorias”, 

(ANDRADE, 2008, p.32). 

Diante do contexto cultural de cada etnia, o importante é a valorização da 

aprendizagem baseada na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada 

indivíduo Xinguanos, a exemplo: Medidas de Comprimento (Construção da Oca, da 

Canoa), Medida de Tempo (Roça, Colheita, Lua, Estrelas), Medida de Espaço (Roça), 

Artesanatos (simetria corporal). 

O currículo da disciplina de Matemática, segundo o Projeto Político Pedagógico 

(PPP/1998) construído pelos docentes indígenas no curso de Formação de Magistério 

Projeto Xingu, apresenta as etapas, os conteúdos e as habilidades a serem desenvolvidas 

pelos alunos no contexto sociocultural.  

A primeira etapa apresenta os conteúdos correspondentes à noção de espaço, 

dimensão e sequenciação com as habilidades referentes à língua Indígena e à língua 
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Portuguesa. Na segunda etapa são apresentados os conteúdos e habilidades de forma a 

ampliar a sequência numérica, o sistema decimal, os problemas/algoritmos com as 

quatro operações e ampliação do sistema de medidas. Na terceira etapa a introdução das 

centenas nas quatro operações, com a elaboração e resoluções de situações problemas e 

outras unidades de medidas utilizadas pelos povos Xinguanos e na última etapa, a 

introdução das unidades de milhar, as medidas de comprimentos, seus submúltiplos e o 

sistema monetário, conforme destaca o quadro 17. 

 

Quadro 17 - Currículo da disciplina de Matemática, 1998. 

Etapa Conteúdo Habilidade 

1 - Noções de espaço (dentro, fora, em cima, em 

baixo, longe, perto, na frente, atrás, direita, 

esquerda). 

- Noções de dimensão (grosso, fino, alto, baixo, 

grande, pequeno, muito, pouco, maior, menor). 

 

-Sequenciação (pulseira, pintura corporal etc.) 

 

- Simetria pintura corporal. 

- Reconhecer e saber falar na 

língua indígena (na prática e no 

desenho) as noções de espaço; 

- reconhecer e saber falar na 

língua indígena (na prática e no 

desenho) as noções de dimensão; 

-Compreender e desenhar a 

Sequenciação de vários desenhos 

(colar, pulseira, pintura corporal 

etc.) 

- saber completar os desenhos 

simétricos. 

2 - Ampliar a sequência numérica.   

 

- Introdução do sistema decimal (unidade e 

dezena) 

 

- Problemas/ algoritmos da adição sem 

representante com unidade de dezena. 

 

 

 

 

- Problema/ história/Algoritmo da adição com 

representante com unidade e dezena. 

Contar em LI e LP os números 

na sequência: saber reconhecer a 

posição do número na sequência. 

- Reconhecer e compreender a 

posição da unidade e da dezena: 

saber colocar o número na 

posição certa. 

- Fazer cálculo mental com 

unidade: somar no ábaco e 

representar no desenho e na 

escrita numérica a adição sem 

representante com a unidade e 

dezena. Resolver 

problemas/história em LI com 

adição. 

- Fazer cálculo mental com 

unidade: somar no ábaco e 

representar no desenho e na 

escrita numérica a adição sem 

representante com a unidade e 

dezena. Resolver 

problemas/história em LI com 
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adição. 

  

3 Introdução da centena nas operações de adição, 

subtração e multiplicação.  

 

 

 

Problemas/histórias/ Algoritmo da divisão com 

unidade e dezena com e sem resto. 

 

 

 

- Noções de medidas usadas na comunidade 

(sistema de medidas de seu povo; divisão). 

Fazer operações de adição, 

subtração e multiplicação no 

ábaco com centena e saber 

representar no desenho e na 

escrita numérica: resolver e 

elaborar problemas/histórias em 

LI e LP. 

Fazer as operações de divisão no 

ábaco com unidade e dezena com 

e sem resto e saber representar 

no desenho e na escrita 

numérica: resolver 

problemas/histórias com divisão: 

resolver e elaborar 

problemas/histórias em LI e LP. 

-Conhecer, pesquisar e saber usar 

o sistema de medidas de tempo 

do seu povo. Conhecer, pesquisar 

e saber. 

4 - Introdução do milhar 

 

 

- Revisão da adição e subtração. 

 

- Problemas/ algoritmo da divisão com centena 

com e sem resto. 

 

 

-Medida de comprimento: introdução do 

centímetro e milímetro. 

 

 

- sistema monetário. 

- Compreender o sistema 

decimal. 

- Resolver as contas de adição, 

subtração e multiplicação com 

milhar. 

- Fazer as operações de divisão 

no ábaco com unidade e dezena 

com e sem resto e saber 

representar no desenho e na 

escrita numérica: resolver 

problemas/histórias com divisão: 

resolver e elaborar 

problemas/histórias em LI e LP. 

- Realizar, escrever e ler medidas 

de comprimento usando o metro, 

centímetro e milímetro. 

Reconhecer as unidades de 

medidas do dinheiro (cédulas e 

moedas); entender a relação entre 

centavos e real; reconhecer as 

operações nas situações 

(problemas/histórias) de uso de 

dinheiro. 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 1998, p.165-166. 
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Ainda sobre a educação indígena, no cotidiano das crianças, o antropólogo 

Grupioni (1994) destaca que os conhecimentos matemáticos são apresentados de forma 

natural, pela observação e imitação:  

 

Embora os pais sejam os responsáveis mais diretos pela criação dos filhos, o 

processo mais amplo de socialização, de transformar as crianças em 

completos membros de sua sociedade, é efetuado também pelos parentes 

mais próximos e até pela comunidade inteira. Tios, tias, avós, avôs e irmãos 

mais velhos participam ativamente deste processo. A infância é uma fase de 

aprendizado social. As crianças são totalmente integradas na vida 

comunitária. Quando pequenas, sempre acompanham os adultos nas suas idas 

e vindas pelo território: ir à roça, pescar, sair para visitar uma outra aldeia. 

Nestas caminhadas as crianças vão aprendendo a conhecer melhor a natureza, 

reconhecendo os hábitos dos animais, a utilidade das plantas e as técnicas 

para conseguir alimentos. Aprendem também cantos e histórias que são 

contadas pelos mais velhos. Nas sociedades indígenas não há escola, nem 

livros. Todo o conhecimento é transmitido oralmente dos mais velhos para os 

mais novos. Histórias que falam sobre a origem do mundo, dos animais e das 

plantas, dos cantos e dos rituais são contadas e recontadas. Muito raramente 

as crianças indígenas são punidas; quase nunca fisicamente. A atitude dos 

pais e dos mais velhos é sempre de grande tolerância, paciência, atenção e 

respeito às suas peculiaridades. Desde cedo, as crianças indígenas aprendem 

as regras do jogo social, daquilo que pode ou não pode ser feito. E brincando, 

imitando os pais, ouvindo as histórias que os velhos contam, participando das 

atividades cotidianas e dos rituais que as crianças crescem e se tornam 

adultas. Sem instrução formal e sem violência (GRUPIONI, 1994, p. 257). 

 

 Os aspectos culturais Xinguanos são tratados na vida comunitária, como sendo 

um incentivo à aquisição de conhecimentos e valores próprios, baseados nas 

experiências cotidianas, representadas pelos anciões e adultos e repassado às crianças e 

jovens através da oralidade, repetição e fixação de informações. Os pais ensinam a 

respeitar os mais velhos, as formas de comportamento e de participação na comunidade 

conforme os grupos de idade. Assim a criança vai se desenvolvendo e conhecendo os 

princípios e valores da cultura, da tradição, da natureza e aprendendo a língua materna. 

Sempre é respeitado o ritmo da criança, sem barrar seu processo de 

aprendizagem, seus interesses e motivações em participar das festas e dos rituais. A esse 

respeito Chervel (1990) ressalta:  

 

Uma parte, ao menos da disciplina está, entrementes, integrada às 

aprendizagens familiares e sociais. Os alunos beneficiam-se então de uma 

“pré-aculturação”, ou de uma “Peri-aculturação”, que enriquece um pouco 

mais a bagagem que levam consigo para a escola. O ensino é, pelo menos, 

facilitado; as etapas são transparentes com mais vivacidade; os bloqueios de 

antigamente desaparecem (CHERVEL, 1990, p. 218). 
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Neste cenário, o currículo parte dos princípios das experiências e realidade de 

cada indivíduo da comunidade. Começando sempre pelo que a criança já sabe e 

reconhece, para ir aprofundando e relacionando conforme a estrutura da língua 

intercultural. 

3.1 - Os conhecimentos matemáticos oriundos da cultura indígena 

 

A história do surgimento da Matemática se deve ao surgimento das primeiras 

noções de contagem utilizando as partes do corpo humano, principalmente os dedos da 

mão e dos pés, como declara a famosa frase célebre de François Viéte: "Matemática não 

é apenas números, e sim envolve letras e toda a capacidade que o ser humano conseguir 

expressar" (SÉCULO XVI).  

No contexto da cultura indígena Xinguana, o ensinamento dos números de 1 a 

20 na língua materna das etnias Aweti e Kamaiura, utiliza-se dos dedos das mãos e dos 

pés, como destaca o quadro 18 a contagem dos números naturais, traduzidos para a 

Língua portuguesa. 

 

Quadro 18 - Os números naturais nas línguas Aweti, Kamaiurá. 
Aweti Kamaiurá Português 

Momozotsu Mojepete 1. Um 

Mokoj Mokõj 2. Dois 

Mojtaryka Mo’apyt 3. Três 

Mokoj mokoj Mojo’irũ 4. Quatro (dois em dois) 

Momozotsu kaipopap Mojepete jene po pap 5. Acabou uma mão (5) 

Momozotsu kaipo weizo ytatap Jene hwã rero’yahap Mojepete 6. Uma nossa-mão atravessou (1) 

Mokoj kaipo weizo ytatap Jene hwã rero’yahap Mokoj 7. Dois nossas-mãos atravessaram (2) 

Mojtaryka kaipo weizo ytatap Jene hwã rero’yahap Mo’apyt 8. Três nossas-mãos atravessaram (3) 

Mokoj mokoj kaipo weizo ytatap jene hwã rero’yahap Mojo’irũ 9. Dois e dois nossas-mãos (grifo cinza) 

atravessaram (4) 

Kaipopap Jene popap 10. Mãos acabaram (5) 

Momozotsu kaipy ete oto Jene pya rehe Mojepete 11. Um nosso-pé atravessou (1) 

Mokoj kaipy ete oto Jene pya rehe Mokoj 12. Dois nossos-pés atravessaram (2 

Mojtaryka kaipy ete oto Jene pya rehe Mo’apyt 13. Três nossos-pés atravessaram (3) 

Mokoj mokoj kaipy ete oto Jene pya rehe Mojo’irũ 14. Dois e dois nossos-pés atravessaram 

(4) 

Momozotsu kaipy opap Jene pya opap Mojepete 15. Acabou um pé (5) 

Momotsu kaipy weizo ytatap Jene pya wero’yahap Mojepete 16. Uma nosso-pé atravessou (1) 

Mokoj kaipy weizo ytatap Jene pya wero’yahap Mokoj 17. Dois nossos-pés atravessaram (2 
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Mojtaryka kaipy weizo ytatap Jene pya wero’yahap Mo’apyt 18. Três nossos-pés atravessaram (3) 

Mokoj mokoj kaipy weizo ytatap Jene pya wero’yahap Mojo’irũ 19. Dois e dois nossos-pés  atravessaram 

(4) 

kaipy opap Jene py opap 20. Pés acabaram (5) 

Fonte: Vilma José Sabino Kamaiurá,.  2018, p. 69. 

 

Mesmo em contextos culturais diferenciados, a aprendizagem do ensino da 

Matemática é considerada por muitos alunos índios a grande vilã, que pode estar 

relacionado a diversos fatores internos e externos que podem estar associados ao uso de 

métodos tradicionais adotados pelo professor e/ou a falta de uma qualificação mais 

adequada e também, pela dificuldade de relacionar a matemática ocidental com a 

matemática cultural, inerentes aos conhecimentos das tradições, costumes e saberes 

específicos existentes em cada etnia a qual pertence. 

Outro entrave é o ensino da Língua Portuguesa, também considerada de difícil 

compreensão para os indígenas. O que define o grau de conhecimento na Língua 

Portuguesa e o grau de aculturação é o tipo de contato vivenciado na oralidade com a 

sociedade não indígena, pois muitos não foram alfabetizados. Isso fica evidente durante 

o diálogo com os indígenas, que geralmente apresentam na oralidade, frases 

descontextualizadas. A Língua Portuguesa para a sociedade indígena é compreendida 

como um instrumento de defesa no tocante aos direitos legais, econômicos e políticos.  

Todos esses fatores contribuem para a transmissão de conceitos matemáticos 

desvinculados da realidade, considerados prontos e de simples aplicação por meio de 

fórmulas. A esse respeito Valente (1998, p.34-35) nos alerta que “o ensino da 

Matemática na escola visa, sobretudo, o desenvolvimento disciplinado do raciocínio 

lógico dedutivo”.  

O cotidiano está impregnado de saberes e fazeres matemáticos próprios de cada 

cultura e cotidianamente, os indivíduos estão comparando, quantificando, medindo, 

avaliando certos instrumentos e materiais intelectuais próprios de cada cultura. Os 

inúmeros aprendizados matemáticos estão relacionados a uma matemática cotidiana, 

chamada Etnomatemática desenvolvida nos mais diferentes ambientes. Ela não se 

preocupa apenas com o desenvolvimento do fazer matemático e nem apenas com a 

resolução de problemas, mas, como o individuo aprende e utiliza as situações 

alternativas para resolver os problemas diários, estimulando a curiosidade e a 

criatividade. 
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 D’Ambrosio (1998, p. 16), nos seus estudos, afirma que esse tipo de prática 

contribui de forma significativa para “desenvolver a capacidade do aluno para manejar 

situações reais, que apresentam a cada momento de maneiras distintas”. Segundo o 

autor, no estudo dos conceitos matemáticos o importante é transformar as situações da 

vida cotidiana em suporte, para gerar ricas discussões, envolvendo os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Nas escolas indígenas, a matriz curricular aplica-se de acordo com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)
9
 e os conhecimentos específicos de suas culturas 

e a parte diversificada constam os saberes tradicionais destacados nos três componentes 

curriculares: Práticas Culturais e Sustentabilidade, Práticas Agroecológicas e 

Tecnologias Indígenas. Também são ofertadas disciplinas como a Língua Materna, 

considerados essenciais para o processo de ensinar e aprender nas aldeias indígenas. 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Indígena (RCNEI, 2002) 

também assevera que a escola indígena não é o único lugar de aprendizagem. Toda a 

comunidade possui a sabedoria a ser distribuída e comunicada a seus membros, com 

uma educação tradicional cultural própria. O currículo da educação escolar indígena 

baseia-se em propor aos indígenas tornarem-se mais autônomos e capazes de produzir 

novos diálogos interculturais. 

“O currículo nos ajuda a avaliar os alunos e mostrar como é possível ensinar de 

forma interdisciplinar,” o discurso refere-se ao depoimento de um professor indígena 

Xinguano sobre o aprendizado dos alunos utilizando o currículo interdisciplinar 

elaborado pelos próprios indígenas para o ensino prático das atividades desenvolvidas 

nas comunidades, abrangendo as diferentes disciplinas. 

De fato, o conhecimento matemático é a base para a compreensão da realidade e, 

sendo assim, está vinculada às atividades do cotidiano de cada etnia Xinguana, não 

fazendo menção apenas em lidar com números e fazer contas. 

O não saber matemático escolar, não significa que um povo culturalmente não 

tenha uma matemática própria, tendo em vista que o saber matemático indígena está 

                                                           
9
Documento que tem o objetivo de nortear os currículos dos estados e municípios do Brasil e 

regulamentar as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas e particulares de 

Educação Básica do país, garantindo o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os 

estudantes.  
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expresso nas mais diversas formas de concepções de medir o tempo e o espaço ou em 

seus padrões geométricos perceptíveis da pintura corporal e seus artesanatos 

rudimentares (D’AMBROSIO, 2015).  

Várias pesquisas demonstram a importância dos conhecimentos matemáticos 

dentro das comunidades indígenas, como é o caso do trabalho realizado por Mariana K. 

Leal Ferreira (1994), desenvolvida com os povos Xinguanos. O objetivo da pesquisa era 

demonstrar alternativas aos índios que nunca frequentaram a escola e àqueles que 

frequentavam, mesmo não sendo atendidos em suas reais necessidades intelectuais e 

nem valorizada a sua cultura. 

Durante a pesquisa, constatou-se que os conhecimentos matemáticos usualmente 

ensinados nas escolas em outros contextos eram reinterpretados e reorganizados pelos 

índios à sua maneira. “As estratégias matemáticas empregadas na resolução de 

problemas cotidianos variavam entre os povos, bem como entre os índios da mesma 

comunidade”. 

De acordo com a autora, as situações matemáticas quando propostas aos 

indígenas que frequentavam a escola e os que nunca frequentaram, eram resolvidos 

oralmente sem nenhuma dificuldade nos cálculos. Mas quando eram propostos fora da 

realidade cotidiana, alguns tinha dificuldade significativa nos resultados escritos, “certa 

confusão” na resolução e na forma de apresentar os cálculos escritos. 

De acordo com Ferreira (1994), certas dificuldades estão associadas à 

matemática escolar, pelo fato das estratégias de resolução de problemas, terem 

procedimentos e valores próprios ao que é considerado matemática para o índio. 

“Estudar, para os índios, significa dominar a matemática dos brancos, de modo a atuar 

com eficiência durante as negociações econômicas com estes brancos”. A autora 

defende ainda que essa matemática escolar apresentada de forma informal não visa 

mostrar soluções corretas e sim aceitáveis, culturalmente e de acordo com suas 

estratégias matemáticas próprias (FERREIRA, 1994). 

No “Livro Madikauku” 1998 “os dez dedos da mão” A matemática praticada 

hoje nas escolas indígenas do Brasil vem na perspectiva de articular conhecimentos de 

culturas distintas. Os índios estudam a matemática hoje, porque é imprescindível o 

contato intercultural entre outros diferentes povos, quando tornou inevitável o contato. 
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A Etnomatemática tem como um de seus maiores objetivos, resgatar a dignidade 

da cultura dos povos, através de estímulo do pensamento abstrato, de ideias próprias da 

matemática cotidiana, de lidar com o ambiente natural, místico e cultural. 

 Scandiuzzi (2000) relata em sua Tese de Doutorado que os índios da etnia 

kuikuro apresentam nos desenhos corporais “figuras geométricas planas como os 

triângulos, os quadriláteros, o círculo, os polígonos e ainda as cônicas (elipse, parábola 

e hipérbole) normalmente elaboradas nas suas peças de artesanato, em suas construções 

e até mesmo nas superfícies curvas do corpo do indígena” (p.98-160). No contexto 

cultural das etnias xinguanas é possível encontrar diferentes formas geométricas 

presente na confecção de seus artesanatos. 

A confecção dos cestos é um exemplo são geralmente confeccionados pelos 

homens, mantendo sempre o mesmo formato e as mesmas características, porém, as 

figuras geométricas, como quadrado, losango e paralelogramo podem se repetir 

conforme a sua imaginação. As crianças após a fase de observação começam a treinar e 

sempre reconhecer o erro e recomeçar. Os alunos indígenas aprendem das mais diversas 

formas nesta troca de experiências culturais que são passadas de geração a geração 

oralmente e de observação das mais simples ate as mais complexas atividades 

corriqueiras de uma aldeia xinguana.  

3.2 - Como os alunos aprendem Matemática na cultura indígena?  
  

A proposta da Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrosio (2015) tem um diálogo 

sensível na valorização, no respeito e na aceitação do saber individual dos 

conhecimentos matemáticos da cultura indígena. Os saberes matemáticos indígenas não 

necessitam de algoritmos sistematizados através da escrita, emergem quando 

presenciamos com a realidade cotidiana. Deparamos com uma rica matemática não 

formal e de raciocínio lógico, mesmo que descontextualizada da matemática formal, 

mas com habilidades úteis à necessidade de sobrevivência.  

Os conhecimentos matemáticos dos grupos indígenas do Alto Xingu se dão a 

partir da oralidade (histórias e mitos), ou seja, os saberes específicos que, de certa forma 

são manipulados de maneira dependente por meio da fala e registro. A pesquisa na 

abordagem teórico metodológica histórico-cultural neste contexto refere-se à 

Matemática praticada por grupos culturais, como é o caso da cultura indígena. 
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Segundo Manzini (1990/1991, p.150), para ter acesso às fontes que muitas vezes 

se dão pela ausência de registros, a entrevista é uma forma de buscar informações que 

não estão registradas ou disponíveis a não ser na memória ou no pensamento das 

pessoas, tornando-se o meio mais apropriado. 

Durante a coleta de dados e pesquisa de campo aplicou-se o questionário com 

questões abertas com a intenção de colher informações sobre como os alunos indígenas 

aprendem Matemática na cultura indígena e quais estratégias são utilizadas pelos 

professores para o ensino dos conceitos matemáticos. Além da entrevista e outras 

técnicas comuns à pesquisa de caráter etnográfico, utilizou-se o diálogo informal e 

entrevistas livres, para obtenção das informações e posteriormente as falas foram 

transcritas na íntegra.  

O conceito de cultura é base para abordagem etnográfica, considerando que essa 

investigação tem a intenção de apontar vestígios dos conhecimentos matemáticos 

presentes na cultura indígena. A esse respeito Geertz (1989), afirma: 

 

Sistemas entrelaçados de signos interpretáveis a cultura não é um poder, algo 

ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 

comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos 

com densidade (GEERTZ, 1989, p. 24). 

 

 

 

O autor ainda afirma, diante da interação entre a cultura e o significado atribuído 

a esses acontecimentos, praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário, e assim por diante (GEERTZ, 1989, p.4). 

Na perspectiva de melhor compreensão sobre como os alunos indígenas 

aprendem Matemática na cultura indígena é relevante saber qual o entendimento que 

eles têm sobre a matemática, seja ela formal e não formal. Partindo dessa premissa 

perguntamos aos participantes da pesquisa representados por 13 alunos índios de 

diferentes faixas etárias, estudantes da educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) 

da sala anexa Nyarazul da “Escola Estadual Indígena Leonardo Vilas Boas” a seguinte 

questão: Como os alunos aprendem Matemática na cultura indígena? Para preservar a 

identidade dos participantes os identificamos apenas com o primeiro nome. As 

entrevistas foram transcritas na íntegra com perguntas abertas, considerando também o 

diálogo informal no grupo de alunos. 
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 Segundo os relatos, para os alunos indígenas desta comunidade, a Matemática 

está relacionada basicamente às quatro operações: adição, subtração, multiplicação e a 

divisão. Os alunos Arywo, Morepa, Palalu, Atawaka e Tsikão relatam que a matemática 

é parte do seu corpo, como as mãos e os pés e tudo que se faz na aldeia está relacionada 

ao saber matemático cultural. Já os alunos Kamaikitsalu, Kautsara, Mapuaku e Pirá 

afirmam que o índio usa o próprio corpo humano para fazer a matemática, e o não índio 

(branco), utiliza os números para falar dessa matemática. Os alunos Jariwunu, Kanualu, 

Murika, Katywai e Majuta dizem que essa matemática está relacionada ao dar e receber, 

a exemplo, o dinheiro utilizado nas negociações com o branco. 

Percebe-se na fala dos alunos indígenas que não há uma relação definida ligada 

apenas aos números e cálculos. Segundo os depoimentos, faz com que muita gente 

pense que o indígena não sabe matemática e ou pense que seu sistema numérico seja 

simples. 

No Referencial Curricular para as Escolas Indígenas (1998), ao relacionar a 

matemática ao sistema econômico foi determinado um novo conceito matemático em 

suas operações. “Por exemplo, "dar" alguma coisa passou a exigir conta de "menos" ou 

subtração: se tenho 10 pequis e dou 4, fico necessariamente com 6 pequis, porque 10 - 6 

= 4. "Ganhar" algo, por outro lado, passou a requerer conta de "mais" ou adição: Se 

tenho 10 macaúbas e ganho 4, fico invariavelmente, com 14, porque 10 + 4 = 14.  Nas 

sociedades como as indígenas, em que prevalece o princípio de reciprocidade, ou seja, a 

obrigação de dar, receber e retribuir, "dar" e "receber" não pedem necessariamente, 

conta de menos e de mais, respectivamente” (RCNEI, 1998, p.165). Para a operação da 

adição, segundo Scandiuzzi (1997, p.133), os Kalapalo utilizam a palavra tühünetinhü e 

para a operação de subtração eles falam tisinhü, sendo que para a palavra contar eles 

falam ihanügü (quando querem dizer muitos, falam tsuein). Fica evidente que os 

Kalapalo sabem trabalhar com as operações da adição e da subtração seguindo a lógica 

indígena, só que passam a fazer o uso do pensamento ilustrado na utilização dos seus 

dedos, figuras de objetos, frutas ou animais, que serão agrupados de maneira adequada 

para resolver as situações problemas. 

 Desta forma, ao pensar na construção de uma narrativa para os problemas 

matemáticos, os Kalapalo fazem com que o verbal, o desenho e o número se 

complementem no meio desta construção implicando no fato de que o mito não é 
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estável, mas é construído e reconstruído na dinâmica sociocultural das inter-relações 

grupais. 

3.3 - Aprendendo na prática  

 

 Os conhecimentos matemáticos oriundos da cultura indígena são diversos, 

inteligíveis e destaca-se pela riqueza de detalhes inerentes à vida coletiva de cada 

comunidade e cada etnia. 

Para a construção de uma Oca (casa tradicional) modelo oval na comunidade 

Xinguana, o ensino de Matemática acontece na prática. Para sua execução, a medida 

adotada pelos alunos é o segmento de reta com a utilização da “braça” medida dos dois 

braços abertos, considerada uma medida tradicional da cultura indígena. Os alunos 

fazem o esboço de uma Oca e observam quantos segmentos de retas utilizam na 

construção. Na elaboração do esboço, os alunos transformam a medida de “braça” para 

metro. Uma braça (1 braça) equivale a um metro e trinta centímetros (1.30m) de um 

índio adulto. Podendo comparar duas medidas e realizar o cálculo matemático da 

quantidade de madeira que será utilizada para a construção de cada parte da Oca. 

Na cultura indígena, a transdisciplinaridade é a base da Matriz Curricular da 

Educação Escolar Indígena que busca o sentido da vida através das relações entres os 

diversos saberes (conhecimentos) e fazeres (habilidades) considerados fundamentais 

para realizar as atividades diárias nas comunidades. Trabalhar na perspectiva da 

interdisciplinaridade na educação escolar indígena trata-se de uma educação 

intercultural nos domínios da cultura indígena. Grupioni (2001, p.87), destaca que “é 

uma educação onde se faz presente a diversidade de culturas e a riqueza de 

conhecimentos, saberes e práticas a elas associadas”.  

A transdisciplinaridade dos conhecimentos (saberes) construídos sob essa base 

cultural é ofertada nas Escolas Estaduais Indígenas do Estado de Mato Grosso, em 

específico na Escola “Estadual Indígena Leonardo Vilas Boas” por meio das disciplinas 

da matriz curricular indígena, onde a pesquisa encontra-se em desenvolvimento. 

Os alunos da referida escola, pertencentes à sala anexa Nyarazul, realizaram a 

atividade prática de construir uma casa tradicional, utilizando as áreas de conhecimento 

interdisciplinares de Matemática, Ciências Naturais, Ciências Humanas, Linguagem e 
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Saberes Indígenas, sob a orientação da professora Vilma Sabino Kamaiura e 

acompanhamento do pesquisador e mestrando Professor Adir Rosa da Silva. 

O modelo da arquitetura Xinguana para a construção centenária de ocas de 

modelo oval, conta com até 10 metros de altura e com capacidade de abrigar até trinta 

pessoas da mesma família, característica cultural indígena Xinguana que abriga: pais, 

filhos, nora, avós e genros.  

Na sua estrutura arquitetônica, chega a conter até dois ou mais pilares grandes 

que sustentam toda a cumieira
10

, com diversos pilares ao redor que sustentam a 

armadura feita de madeira, de porte fino e amarrados com cipós característicos da região 

e cobertura de sapê
11

. A construção da oca é feita utilizando poucas ferramentas e 

apenas materiais orgânicos. O corpo humano é a principal ferramenta e utiliza-se desde 

a medição das madeiras até o levantamento dos pilares. A construção demora cerca de 

meses para ser concluída e tem a duração de 15 a 20 anos. 

A construção das ocas nas aldeias Xinguanas faz referência ao corpo de um 

animal ou de um homem. A parte frontal determina que seja o peitoral, assim como as 

costas seja o fundo, o piso representa a solidez, onde são enfincados os esteios que dão 

sustentação a toda estrutura da Oca. Os semicírculos laterais representam a ala íntima da 

casa, que representam as nádegas da Oca. As ripas de madeira ou bambu utilizadas para 

vedação referem-se às costelas e os revestimentos com sapê seriam os pelos ou cabelos, 

assim como a cumieira faz referência à cabeça. 

O tipo de construção dos Xinguanos se assemelha muito com a tribo dos 

índios Morubos, ambas as construções são antropomórficas
12

, associando a construção a 

uma espécie de proteção xamânica
13

,  conforme destaca a Figura 6. 

                                                           
10

 Parte mais alta de um telhado de duas ou mais águas, onde fica sua intersecção; cumeada. Material 

colocado nesta intersecção, onde não há telhas, para evitar a entrada da água das chuvas. Parte superior de 

um madeiramento sobre o qual se apoiam os caibros. 
11

 Sapé nome comum de uma espécie de gramínea natural, quando seco, muito utilizado pelos indígenas 

para cobertura rústica das ocas 
12

 Antropomórficas é uma palavra de origem grega que tem significado próximo ao de "forma humana"  
13

 Proteção xamânica, fortemente praticada em culturas indígenas, estabelecendo comunicação entre os 

aspectos físicos e emocionais. Para os índios a realização de práticas xamânicas está associada a captura e 

o afastamento de espíritos malignos. 
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Figura 6 - Estrutura de uma Oca. 

 
Fonte: ISA – Instituto Socioambiental. 

 

 

Nas comunidades, os índios desenvolvem sua própria ciência possuindo maneira 

peculiar de utilizar certos conhecimentos matemáticos de variadas formas, como por 

exemplos, a pintura corporal, o artesanato, a construção de suas casas (Ocas), neste 

contexto contemplando a Etnomatemática, como a ciência que define as práticas 

matemáticas em diferentes situações e contextos culturais, respeitando e valorizando as 

tradições indígenas e os saberes e fazeres indígenas, conforme as palavras de 

D’Ambrosio (2015).  O autor afirma que: 

 

A matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e 

rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de certa faixa 

etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por 

objetivos e tradições comuns aos grupos (D’AMBROSIO, 2015, p.9).  

 

 

Diante do conhecimento próprio da cultura indígena, conservam suas riquezas 

nas tradições, na cultura e nos elementos matemáticos, principalmente na área de 

geometria, segundo afirma D´Ambrosio: “ A geometria do índio é colorida, enquanto a 

geometria grega eliminou a cor. E a aritmética do índio é qualitativa, enquanto a 

aritmética do branco é pura codificação quantitativa” (D’AMBROSIO 1998, p.5). 

Neste sentido, falar da matemática indígena implica considerar as estratégias 

utilizadas por esses sujeitos para compreender, explicar, conhecer e conviver com a 

realidade cultural, o autor ainda esclarece sobre a fusão da palavra “Etnomatemática”: 

etno + matema + tica e argumenta:  

Como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência em 

diferentes ambientes naturais, sociais e culturais (que chamo etnos) para 

explicar, entender, conhecer, aprender para saber e fazer (que chamo 

matema). Indivíduos e povos têm ao longo de sua existência e ao longo da 
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história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, observação, 

instrumentos materiais e intelectuais (que chamo ticas) (D’AMBROSIO, 

2015, p. 60).  

 

Desta forma, percebe-se pela fala do autor, que a Matemática é uma prática 

tradicional nos mais diversos ambientes culturais, como um saber necessário a 

sobrevivência, onde cada etnia, cada povo imbuído de sua cultura dá sentido ao saber 

fazer a partir de suas necessidades que ao longo da história, constituiu-se como 

elementos de observação e criação de instrumentos materiais e intelectuais. Cabe aqui 

ressaltar, que o trabalho escolar indígena além de adquirir os conhecimentos 

culturalmente acumulados durante as gerações, significa colocar em prática 

cotidianamente para que, futuramente possam ensinar e transmitir às futuras gerações, 

aquilo que culturalmente foi produzido por eles. 

3.4 - Arquitetura indígena: um trabalho interdisciplinar de muitas mãos 

 

Durante a aula prática para a construção da Oca modelo oval, os alunos, junto 

com a liderança e comunidade local indígena, fizeram a escolha do local. 

Posteriormente fizeram as medições utilizando a “braça” para determinar o tamanho da 

casa. Após cortarem as madeiras usaram as noções de geometria para medir o tamanho, 

como demonstra a Figura 7. 

Outra atividade foi a produção de um texto sobre o processo de construção da 

Oca e, neste percurso, enfrentaram dificuldades, por serem bilíngues, (falantes da língua 

Portuguesa com grande dificuldade na oralidade e escrita). Descreveram o passo a passo 

das estratégias indígenas utilizadas contemplando, na redação escolha do local, as 

medidas padrão indígena; a escolha da madeira apropriada; embira para amaril; sapé 

para cobertura,etc, até a conclusão do trabalho. 
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                   Figura 7 - Construção da Oca - medindo com a braça. 

                                                    

Fonte: Acervo pessoal Vilma Kamaiurá, 2019. 

Para construir a Oca, ficou evidenciado o esforço humano exigido dos alunos. 

Neste percurso, os alunos utilizam a força física para deslocar a madeira da mata até o 

local da construção. Outro aspecto a considerar foi a perfuração dos buracos para 

sustentação das bases da Oca. Neste cenário, a força humana é muito utilizada para 

levantar os esteios da base, utilizando os conhecimentos indígenas para determinar a 

altura da base da Oca, dentre outros conhecimentos físicos utilizados, destacados na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Levantamento da base estrutural da Oca. 

  
Fonte: Acervo pessoal Vilma Kamaiurá, 2019. 
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Neste período, os alunos, durante a aula prática de escolha do local e corte de 

madeira, aprenderam sobre a importância de reflorestamento com plantas nativas e 

peculiares da região. Plantaram mudas de mangaba e pequi contribuindo para o 

suprimento alimentar da população da Aldeia Nyarazul e, desta forma, fortalecer a 

agricultura na produção e valorização de práticas tradicionais. 

Ao participarem das aulas de práticas culturais indígenas e sustentabilidade, os 

alunos promovem a sustentabilidade e contribuem com o modo de vida da população da 

Aldeia Nyarazul, as ações foram realizadas de forma integrada valorizando as tradições 

e costumes de maneira comunitária, mantendo boas condições de educação, saúde e 

produção alimentar. 

A arquitetura da casa indígena (Oca) destaca-se pela originalidade e materiais 

alternativos retirados da própria natureza para a construção. Considerada uma riqueza 

em tecnologias cultural, a arquitetura com o formato “oval” e altura elevadíssima, 

destaca-se com a abertura no teto, apenas de um lado, cujo objetivo é dar vazão a 

entrada e saída de ar. 

Na aldeia Nyarazul, os alunos fizeram o mapeamento do local da construção e 

todo o percurso foi registrado, destacando os pontos de deslocamento onde tinha 

madeira apropriada facilitando retirada da mesma da mata.  

Durante essa produção, convidamos uma pessoa mais velha da comunidade com 

conhecimento apropriado sobre os caminhos da construção da casa (oca), para contar 

aos alunos o significado do formato e significado de cada casa Oca. Como exemplo, 

destacamos o formato da casa que os alunos participaram da construção, que é de 

lagartixa, cada casa tem sua arquitetura e um significado tradicional. 

Os indígenas mais velhos, considerados muitos sábios e experientes pela 

comunidade local, ensinam com muita propriedade toda a arquitetura indígena aos 

alunos, desde a escolha da madeira até a construção da casa, utilizando apenas recursos 

extraídos da natureza e sabedoria indígena culturalmente tradicional que é passada de 

pai para filho durante décadas e diferentes gerações. 
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Figura 9 - Estrutura interna da Oca. 

    
 

Fonte: Acervo pessoal Vilma Kamaiurá, 2019. 
 

 

Durante as aulas práticas, realizamos rodas de conversa (Figura 10) para 

discutirmos sobre o processo de construção e especificamente sobre a sociedade 

indígena, o modo de ser e viver nas aldeias, o trabalho desenvolvido de forma coletiva 

dentro das comunidades, como são negociados os mutirões
14

  nas aldeias indígenas, os 

comportamentos dos jovens índios em tempos passados e na atualidade. 

 

Figura 10 - Roda de conversa 

 
Fonte: Acervo pessoal Vilma Kamaiurá, 2019. 

 

 

De acordo com D’Ambrosio (2005) neste momento é importante esclarecer que 

a atividade de troca como moeda realizada durante os mutirões são comuns nas aldeias 

indígenas. 

                                                           
14

 Os mutirões são realizados com a participação de toda comunidade, um oferece peixe, outro oferece 

mingau, outro oferece biju, geralmente é uma pessoa mais velha que convida toda comunidade a 

participar, geralmente este convite é realizado no centro da comunidade, na casa dos homens. 
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A matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao 

longo de sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver 

com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente 

dentro de um contexto natural e cultural (D’AMBROSIO, 2005, p. 102). 
 

 

O autor ainda esclarece que concebe a educação como estratégia de estímulo ao 

desenvolvimento individual e coletivo gerada pela própria cultura entre os grupos, com 

a finalidade de mantê-los unidos, possibilitando-lhes condições de avançar almejando a 

satisfação das necessidades de cada grupo de sobrevivência e transcendência 

(D’AMBROSIO, 2005, p.103). 

Considerando os saberes e fazeres próprios da cultura indígena, esses 

conhecimentos construídos e adquiridos ao longo do tempo entre gerações, contribuem 

para uma aprendizagem que respeita as diferenças e a diversidade cultural no contexto 

Xinguano. As ações cotidianas que envolvem professores e alunos índios proporcionam 

diariamente um trabalho capaz de transformar a realidade local e ao mesmo tempo, 

formar um cidadão reflexivo, crítico e consciente de suas ações de convivência e 

sobrevivência coletiva. 

3.5 - Retratos da cultura escolar indígena - o que dizem os livros didáticos?   

 

Os livros produzidos pelos professores cursistas do “Curso de Formação de 

Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu para o Magistério” (1994), durante 

as etapas intensivas, contaram com o apoio da linguista e antropóloga Bruna Franchetto 

do Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Assessoria Pedagógica 

de Cristina Trocarelli. 

Retratam as atividades cotidianas como o nome dos animais, as atividades 

culturais e econômicas da comunidade e apresentam estratégias para trabalhar com a 

oralidade e escrita na língua materna de todas as etnias. Outro destaque dos livros é a 

contextualização da localização das aldeias, dos rios e limitações de territórios. Todos 

os desenhos foram desenvolvidos pelos próprios professores com ajuda dos alunos em 

salas de aula. A finalidade do material é estimular a leitura e a escrita sobre os saberes 

tradicionais de suas línguas nativas, de forma a garantir o uso da língua ao longo de 

todo o processo educacional e em todas as disciplinas da grade curricular. 

Vale destacar alguns livros produzidos pelos professores cursistas durante a 

Formação do Magistério no Parque Indígena do Xingu: O livro de alfabetização na 
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língua Aweti – Awytyza Ti’ingku; Livro de leitura e atividades de escrita na língua 

Kalapalo/Nahukuá/Matipu - Tisügühütu, Kukügühütu; Livro de leitura e atividades de 

escrita na língua Kuikuro - Tisügühütu, Kukügühütu; Livro para alfabetização na 

língua Wauja - Wauja Ogatakojataku; Livro para alfabetização na língua mehinaku - 

Imiehünaku Iayaka; Tisakisu (Nossa Palavra) - Livro de leitura e atividades de escrita 

na língua Kuikuro, como destaca a Figura 11. 

 

Figura 11 - Mosaico dos Livros didáticos produzidos, 2002. 

 

Fonte: Arquivo ISA, 2002. 

 

O livro de leitura e atividades de escrita na língua Kuikuro, Tisakisu
15

 (ISA, 

1996) foi o primeiro material elaborado pelos participantes dos povos Kuikuro, 

Kalapalo, Matipu e Nahukuá durante os quatro cursos de formação de professores 

indígenas do Parque Indígena do Xingu, realizado no período de 1994 a 1995. 

Em maio de 1996 o material foi revisado pelos autores, com o acréscimo da 

colaboração dos Agentes de Saúde indígenas e dos alunos da Escola Tanguru do povo 

                                                           
15 TISAKISU (Nossa Palavra)  Livro de Alfabetização na língua Karib. Esse material foi elaborado pelos 

participantes dos povos Kuikuro, Kalapalo, Matipu e Nahukuá, durante os cursos de formação de 

professores indígenas do Parque Indígena do Xingu, realizados em 1994 e 1995. Em maio de 1996, o 

material foi revisado pelos autores, acrescentando a colaboração dos agentes de saúde indígenas e dos 

alunos da Escola Tanguru, do povo Kalapalo. Os desenhos foram feitos pelos alunos e colaboradores 

apenas com o uso das mãos, sem instrumentos sofisticados.  
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Kalapalo, considerada a primeira experiência coletiva dos participantes na definição de 

um alfabeto para a escrita nessas línguas. 

 

Figura 12 - Tisakisu, 1996. 

 
Fonte: ISA, 1996. 

 

 

 

O livro de alfabetização na língua Aweti – Awytyza Ti’ingku (ISA, 2002) foi 

organizado pelos professores Waranaku e Awajatu Aweti, com a participação de seus 

alunos, a assessoria linguística de Sebastian Drude e Marcela Coelho e assessoria 

pedagógica de Maria Cristina Troncarelli, no contexto do Curso de Formação de 

Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu para o Magistério, em nível de 

ensino médio, organizado pelo Instituto Socioambiental.  

Os professores produziram este livro com o objetivo de desenvolver o ensino da 

língua Aweti, utilizando estratégias para trabalhar com a oralidade e escrita da língua. 

Os primeiros textos falam sobre o cotidiano da aldeia: os animais, a cultura material, as 

atividades culturais e econômicas da comunidade.  

Os últimos textos contam sobre a localização das aldeias antigas, do contato com 

Karl Von den Steinen e dos esforços das lideranças Aweti na defesa de seu território. 

Todos os textos e desenhos foram feitos pelos professores Aweti e seus alunos, durante 

as aulas de Língua Indígena, Metodologia de Ensino e História, nas etapas intensivas de 

formação e durante o acompanhamento pedagógico e linguístico à escola Aweti.  
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Figura 13 - Awytyza Ti’ingku 

 
Fonte:  ISA, 2002. 

 

Livro de leitura e atividades de escrita na língua Kalapalo/Nahukuá/Matipu - 

Tisügühütu, Kukügühütu (ISA, 2002) foi escrito em sua língua materna e desenhado 

pelos professores Sepé, Mutuá e Ibené Kuikuro, participantes do “Curso de Formação 

de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu para o Magistério”, de ensino 

médio, promovido pelo Instituto Socioambiental.  

 

Figura 14 - Tisügühütu, Kukügühütu 

 
Fonte:  ISA, 2002. 
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O livro de leitura e atividades de escrita na língua Kuikuro foi pensado e 

elaborado com textos e desenhos que retratam aspectos do universo cultural: os 

alimentos e sua preparação, a produção de objetos da cultura material, os remédios, as 

festas. 

A intenção é estimular a leitura e a escrita sobre temas conhecidos pelos alunos, 

valorizando e reavivando o interesse pelos saberes tradicionais. Além desses temas os 

professores Kuikuro escreveram sobre assuntos que consideram importantes discutir em 

suas comunidades, em particular aqueles relacionados à caça e à pesca traduzida para a 

Língua Portuguesa feita pelo Professor Sepé Kuikuro, destacado na Figura 15. 

 

História do pescador  

 

Primeiramente, o homem vai pescar.  

Quando ele já chega no lugar de onde tem canoa.  

Após, ele procura a isca de anzol, assim que ele pega isca, já 

coloca isca no anzol, espera alguns minutos, os peixes 

cachorra, pintado, corvina e pacus.  

Quando fica a tarde o pescador volta para sua casa.  

Chega em casa, a esposa já estava preparada o beiju, após que 

ele chegou, a esposa pode dividir peixinho para as pessoas que 

moram junto.  

Enquanto mulher está cozinhando os peixes grandes.  

Depois que termina a cozinhar o piro, ela pode distribuir para 

as famílias que moram perto da sua casa (SEPÉ KUIKURO, 

2020).  
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Figura 15 - História do Pescador 

 

Fonte, ISA, 2002. 

 

O Livro para alfabetização na língua mehinaku - Imiehünaku layaka (ISA, 

2002) foi organizado pelos professores Makaulaka Mehinaku e Uretsu Mehinaku, com a 

participação dos alunos, a assessoria linguística de Angel Corbera Mori e assessoria 

pedagógica de Maria Cristina Troncarelli, durante o Curso de Formação de Professores 

Indígenas do Parque Indígena do Xingu para o Magistério (Ensino Médio), organizado 

pelo Instituto Socioambiental.  

Figura 16 - Imiehünaku Iayaka, 2002. 

 
Fonte: ISA, 2002. 
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Os professores produziram este livro com o objetivo de desenvolver o ensino da 

língua Mehinaku, utilizando estratégias para trabalhar com a oralidade e escrita da 

língua. Os textos falam sobre o cotidiano da aldeia: os animais, a cultura material, as 

atividades rituais e econômicas da comunidade. Todos os textos e desenhos foram feitos 

pelos professores Mehinaku e seus alunos, nas etapas intensivas de formação e durante 

o acompanhamento pedagógico e linguístico à escola Mehinaku. 

O livro destaca a preocupação em manter viva a tradição histórica da língua 

materna da etnia e retratam as atividades cotidianas da aldeia, como o nome dos 

animais, as atividades culturais e econômicas da comunidade e apresentam estratégias 

para trabalhar com a oralidade e escrita na língua materna de todas as etnias como 

destaca a Figura 17. 

Outro destaque é a contextualização da localização das aldeias, dos rios e 

limitações de territórios. Todos os desenhos foram desenvolvidos pelos próprios 

professores com ajuda dos alunos em sala de aula. A finalidade do material é estimular 

a leitura e a escrita sobre os saberes tradicionais de suas línguas nativas, de forma a 

garantir o uso da língua ao longo de todo o processo educacional e em todas as 

disciplinas da grade curricular. 

 

Figura 17 - Apresentação Imiehünaku Iayaka 

 
Fonte:  ISA, 2002. 

 

Os livros específicos para a disciplina de Matemática 3 e 4 foram produzidos 

pelo Centro de Trabalho Indigenista (Acervo CTI, edição 2000, exemplares 2002 e 
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2003, DF), destaca uma matemática voltada para a modelagem da prática para a teoria 

muito utilizada nas comunidades indígenas. 

 

Figura 18 - Livros de Matemática 3 e 4. 

  

Fonte:  ISA, 2002. 

 

O livro de Matemática 3 trata do sistema decimal de numeração de forma a 

contemplar um aprendizado de forma contextualizado com a realidade cotidiana, a 

exemplo, a adição do número 35 mais 43, o qual utiliza círculos de cor laranja para 

representar as dezenas e quadrado para representar as unidades, indicado na figura 19. 

 

Figura 19 - Operações de adição. 

 
Fonte: ISA, 2002. 
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O livro de Matemática 4 traz todo o contexto dos sistemas de medidas, de 

comprimento, de massa, de área, de volume, de forma contextualizada com a realidade 

de uma aldeia indígena. 

 

Figura 20 - Sistema de medidas 
 

  
Fonte: ISA, 2000. 

 

 

Destaca exemplos como a distância de uma aldeia a outra, com ênfase na medida 

em quilômetros, a medida da oca construída em metro quadrado, o peso da bacia de 

mandioca carregado pelas mulheres em quilo demonstrando as atividades práticas e 

rotineiras da aldeia.  

A atividade solicita ao aluno que utilize os passos como sistema de medidas para 

medir a sala de aula e destacar as medidas tradicionalmente utilizadas na comunidade 

para resolver as situações problemas do cotidiano como aponta a Figura 21. 
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           Figura 21 - Sistema de medidas utilizando os pés e mãos. 

 
Fonte: ISA, 2000. 

 

 

Outro destaque é a Cartilha de Matemática Madija (Figura 22) acervo da 

Biblioteca do MARI (Grupo de Educação Indígena, Livro Tombo nº 53), Setor de 

Educação Indígena – CEMI.  A cartilha destaca a numeração relacionada a objetos do 

cotidiano e o próprio corpo humano como forma de relacionar essa matemática. Os 

cálculos de adição e subtração são utilizados esses objetos e a própria mão como 

estratégias de assimilação, perfeitas na resolução de certos cálculos de adição.  

 

Figura 22 - Cartilha de Matemática Madija 

  
Fonte: Arquivo ISA, 2002. 

 

 

Os materiais produzidos para ensinar os conteúdos de Matemática estão 

relacionados às atividades rituais e econômicas da comunidade, de forma a respeitar o 

conhecimento tanto em sala de aula, quanto nas atividades cotidianas, como as figuras 

geométricas usadas nos artesanatos, a pintura corporal, utilizada nos rituais e as 
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negociações de compra de produtos utilizados nas aldeias, a exemplo: combustível 

gasto para transporte de pessoas em um barco e entre outras situações que envolvem 

recurso financeiro.  

 De acordo com RCNEI (1998), trabalhar com os conteúdos da disciplina de 

matemática, em comunidades indígenas, deve-se estar atento a três campos de estudo: 1º 

o estudo dos números e das operações; 2º o estudo do espaço e das formas; 3º o estudo 

das grandezas e medidas.  

 Conforme o Caderno de planejamento do professor e avaliação do aluno do 

ensino fundamental, os três campos de estudos previstos no Referencial devem ser 

apreendidos de forma simultânea, articulados entre si e com as demais áreas de 

conhecimento. Com essa prática, os alunos têm uma interação entre os conhecimentos 

matemáticos e o mundo que os cercam (RCNEI, 1998, p.166). 

A Figura 23 extraída do Caderno de Planejamento do professor não indígena 

Douglas Willian em 2015, na aldeia Afukuri da etnia kuikuro do alto Xingu retrata uma 

atividade sobre as frações, proposta aos alunos como forma de explicar o conceito de 

divisão, multiplicação, exemplificando o cálculo de área. 

Como os conteúdos são articulados com outras áreas de conhecimento, a 

atividade proposta demostra que os conceitos das outras áreas estão presentes de forma 

clara; na geografia (escolha do local, tamanho da área a ser plantada em metros 

quadrados) na ciência (tempo da colheita, divisão dos produtos entre os membros da 

comunidade), e dentre outras situações contempladas nas áreas de conhecimento 

indígena previstas na grade curricular da educação escolar indígena. 
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Figura 23 - Caderno de Planejamento, Atividades, 2015. 

 
Fonte: Arquivo pessoal Prof. Douglas Willian. 

 

 

Na figura 24, trata-se de uma tarefa de casa e solicita que o aluno resolva 

cálculos envolvendo o conceito de medidas de tempo. Conforme os conteúdos 

propostos, por mais que a atividade exija especificamente noções de cálculo, enfatiza 

outros conceitos, de outras áreas do conhecimento conforme propõe o RCNEI (1998), 

Observa-se que os cálculos utilizando as quatro operações, envolve o conhecimento do 

tempo na aldeia, da confecção dos artesanatos, da representação da pintura (história, 

arte).  
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Figura 24 - Atividade de casa, 2020. 

  
Fonte: Acervo pessoal - Caderno da aluna Dayane Kuikuro. 

 

Existem uma gama de livros produzidos pelos professores indígenas na língua 

materna de cada etnia no Xingu, durante a análise das fontes fica evidenciado que a 

grande maioria dos professores e alunos indígenas, ainda preferem os livros na língua 

portuguesa em seus diversos contextos, fazendo as adequações à realidade indígena. 

3.6 - Ensino de Matemática: as estratégias utilizadas pelos professores Xinguanos 

 

A entrevista concedida pela professora Vilma José Sabino Kamaiurá, Mestre 

em Linguística, que leciona na EEI Leonardo Vilas Boas – Sala Anexa Nyarazul, 

localizada no alto Xingu no município de Gaúcha do Norte/ MT, contribuiu 

sobremaneira com nossa análise. Ela destaca sobre as estratégias utilizadas em sala de 

aula para o ensino dos conteúdos de Matemática. Segundo a professora, os conceitos 

matemáticos se iniciam com a matemática indígena. 

A alfabetização em Matemática está ligada a maneira de pensá-la, mesmo pelos 

indivíduos com pouca ou nenhuma escolaridade. Apoiada pela teoria histórico-cultural, 

na qual, cada indivíduo é singular, apesar da semelhança com os outros integrantes do 

grupo, as crianças indígenas aprendem por meio da observação e oralidade com os pais, 

tios e os mais velhos nas suas atividades corriqueiras, como destaca Vygotsky (2007) 
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sobre a aprendizagem humana: O aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que 

o cercam (VIGOTSKY, 2007, p.100). 

Steinen (1940, p.515-516), nos seus estudos afirma que os indígenas contavam 

primeiramente os dedos das mãos, em seguida, os dedos dos pés; começavam por uma 

mão e depois passava para a outra chegando até o dez, repetindo o mesmo processo nos 

pés e chegando a vinte. 

Segundo o relato da professora, na formação inicial de um aluno indígena eles 

aprendem a contar os números utilizando os dedos das mãos e dos pés, na língua 

materna da seguinte maneira. O numeral 1 é contado do dedo mínimo, para o dedo 

polegar e assim por diante, terminado os dedos das mãos passa-se para os dedos dos 

pés, terminado o dedo dos pés de um indígena, passa-se para o colega índio do lado e 

assim por diante. Então um índio só pode contar até vinte (20), utilizando-se de seu 

próprio corpo.  

A seguir, uma breve explicação de como a professora realiza esta contagem na 

língua materna Kamaiura do tronco linguístico tupi guarani e a relação com a Língua 

Portuguesa, até o número 10. 

O numero 01 (um) = “Mojepete”. O número 02 (dois) = “Mokoy”. O número 

03 (três) = “Mo’Apyt”. O número 04 (quatro) = Mojo’iru” que significa dois casais. O 

número 05 (cinco) =” jene po momap”. O número 06 (seis) = “Jene poa wero’ yahap 

Mojepete”. O número 07 (sete) “Jene Poa Wero’ Yahap Mokoy”. O número 08 (oito) 

“Jene poa wero ‘yahap Mo’apyt”. O número 09 (nove) ’Jene poa wero ´yahap 

Mojo’iru’. O número 10 (dez) Jene po opap. 

Observe que os nomes se repetem a partir do número seis, no final volta o 

número um. Uma breve explicação da professora na língua portuguesa faz com que a 

criança indígena faça assimilação para o ensino aprendizagem com maior facilidade na 

língua portuguesa: Número 05 (cinco) =” jene po momap”. Significa que os dedos de 

uma mão acabaram. O número 06 (seis) = “Jene poa wero’ yahap Mojepete”, significa 

que uma mão cheia e mais um dedo da outra (Mojepete).  “O número 07 (sete) “Jene 

Poa Wero’ Yahap Mokoy”, significa que uma mão cheia, mais dois dedos da outra 

(Mokoy)”. O número 08 (oito) “Jene poa wero ‘yahap Mo’apyt”, significa que uma mão 

cheia, mais três dedos da outra (Mo’apyt). O número 09 (nove) “Jene poa wero´yahap 

Mojo’iru”, significa que uma mão cheia, mais quatro dedos da outra (Mojo’iru). O 
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número 10 (dez) Jene po opap, significa que acabaram os dedos das mãos. Segue 

quadro com os números na língua Kamaiura e Aweti do mesmo tronco linguístico, mas 

de família dialética diferente, como aponta a Figura 25. 

 

Figura 25 - Números na Língua Kamaiurá e Aweti e na Língua Portuguesa, 2020. 

 
Fonte: Quadro da sala de aula Nyarazul - Acervo pessoal do pesquisador. 

 

 

 Durante a entrevista, a professora, para melhor esclarecer como se ensina a 

Matemática em sala de aula para os alunos índios, utilizou o quadro-negro para explanar 

a sua aula nos explicando como se dá a construção do número nas referidas línguas. 

Pegou o giz e começou a aula esclarecendo sobre o conceito de número, carregada de 

uma cultura própria, advinda das etnias. 

Na língua Aweti, a formação inicial de um aluno indígena começa utilizando 

os dedos da mão e dos pés, na mesma perspectiva da língua Kamaiura. Apesar de serem 

do mesmo tronco linguístico, porém, com diferenças na grafia e na fala, conforme 

retrata o Caderno de planejamento da professora (Figura 26). Todos os relatos aqui 

apresentados foram explanados na oralidade e no caderno de planejamento (2019), pois 

nesta comunidade, não foram localizados livros com os números nas línguas citadas. 

 Conforme relato da professora, na língua Aweti, a explicação na Língua 

Portuguesa segue a mesma explicação na língua Kamaiura. Aqui a explanação dos 

números segue até o numeral vinte, pois a maioria dos alunos e das famílias pertence a 

etnia Aweti, do tronco linguístico Tupi Guarani. 



119 

 

Figura 26 - Caderno de Planejamento, 2019. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal Profª Vilma Kamaiura. 

 

 Rita Potiguara (MEC, 2008), retrata durante sua fala que “o aprendizado das 

línguas indígenas na escola pode proteger e promover os usos dessas línguas 

minoritárias perante a língua portuguesa, sem que uma seja considerada superior à 

outra”. Todas as línguas indígenas no Brasil se encontram em risco de extinção e seu 

uso nas escolas pode trazer a revitalização e modernização com a criação de novos 

léxicos, a adoção da escrita em materiais didáticos e paradidáticos de autoria indígena e 

a produção de vídeos para valorização do uso oral. 
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 A escola sempre estará a serviço das comunidades indígenas, seja por meio dos 

processos de ensino como a construção do conhecimento, ou pela produção e utilização 

de material diferenciado e específico. A linguagem como instrumento de expressão 

humana, pode construir modificar e transmitir uma cultura. Os indígenas de modo 

específico utilizam a linguagem como documento de identidade em determinados 

momentos. A língua materna utilizada na forma oral e escrita deve ser a língua de 

instrução do currículo utilizado em sala de aula para introduzir conceitos, dar 

esclarecimentos e explicações, de modo que professores e alunos discutam todas as 

disciplinas do currículo proposto. 

 Os conteúdos mais trabalhados conforme os depoimentos da professora estão 

relacionados às operações fundamentais - adição, subtração, multiplicação e divisão que 

são parte fundamental do estudo da Matemática. Durante as aulas teóricas e práticas 

utiliza situações problemas e objetos do contexto da aldeia. Neste contexto, considera-se 

que nem todos os alunos gostam de fazer contas no caderno, mas muitos querem 

aprender. Saber as quatro operações não significa apenas efetuar contas, e sim ter a 

compreensão dos cálculos para resolver situações práticas do cotidiano.  

Figura 27 - Caderno de Planejamento, 2019. 

 
Fonte: Acervo pessoal - Profª Vilma José S. Kamaiura. 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI, 1998) dominar essas quatro operações, entretanto, não significa apenas saber 

fazer "contas". Compreender o significado desses cálculos envolve também, reconhecer 

as situações em que são úteis, bem como o tipo de pensamento ou raciocínio que exige 

conta de mais, de menos, de vezes e de dividir. Isto quer dizer que os conceitos 

matemáticos, de “mais” e de “menos”, por exemplo, não são neutros. 

Neste contexto as operações produzem efeitos sobre os números. A adição de 10 

e 50 produz um resultado menor do que a multiplicação de 10 e 50. E a subtração de 40 

e 20, produz um resultado maior do que a divisão de 40 e 20. Esta percepção é 

importante porque capacita o aluno a fazer cálculos mentais e estimativos. (RCNEI, 

1998, p. 173). As operações podem ser explicadas da seguinte maneira: 

• adicionar é o mesmo que "juntar"; 

• multiplicar é "juntar várias vezes a mesma quantidade"; 

• subtrair é "tirar", "quanto falta para" ou "qual a diferença entre"; 

• dividir é "repartir em partes iguais". 

 Entre os indígenas a primeira operação que aprendem na vida é a divisão, pois é 

um ato de amor, realizada com frequência nas atividades cotidianas de uma aldeia 

Xinguana, a exemplo: a divisão dos alimentos é feita de acordo com vários critérios. 

Repartir os peixes de uma pescada. Muitas vezes, não se trata em dividir em partes 

iguais, casas com mais moradores e idosos são privilegiadas e/ou a família do pescador. 

O caderno de planejamento da professora retrata parte da situação conforme destaca a 

Figura 28. 

Figura 28 - Caderno de Planejamento, 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal - Profª Vilma José S. Kamaiura. 
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 Os conteúdos de Matemática que envolvem o conhecimento tradicional mais 

valorizado na aldeia indígena são os sistemas de medidas. O Projeto Político 

Pedagógico (1998. p.165) considera um dos conceitos mais explorados pelo professor e 

pela própria comunidade nas atividades cotidianas (roça, colheita, lua, estrelas etc.). 

Medidas de espaço (roça), medidas de comprimento (construção de casa, canoa), 

artesanato (trançado e pintura) e pintura corporal, para realizar essas atividades, os 

alunos utilizam o próprio corpo como parâmetro de medida: o braço, o palmo e o passo. 

No caderno de planejamento da professora Vilma, destacam-se os 

conhecimentos de unidade de medidas e geometria plana, utilizados cotidianamente. As 

atividades propostas em sala de aula mostram que essa sistematização é de certa forma, 

contextualizada com a realidade vivenciada na aldeia, como destacado na Figura 29.  

 

Figura 29 - Caderno de Planejamento, 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal - Profª Vilma José S. Kamaiura. 
 

 

 A atividade em destaque no caderno de planejamento enfatiza a unidade de 

medidas e utiliza o conceito de metro e seus múltiplos. Ao propor o exercício, a 

professora estabelece relações com a vivência dos alunos na comunidade. A professora 
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introduz o conceito de medidas (metro, centímetros, milímetros e quilômetros) 

estabelecendo relações. Na atividade a partir de uma situação real, solicita que o aluno 

transforme a distância de 42 km entre as localidades (aldeia Nyarazul até a cidade de 

Gaúcha do Norte) em metros. 

Nesse contexto já vivenciado pelos alunos diariamente no processo de 

locomoção da aldeia até acidade, o calculo mental é mais simples, basta associar a 

quantidade de saber aos quilômetros. Identificar quantos metros correspondem a um 

quilômetro e automaticamente se obtém a resposta. Outra maneira é fazer a 

multiplicação entre o valor da distância em quilômetro vezes mil, que corresponde a 

quantos metros têm um quilômetro. 

 

Figura 30 - Caderno de Planejamento, 2019. 

 
Fonte: Acervo pessoal - Profª Vilma José S. Kamaiura. 

 

 

Outra operação matemática muito utilizada pelos alunos do Ensino Médio é a 

regra de três, para resolver situações problemas do cotidiano e outras mais complexas, a 

exemplo: a construção da oca por alguns homens indígenas da comunidade. Conforme 

retrata o caderno de planejamento do professor com atividade proposta no ano de 2019. 
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Figura 31 - Regra de três. 

 

Fonte: Caderno de aluno – Prof. Douglas William, 2019. 

 

As atividades propostas em sala de aula estão sempre relacionadas às atividades 

corriqueiras da comunidade exigindo que os alunos estabeleçam conexões entre os 

conhecimentos adquiridos e os construídos pela experiência ao longo dos anos. Mesmo 

com material rico e disponível, atualmente, os materiais mais utilizados nas escolas 

indígenas são os livros didáticos do FNDE, com algumas adequações da educação 

diferenciada e específica para o cotidiano indígena com a contribuição de professores 

indígenas e não indígenas designados para a regência. 

O Projeto Político Pedagógico (2019) das escolas indígenas destaca no currículo 

escolar, parte dos assuntos oriundos da experiência e realidade da comunidade. Com 

ênfase sempre pelo que a criança já sabe e conhece e posteriormente ir aprofundando e 

relacionando conforme a estruturação da língua intercultural. Essa abordagem histórica 

é um instrumento de revitalização cultural, pois professores e alunos, ao mesmo tempo 

em que buscam conhecimentos, acabam por construir sua própria história por 

intermédio dos saberes de seu povo e daqueles adquiridos na situação de contato 

intercultural (RCNEI, 1998, p. 188). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados analisados revelam a importância de conhecermos a história da 

educação escolar indígena e oportunizar aos estudantes indígenas o acesso aos 

conhecimentos matemáticos e a valorização desses conhecimentos culturalmente 

acumulados. Os dados também apontam a necessidade de compreendermos o processo 

de formação docente indígena no Brasil que foi marcada por fatores internos e externos 

como a questão da identidade e convívio com a própria natureza, no qual os próprios 

indígenas são os protagonistas dessa formação que envolve diversas relações sociais e 

culturais, a formação acadêmica e o desenvolvimento de competências e habilidades 

ligadas ao letramento e numeramento, considerados essenciais na sociedade 

contemporânea. 

Diante de tantos desafios e com o intento de responder à questão norteadora do 

estudo: Como acontece a formação docente indígena e como a Matemática é ensinada 

aos alunos durante o processo de aprendizagem, considerando a transculturalidade 

entre as principais etnias do Alto Xingu? Apoiamo-nos a literatura especializada e nas 

fontes documentais para melhor compreensão de outros contextos culturais. 

As comunidades indígenas, professores e alunos das escolas indígenas 

brasileiras reconhecem e reivindicam a importância do ensino da “matemática dos 

brancos” como uma necessidade para compreender a vida dos demais sujeitos que 

vivem na sociedade geral. Adquirir conhecimento matemático é fundamental na 

sociedade contemporânea na qual a tecnologia e os meios de comunicação utilizam 

largamente as informações numéricas ou quantitativas. 

No entanto, essa tecnologia também ampliou consideravelmente abrangendo 

diversos lugares longínquos, parques e postos indígenas. Portanto, saber matemática é 

um pré-requisito para o desenvolvimento de atividades cotidianas de qualquer ser 

humano, de proteção ambiental, territorial e também de atenção à saúde e demais áreas 

do desenvolvimento humano. As lideranças e professores indígenas percebem que os 

conhecimentos matemáticos são essenciais para a sobrevivência e conquista de sua 

autonomia. Saber matemática significa manter uma relação de igualdade com as demais 

culturas. 

Durante a permanência e acompanhamento das atividades práticas na aldeia, fica 

evidente por parte da comunidade indígena, a necessidade de adquirir estes saberes, 
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registrar para que não se percam na oralidade, uma ação pedagógica inerente às práticas 

cotidianas nas aldeias oportunizando aos professores e estudantes indígenas, ampliar o 

conhecimento adquirido e refletir matematicamente sobre a realidade que vivem. 

Como pesquisador e, ao mesmo tempo, assumindo o ofício de historiador e 

etnógrafo, a partir do conhecimento da história, dos saberes e fazeres matemáticos nas 

comunidades indígenas à pesquisa ora desenvolvida oportuniza conhecer de perto uma 

realidade diferente e ao mesmo tempo tão peculiar que transcende aos conhecimentos 

ensinados na escola formal. 

Conhecer e compreender de perto a cultura desta etnia implica em respeitar, 

valorizar e, sobretudo estar aberto a aprender de forma diferente e interdisciplinar, onde 

o trabalho prático de construir a Oca significa o trabalho de muitas mãos e diferentes 

áreas do saber que juntas se complementam. Ensinar e aprender os conceitos 

matemáticos na comunidade escolar indígena requer sabedoria, paciência, habilidade e 

principalmente disposição para o novo e o diferente. Um aprendizado rico, cheio de 

detalhes, mas que faz toda diferença onde a convivência diária permanente é vivenciada 

de forma coletiva. 
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