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Resumo: Entre os inúmeros desafios que permeiam a educação brasileira, a formação dos 

professores destaca-se como uma das tarefas mais complexas, tendo em vista as novas 

exigências e desafios alvitrados às escolas. Segundo Nóvoa (2007) “a escola transbordou”, 

assumiu muitas missões e inversamente por outro lado os cursos voltados para a Formação de 

Professores estão aquém de contribuir para com essas novas e aceleradas mudanças que 

acontecem hodiernamente no contexto educacional. No campo da diversidade, a experiência é 

ainda muito mais dolente uma vez que os currículos dos cursos de formação de professores 

não dispõem de espaço para o específico, o diferente e o diversificado. A problemática dessa 

pesquisa consiste em verificar e esboçar uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos 

professores indígenas Parakanã do Município de Novo Repartimento. De que forma os 

professores recepcionam essa nova tarefa de ensinar? Quais os medos, os anseios, as 

expectativas? Que papel a formação de professores apresenta nesse processo? Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa descritiva, instrumentalizada a partir de entrevistas e 

observações. Os professores indígenas Parakanã possuem, somente, o Ensino Fundamental e 

foram selecionados por meio do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de 

Educação para trabalhar nas 14 escolas indígenas distribuídas em 14 aldeias pertencentes ao 

Território Indígenas Parakanã. Apesar de contar com um professor não índio “do lado” para 

contribuir com o ato de ensinar, as incertezas quanto á prática pedagógica eram imensas. Os 

resultados indicam que para superar as inquietações vividas pelos professores indígenas, a 

formação no sentido amplo da palavra, deve perdurar na vida do docente enquanto durar sua 

prática pedagógica. Em se tratando de professor indígena esse processo deve ser observado 

com propriedade nas especificidades que tange a educação escolar indígena; objetivando 

formar um professor capaz de demonstrar uma práxis à proposta de uma escola indígena de 

qualidade específica, diferenciada, bilíngue e intercultural de modo sobrepujar o padrão de 

escolarização guiado por intenções catequizadoras e/ou civilizatórias. 
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Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a difícil tarefa de ser professor no contexto 

contemporâneo amazônico sob o olhar de professores indígenas, partindo da lógica do 

materialismo histórico dialético em que os processos são historicamente constituídos e que em 

uma sociedade de classes o trabalhador sempre enfrentará desafios.  
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Em pleno século XXI a educação vive contraditoriamente o ápice da inovação 

tecnológica, do frenético processo de comunicação em massa, da economia globalizada e da 

intensificação da produção de conhecimentos nas mais diversas áreas, enquanto que na outra 

margem, observa-se a incipiência na formação de professores que norteiam os processos 

educacionais nessa sociedade cada vez mais inconstante.   

As pesquisas sobre formação de professor são vastas e têm se multiplicado nas ultimas 

décadas no Brasil e no mundo Novoa (1995), Zeichner (1993), Freire (1993), Mizukami 

(1996), Saviani (2009). No entanto, o tema “professor leigo” que já deveria ter sido superado 

nos discursos educacionais considerando tantas mudanças ocorridas no âmbito da legislação 

educacional, ainda merece debates e reflexão. Tendo sido muito pouco discutido, Rocha 

(2007) já enfatizava a ausência e o silenciamento desse tema ao tratar de formação de 

professores nas escolas rurais. Assim justifica-se a relevância dessa pesquisa com a reflexão 

da temática “professor leigo” sob o enfoque da educação escolar indígena.  

Sabe-se que na Resolução do Conselho Federal de Educação de 05 de junho de 2012 

nos artigos 20 e 21 enfatiza a formação tanto inicial quanto continuada do professor indígena, 

no § 2º A formação inicial será ofertada em serviço e, quando for o caso, concomitante com a 

própria escolarização dos professores indígenas. Ao garantir a formação desses sujeitos em 

serviços e concomitantemente com a própria escolarização, ao mesmo tempo em que dar 

garantia ao indígena em exercer a função de docente sem a formação mínima exigida na LDB 

9394/96; garante que na educação escolar indígena o professor leigo ainda possa atuar 

livremente no exercício do magistério. Eis o grande desafio para esses professores, visto que, 

não se trata de não ter um ensino superior em licenciaturas específicas, mas, em muitos dos 

casos, os professores sequer, terminaram o ensino fundamental.  

Diante dos referendados argumentos, o que se verifica na prática são muitas 

inquietações enfrentadas por esses professores leigos no exercício da profissão. Assim essa 

pesquisa adentrou 14 escolas indígenas dos povos Parakanã localizadas no Município de 

Novo Repartimento, objetivando analisar a difícil tarefa de ser professor indígena leigo. A 

pesquisa teve como sujeitos participantes 26 professores indígenas que atuam nas referidas 

escolas e foi instrumentalizada por meio de entrevistas estruturadas, observações e debates em 

grupos focais. Com base nos dados colhidos a partir da observação, debates e entrevistas 

estruturadas seguem-se no desenvolvimento da pesquisa as explanações das categorias 

observadas e os dilemas expostos pelos sujeitos e percebidos durante a investigação.    

 

Formação de professor e as contradições da contemporaneidade 

 



Historicamente, a formação de professor no Brasil, remonta o fim do século XIX, com 

a criação das “escolas normais” que tiveram sua preconização a partir do Ato Adicional de 

1934. Essas escolas tinham objetivo de formar professores para o ensino primário e logo em 

seguida, também, para o ensino secundário. O modelo educacional proposto nessas escolas 

fundamentava-se no modelo francês napoleônico de educação. Períodos anteriores a esse, não 

se percebeu preocupação explícita com a formação de professores. Segundo Saviani (2009), 

essas escolas, apesar de terem objetivos à formação didática pedagógica do professor, não 

refletia isso na prática.  

 

Visando à preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas Normais 

preconizavam uma formação específica. Logo, deveriam guiar-se pelas coordenadas 

pedagógico-didáticas. No entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou 

nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas 

escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas 

matérias ensinadas nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha 

era que os professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia 

transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico. 

(SAVIANI, 2006. pp. 144) 

 

O que se percebe é que desde os primórdios, a preparação do professor, esteve 

arraigada de complexos problemas que envolvem os aspectos teóricos e práticos do fazer 

pedagógico. E essa dicotomia acompanhou o processo histórico da formação de professor e 

perdura até os dias atuais, na maioria dos cursos de licenciaturas no ensino superior.  Mesmo 

num momento em que se pensava no ideário da Escola Nova em 1932, a qual objetivava ser 

ao mesmo tempo escola de cultura geral e de cultura profissional, falharam nos dois objetivos, 

visto que permaneceu nos cursos de formação a divisão entre conteúdos e prática. 

Desse período, os institutos educacionais se elevaram ao nível universitário e por meio 

do Decreto Lei 1.190/1939, criou-se o curso de Licenciatura em Pedagogia conhecido pelo 

modelo 3+1, o qual comportava três anos destinados ao estudo de disciplinas especificas e um 

ano destinado à formação didática.  

Com o advento do golpe militar em 1964, houve um reordenamento jurídico para fins 

de modificação no âmbito educacional. Logo com a Lei 5.692/1971, os ensinos primários e 

secundários foram alterados para primeiro grau e segundo grau. Extinguem-se as escolas 

normais e cria-se o segundo grau com habilitação para o exercício do magistério dividido em 

dois seguimentos; formação de 03 anos que habilitaria o professor para atuar de 1ª a 4ª série e 

formação de 04 anos habilitava para o magistério até a 6ª série.  

Com a promulgação de Lei 9394/1996 e o surgimento de Institutos Superiores de 

Educação e as chamadas Escolas Normais Superiores, tem-se a expectativa de resolver os 



problemas da formação docente no Brasil. Todavia, segundo (Saviani 2009), até os dias 

atuais, não se encontrou um caminho satisfatório.   

Os problemas que perpassam a formação de professores não são problemas isolados, 

mas tem origem em vários fatores que vão desde políticas educacionais, questões didático-

pedagógicas, estruturas curriculares dos cursos até a real finalidade da educação na sociedade 

atual. De acordo com (Novoa, 1999). “Nos dias de hoje, há uma retórica cada vez mais 

abundante sobre o papel fundamental que os professores serão chamados a desempenhar na 

construção da sociedade do futuro.” Verifica-se um excesso nos discursos e pobreza nas 

práticas no que tange as politicas educativas, formação de professores, às práticas 

pedagógicas, numa sociedade marcada por crises de legitimidade e déficit de participação, os 

professores são visto como profissionais medíocres e com uma formação deficiente ao mesmo 

tempo em que são considerados elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino 

e do progresso cultural e social. Todavia nenhum professor tem possibilidades de carregar nos 

ombros missões tão vastas como essas que lhes são impostas e em outros casos, auto-

atribuídas, sem que sejam devidamente capacitados para tal função.   

No contexto da educação escolar indígena, esses dilemas alvitrados à função do 

professor, se intensificam, uma vez que além de muitos desses professores indígenas se 

encontram em um nível de formação docente bastante precário, a educação escolar indígena 

por outro lado, exige que a prática desses seja diferenciada, multicultural, interdisciplinar, 

bilíngue, capaz de formar um sujeito consciente e autônomo numa sociedade cada vez mais 

exploradora e alienante.  

 

Formação de professor no contexto da educação escolar indígena.  

 

A educação escolar indígena teve em seus primórdios, um processo educacional com 

intenções intensamente catequizadoras e civilizatórias, e com isso, só se pensou em professor 

indígena para atuar na educação dos seus povos muito recentemente, segundo, (Grupioni, 

2003). 

No cenário indigenista nacional, parece ser hoje um consenso a proposta de que 

escolas indígenas de qualidade só serão possíveis se à sua frente estiverem, como 

professores e como gestores, professores indígenas pertencentes às suas respectivas 

comunidades. Formar índios para serem professores e gestores das mais de 3.085 

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 2003. pp. 13. Grifo meu).  

 

A formação de professor indígena teve seu marco histórico a partir da Constituição 

Federal de 1988 no artigo Art. 231.  



 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

(CF/1998. pp. 133) 

 

A partir desse reconhecimento legal do indígena e sua organização social, seus 

costumes, sua língua, suas tradições, é preconizada na LDB 9394/96 seção II, o direito do 

professor a programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 

comunidades indígenas; além de ser mencionado no artigo 87, o treinamento e a capacitação 

dos professores em exercício – quer seja indígenas ou não indígenas. No mesmo artigo, o § 4
o 

estabelece que, até o fim da Década da Educação, somente os professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço serão admitidos para o trabalho docente, ou 

seja, o prazo findaria no ano de 2006. 

 Em 1999, com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação 03/99 e 14/99, que 

fixa diretrizes nacionais e dar encaminhamento para as escolas indígenas e outras 

providencias, enfatiza a formação específica do professor indígena de modo a atender as 

peculiaridades desse trabalho, com currículos e programas próprios, bem como produção de 

material e metodologias adequadas de ensino e pesquisa.  

Assim surgem turmas de formação de professores indígenas nas mais diversas partes 

do Brasil. Por volta dos anos 2000, concluintes de magistério indígenas autorizados pela 

Câmara de Educação Básica-CEB, formaram as primeiras demandas para o nível superior. 

Em 2004 aconteceu o seminário “Desafios para uma educação superior para os povos 

indígenas no Brasil” que contribuiu significativamente sobre as ações governamentais frente 

ao ensino superior e a luta dos povos indígenas pelo acesso á universidade. No mesmo ano, 

foi criado no MEC-Ministério da Educação a Secretária de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade –SECAD, que retira a educação escolar indígena da esfera da 

educação fundamental e reorganiza em uma Secretaria Geral de Educação Escolar Indígena, 

dentre outras estruturações cria-se o Programa de Formação Superior e Licenciaturas 

Indígenas – PROLIND, com objetivo de motivar e sensibilizar as Instituições de Ensino 

Superior , com vista a politicas de formação superior indígena. 

Entretanto, apesar dos avanços ocorridos na esfera da educação escolar indígena e na 

formação de professores indígenas, ainda é alarmante o grande número de professores leigos 

que atuam no magistério dentro das escolas, nas aldeias, segundo dados do MEC, (2007), o 

número de professores indígenas, saltou de 205 no ano de 1981 para 12.856 no ano de 2006. 

Todavia desse total 12.856 de professores, 65% possuía o Ensino Médio, 13% O Ensino 



Superior, 12%, terminaram o Ensino Fundamental e 10% ainda se encontravam estudando no 

Ensino Fundamental. 

Esses dados nos mostra o alarmante retrato da inexperiência de professores indígenas 

no magistério. Embora, o termo “professor leigo” tenha sido silenciado nos discursos 

educacionais, na prática, ainda se verifica a atuação desses professores, principalmente na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Historicamente, a figura do 

professor leigo, surge no Brasil Colônia, no período pombalino. Segundo Colares, 2003 apud 

Rocha; 

 

Com a expulsão dos Jesuítas pelo Marques de Pombal em 1759, o Estado se tornou 

responsável pela educação dos habitantes no pais, isso porém, não representou um 

avanço, ao contrário, é entendido como um retrocesso, uma vez que não havia um 

plano de ação para atender a demanda educacional deixada pelos padres da 

Companhia de Jesus. Havia dificuldade para encontrar professores preparados para 

tal função, além de o tipo de escola existente causar grande aversão nos estudantes. 

(COLARES, 2003. Grifo meu). 

  

Mesmo com a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, para que 

somente os professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço 

fossem admitidos para o trabalho docente, as políticas educacionais de todas as esferas 

públicas ainda não conseguiram cumprir o determinado pela legislação. O que demanda a 

“desqualidade” educacional, bem como, por outro lado, sérios conflitos na vida desses 

professores leigos que enfrentam o receio de não saber ensinar, a desvalorização profissional, 

a incerteza de empregabilidade dentre outros dilemas. Além desses problemas, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, DCNEEI, (1999). 

 

...a ausência de uma formação adequada para o professor provoca uma interrupção, 

na 4ª série, de um processo de educação diferenciada, bilíngue, pluricultural e 

conduzido pelos próprios índios, havendo um corte nesse processo, pois o ensino 

passaria, então, a ser ministrado por professores não índios, sem a formação 

requerida, ou em escolas urbanas, normalmente distantes das aldeias. (DCNEEI, 

1999. pp. 17.) 

 

Portanto, urge a necessidade de fazer cumprir a legislação educacional brasileira, bem 

como as diretrizes da educação escolar indígena ao mesmo tempo em que se garanta ao 

professor leigo acesso a formação profissional, seja ela em serviço, seja concomitante ao seu 

nível de escolaridade, mas que, sobretudo, esse professor possa trilhar horizontes a chegar ao 

ensino superior em licenciatura intercultural indígena e ou outra licenciatura que forneça 

subsídio para sua prática pedagógica, diferenciada, bilíngue e intercultural.  

Antes de inferir os resultados da pesquisa faz-se necessário retroceder na história dos 

Povos Indígenas Parakanãs para compreensão de quem são os sujeitos participantes. Os Povos 



Indígenas Parakanãs, autodenominados AWAETÉ (povos de verdade), atualmente vivem em 

uma área de 351.697,41 ha, legalmente demarcada, homologada e registrada no serviço de 

Patrimônio da União, conforme Decreto 248/91 de 29.10.91. A Terra Indígena Parakanã está 

situada em dois municípios no estado do Pará: Novo Repartimento e Itupiranga. Esses povos 

tiveram os primeiros contatos com o homem branco em 1972, quando a Fundação Nacional 

do Índio - FUNAI enviou um grupo de pacificadores (Magalhães 1985, p 29).  

Com a política desenvolvimentista da década de 70, na ditadura militar, iniciou-se a 

construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, além dos impactos que atingiram a fauna e flora 

da região, várias etnias indígenas tiveram seus territórios inundados, Tucuruí inundou parte de 

três áreas indígenas (Parakanã, Pucurui e Montanha), e as suas linhas de transmissão cortaram 

quatro outras áreas (Mãe Maria, Trocará, Krikati e Cana Brava) (Comissão Pró-Índio de São 

Paulo, 1991, p. 64). Além disso, a mudança do percurso da rodovia Transamazônica para 

acompanhar a margem ocidental do reservatório cortou a Área Indígena Parakanã, que foi 

truncada para ocupar apenas um lado da rodovia. A terra entre a rodovia e o reservatório foi 

usada para uma área de reassentamento (Gleba Parakanã), assim negando aos indígenas, 

acesso ao reservatório.  

Da área submersa por Tucuruí, 36% pertenciam aos índios Parakanã (Comissão Pró-

Índio de São Paulo, 1991, p. 74). Entre 1971 e 1977, esse povo, foi deslocado cinco vezes 

pela FUNAI. Em 1978 (três anos depois do início da construção em 1975), um programa de 

assistência chamado "Projeto Parakanã" foi montado pela FUNAI e Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S/A-ELETRONORTE para efetuar a transferência da etnia Parakanã para fora 

da área de inundação, mas o programa foi abandonado em 1979. Parte desse povo mudou-se 

em 1981, deslocando-se por iniciativa própria em vez de esperar a assistência governamental.  

Em 1982 o restante dos indígenas Parakanã foi transferido de helicóptero até a aldeia 

nova (Marudjewara), construída pela ELETRONORTE. A malária e outras doenças 

contribuíram para um aumento da mortalidade na nova aldeia após a mudança (Comissão Pró-

Índio de São Paulo, 1991, p. 75). Em 1987 a ELETRONORTE e a FUNAI começaram o 

"Programa Parakanã" que incluiu a construção de uma estrada Vicinal de 12 km para dar 

acesso a uma das aldeias (Paranati) a partir da rodovia Transamazônica, a compra de uma 

camionete e a construção de um armazém em cada uma das duas aldeias deslocadas por causa 

de Tucuruí. Atividades posteriores incluíam serviços de saúde, educação primária, extensão 

agrícola, e ajuda na patrulha às fronteiras da reserva (Comissão Pró-Índio de São Paulo, 1991, 

p. 76).  

A proximidade dos povos indígenas Parakanã no contexto das vilas rurais do 

município aguçou o interesse pela educação fornecida nas escolas do campo. No ano de 2013 



os caciques se reuniram o começaram demandar alunos para essas escolas. Porém com receio 

e falta de conhecimento sobre a educação escolar indígena, a gestão do município não 

matriculou esses alunos. Mesmo com a resistência por parte da Secretaria Municipal de 

Educação, alguns indígenas estudavam “encostados”, outros eram matriculados sem a 

especificidade “aluno indígena” na rede regular de ensino do município. Somente no ano de 

2017 que a secretaria municipal de educação abriu matrícula para “aluno indígena” nas 

escolas do campo. Nesse ano, houve uma demanda de 495 indígenas entre crianças, jovens e 

adultos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos – EJA em diversas escolas do campo, do município, próximas às aldeias.  

Com os alunos indígenas matriculados nas escolas das vilas, de forma “irregular” 

(visto que a Resolução Conselho Nacional de Educação 05/2012, define que a educação 

escolar indígena deve ser realizada prioritariamente em escolas indígenas localizadas nas 

aldeias), houve ação do Ministério Publico demandando à Secretaria de Educação celeridade 

nos processos de institucionalização da Educação Escolar Indígena no âmbito municipal.  

Atualmente a população conta com mais de 1200 indígenas, dos quais 678 são alunos 

indígenas de 14 escolas indígenas institucionalizadas no Município de Novo Repartimento.  A 

educação escolar indígena atende alunos na educação infantil a partir de 03 anos de idade, 

ensino fundamental do 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos (1ª 2ª e 3ª ETAPA).  

Para atender a demanda de alunos indígenas, a Secretaria Municipal de Educação, no 

ano de 2017, realizou o teste classificatório com 103 indígenas, sendo 97% desses alunos 

matriculados na Rede Municipal de Ensino na EJA- Educação de Jovens e Adultos, uma vez 

que pertence a faixa etária de idade acima de 15 anos. Desse público, 100 % são bilíngue, pois 

fala a Língua Portuguesa e o Idioma Materno Awaete-xe´enga e estão “alfabetizados” nos 

dois idiomas. Com essa ação a Secretaria Municipal de Educação-SEMED, finalizou o Ensino 

fundamental de 48 indígenas (Relatório Teste Classificatório/SEMED, 2017). Esses alunos 

concluintes do Ensino Fundamental se tornaram aptos a participar do Seletivo Simplificado 

para professor nível magistério (porém no edital exigia-se do professor indígena somente o 

ensino fundamental completo, uma vez que era a maior grau escolar que havia dentro das 

aldeias). Assim, foram contratados 28 professores indígenas e 02 supervisores para atuar no 

magistério. Além desses servidores temporários; foram contratados 26 professores, 01 

secretária escolar e 02 técnicos pedagógicos, todos, não indígenas para “dar conta” da 

educação escolar indígena do município que havia acabado de “nascer”. 

 

Metodologia 

 



Essa pesquisa faz uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos professores 

indígenas Parakanã do Município de Novo Repartimento. De que forma os professores 

recepcionam essa nova tarefa de ensinar? Quais os medos, os anseios, as expectativas? Que 

papel a formação de professores apresenta nesse processo?  Para poder chegar a respostas 

sobre a problemática em questão, buscou-se traçar um percurso epistemológico desde o 

momento em que esses professores foram “se preparando” para atuar na educação escolar 

indígena até 04 meses após o inicio do calendário letivo que se verifica a concretização do 

processo (do período de agosto de 2017 a julho de 2018).  Para embasamento teórico 

metodológico dessa pesquisa, “a abordagem dialética constitui fundamentação significativa 

para a investigação educacional, uma vez que se revela exigência intrínseca do conhecimento 

nesse campo, levando-se em conta o caráter eminentemente práxico da educação” (Severino, 

2001).  

Os sujeitos participantes foram 26 professores indígenas, servidores temporários 

(contratados por um período de 10 meses) pela SEMED, para atuar no magistério indígena 

nas turmas de Educação infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos EJA, em 14 escolas, localizadas nas 14 aldeias pertencentes ao Município de Novo 

Repartimento no Pará.  

Os instrumentos utilizados para levantamento de dados foram: entrevistas estruturadas 

e semiestruturadas coletivas, observação participante e técnica de grupos focais. Quanto aos 

aspectos éticos fez-se necessário observar à Resolução 466/12, a Resolução 304/200, a 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), considerando se tratar de 

seres humanos e com especificidades étnicas. Precisou-se ainda permissão da comunidade 

Tradicional por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, assinado por 

16 Lideranças (caciques) das 14 aldeias dos povos Indígenas Parakanã. 

 

Resultados 

 

Como o foco dessa pesquisa foram os professores indígenas da população Parakanã 

estudada, segue a tabela abaixo demonstrando o perfil dos mesmos.  

 

TABELA 1- Perfil dos participantes 

Quantidade  Sexo  Média de idade  Escolaridade  

27 Masculino 18 a 42 anos  Ensino Fundamental Completo  

01 Feminino  39 Ensino Fundamental Completo 

Fonte: Autor, 2018.  

 



 Percebe-se nessa tabela, que a grande maioria dos professores indígenas são homens, 

tendo em vista que segundo (Dutra, in GRUPIONE, 2003) “apenas os homens são os 

responsáveis por estabelecer as relações de contato com o "mundo dos brancos", na maioria 

das culturas de povos tradicionais. Na cultura dos Parakanã essa realidade não é diferente, as 

mulheres quase não participam de reuniões, poucas falam o português, e a decisões políticas 

são tomadas pelos homens. No entanto na seleção para o magistério teve um Cacique que pelo 

fato de desempenhar outras atividades na aldeia, permitiu que sua esposa participasse do 

processo ao qual foi selecionada para a docência. Tanto o esposo quanto a esposa fizeram 

anteriormente o teste classificatório, sendo aprovados. 

Os professores indígenas foram contratados para trabalhar diretamente com um 

professor não indígenas desde a educação infantil à EJA. Em cada sala de aula há sempre a 

presença de dois professores que os mencionarei assim como os professores indígenas falam. 

Professor não indígena é denominado de Professor Toria, enquanto que professor indígena é 

denominado Professor Awaete.   

Falando dois idiomas (o português e o awaete xeénga), concluintes do ensino 

fundamental e sem nenhuma experiência com o magistério, os professores Awaete foram 

selecionados pela liderança e posteriormente pela SEMED para assumir essa nova e 

desafiadora função: “ser professor indígena”. 

Mesmo sabendo que um Professor Toria estaria “lado a lado” do Professor Awaete, 

para “ensinar-lhe” a “arte” do magistério. Nenhum professor Awaete, nem professor Toria 

estavam confortáveis nessa circunstância. Visto que para ambos os professores, essa 

experiência de trabalhar na educação escolar indígena era nova e com muitos desafios. 

Questionados sobre quais as dúvidas, inseguranças, preocupações para o inicio do 

trabalho pedagógico nas escolas Awaete, os professores responderam que tinham dúvidas 

sobre os conteúdos dos Toria, sobre o português, como organizar a aula, que metodologia 

usar e assuntos burocráticos como preenchimento de diários. Além desses temas, foram 

relatadas dúvidas sobre avaliação, sobre aula de educação física e sobre a aula de Awaete 

Xe´enga, que por se tratar do idioma materno, ficou estabelecido por parte da SEMED, que os 

professores Awaete, além de ministrarem conteúdos diversos no idioma materno, traduziriam 

a fala dos professores para que as crianças compreendessem melhor, igualmente, dariam aula 

em awaete xe´enga. Todavia um número significativo de professores acreditava que ensinar 

awaete xe´enga não era importante porque “as crianças aprendem o awaete xeénga com os 

pais, com a comunidade, não precisa estudar na escola”. Essa fala reflete o quão forte é a 

cultura oral para essas comunidades e por outro lado revela-se que a escrita não foi 



completamente apropriada, apesar dos professores lerem e escreverem nos dois idiomas nota-

se que o domínio da escrita não é absoluto em nenhum dos dois.  

Ao observar um cartaz na parede da escola onde estava escrito em awaete xe,enga 

somente até o numeral cinco, foi questionado ao professor, porque ele não havia escrito até o 

numeral dez.  Esse, respondeu que só sabia até o numeral cinco.  

Diante dos relatos percebemos o grande dilema enfrentado por esses professores 

leigos, ao assumir o papel de docente na sua comunidade. Além de os professores 

demonstrarem preocupação com os aspectos pedagógicos e burocráticos do ato docente, foi 

perceptível durante as observações e entrevistas, a preocupação por parte desses, com os 

aspectos estruturais das escolas, pois todas as 14 se encontravam em situação bastante 

precárias, algumas funcionado em barracos improvisados, faltava além de espaço, utensílio 

para cozinha, bem como materiais para servir a merenda escolar, como copos, pratos, talheres. 

Em algumas escolas não havia filtros, nem outro tipo de fornecimento de água potável e os 

alunos tinham de beber água em suas casas. Alguns professores reclamaram que não tinham 

como ir beber água em suas casas, pois não podiam sair do seu local de trabalho, levavam 

água em recipientes que acabava por ficar quente. Também não havia banheiros para alunos e 

professores. Outro aspecto bastante preocupante para os professores foi o choque cultural 

entre os professores Awaete e professores Toria, os professores Awaete tinham muito receio 

de perguntar aos professores Toria (no inicio dos trabalhos pedagógicos) sobre as dúvidas que 

surgiam. O que de certa forma dificultou o processo de “aprendizagem” entre professores e 

também entre professores e alunos. Após quatro meses de aula, já se percebia uma 

aproximação e interação mais elaborada entre a comunidade escolar de forma geral.  

Os professores Awaete qualificavam os professores Toria em professor Katoete (bom) 

ou Katoere (ruim). Para ser um professor katoete, na concepção dos professores Awaete, os 

professores Toria deveriam tratar as crianças com respeito, ensinar os professores Awaete 

com presteza, ser assíduo, pontual e atencioso com a comunidade em geral.   

Esse trabalho não tem por fim em si mesmo, visto que o processo de construção de 

conhecimento e de formação dos professores continua. A SEMED buscou parceria e 

colaboração junto a Universidade do Sul e Sudeste do Pará-UNIFESSPA, Instituto Federal do 

Pará-IFPA, FUNAI e o Programa Parakanã para que pudesse ofertar magistério indígena para 

esses professores. A previsão do começo das aulas está marcado para inicio de 2019. A 

SEMED informou que quanto à precariedade nas estruturas que compõem o espaço escolar se 

dá pelo fato de a Secretaria Municipal de Educação não ter recursos destinados diretamente á 

Educação Escolar Indígena, tendo em vista os processos burocráticos e tempo de 

institucionalização. Essas escolas serão computadas no censo escolar a partir de 2019. 



Contudo foram providenciadas carteiras, quadros, material pedagógico para o oficio do 

professor (pincel, apagador, cartolinas, tintas, entre outros), material de limpeza, merenda 

escolar bem como a contratação especial dos professores, por meio do Seletivo Simplificado, 

para que os alunos indígenas não tivessem mais prejuízos no seu desenvolvimento escolar. 

Todavia a formação continuada está acontecendo por meio de oficinas, palestras e formações 

específicas promovidas com/pelos novos parceiros institucionais.  

Os professores Awaete, avaliam essas formações como grande oportunidade de 

aprender a ser professor, pois eles aprendem como ser autônomos da sua própria prática e 

vislumbram a possibilidade de serem professores sem a “ajuda” do professor Toria. Eles 

querem ser protagonista de um processo que historicamente estiveram na condição de 

explorados, colonizados e “domesticados”.  

 

Considerações finais 

 

Os profissionais que atuam nas Escolas Indígenas devem pertencer, prioritariamente, 

às etnias envolvidas no processo escolar, esta é uma tendência crescente em todo o Brasil. 

Regularizar a situação destes profissionais é uma urgência. Hoje, a situação do vínculo 

empregatício dos professores indígenas é bastante diferenciada: há professores contratados 

pelos sistemas estaduais e municipais de ensino, outros pela FUNAI e por missões religiosas e 

há, também, professores que lecionam sem nenhum vínculo.  

Desta forma, conhecer o que docentes pensam a respeito da problemática da Educação 

Escolar Indígena possibilitará a compreensão de como os educadores lidam com esse 

processo sem ferir os aspectos legais e culturais durante o processo de transição.  Para tanto, é 

preciso, pois estudos que visem à melhora ou a potencialização do processo autônomo de 

ensinar e aprender.  

A pesquisa nos leva a refletir que mesmo em condições precárias de trabalho e sem 

formação mínima necessária ao desempenho da função, os professores Awaete se mostram 

entusiasmados e motivados com a nova atividade. Isso demonstra que os AWAETE Parakanã 

desejam saber “tudo quanto for” conhecimento do mundo do “branco”, porém eles não 

querem deixar de ser Awaete. Eles não desejam ser brancos.   

A escola nesse contexto possui um papel fundamental no sentido de torná-los 

autônomos e emancipados. Porém a escola em si, precisa ser composta de políticas públicas 

que tragam em seu bojo a necessidade de reflexões sobre a especificidade, a diversidade 

cultural, os processos próprios de aprendizagem de acordo com os desejos da etnia Parakanã, 

contribuindo significativamente na formação desses profissionais.   



De certa forma, dentro da comunidade indígena o professor Awaete, goza de prestígio 

e respeito dos demais membros. Todos os envolvidos no processo escolar veem a escola como 

referência para a vida em sociedade  

Como se percebe nos apontamentos acima, os indígenas veem na educação 

escolarizada, a possibilidade de garantir autonomia; (chega de “branco” contar nossa história, 

dizer-nos o que fazer e como fazer). Essa emancipação só será possível se e somente se a 

escola trouxer no seu íntimo o fundamento às características de;  

 

Tratar-se de uma escola que, segundo Charlot (2005, p. 35), “faça funcionar, ao 

mesmo tempo, os dois princípios, o da diferença cultural e o da identidade como ser 

humano, os princípios do direito à diferença e do direito à semelhança”. (LIBÂNEO 

2016) 

 

Uma escola que se preocupe acima de tudo em fazer oposição a valores que legitimam 

os interesses dominantes em detrimento da vez e da voz das classes chamadas minorias, 

ocultas e silenciadas ao longo do processo histórico.  
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