
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

DELCILENE RUBIRA FOGAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LETRAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA 
ESCOLA INDÍGENA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho 

2019 

  



DELCILENE RUBIRA FOGAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LETRAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA 
ESCOLA INDÍGENA  

 

 

 

 

 

 

Texto da Dissertação apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Letras 
da Universidade Federal de Rondônia como parte 
dos requisitos exigidos para a obtenção do Grau de 
Mestre em Letras. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Odete Burgeile 

Linha de Pesquisa: Estudos de Diversidade 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho 

2019 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos queridos parceiros indígenas, alunos e 

membros da comunidade, que me receberam e apoiaram em 

todas as fases da pesquisa e a todo o povo Wari’. 



Agradecimentos 

 

Ao encerrar este momento de minha caminhada como aprendiz da área da 

educação, gostaria de agradecer a todos que estiveram ao meu lado, apoiando-me e 

me incentivando para a realização do meu sonho. 

Primeiramente, a Deus, por dar a oportunidade de me provar. 

Aos meus avós maternos (in memoriam), Roque e Ihelena, por serem exemplos 

a serem seguidos em minha vida. 

Aos meus pais, Ely e Dirce, que sempre me apoiaram em todas as minhas 

batalhas. 

Ao meu amado marido, José de Souza Lima, por ter aguentado solidariamente 

minhas longas ausências e sempre ter me incentivado, de todas as formas possíveis, 

sem reclamar. 

As minhas filhas, Talía eTainá, que nunca me deixaram desanimar, mostrando-

me que somos capazes de tudo desde que nos dispomos a fazer. 

Aos meus irmãos que tanto amo, Daniele e Erliton, que, nas horas mais 

sombrias, estavam lá para me apoiar. 

Ao meu cunhado, compadre e irmão de coração, Mathes, por ter me socorrido 

todas as vezes que precisei. 

A minha amada enteada, Francisca Gerliane, por aturar meu mau humor e 

pelos abusos de sua paciência quando me sentia só. 

Aos meus sobrinhos, Camilla, Andressa, Caio e Carina, que me fazem tentar 

ser exemplo, para que, se espelhando em minha pessoa, almejem um futuro melhor. 

A minha querida orientadora, Odete Burgeile, por ter sido a luz no meu caminho, 

sem nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu mesma já havia desistido. 

À “parceira” muito querida Márcia Dias, que me incentivou a dar os primeiros 

passos nessa estrada. 

Ao queridíssimo Fabiano Sales, pelos muitos apoios e incentivos ofertados 

durante todo o curso. 

Ao meu amigo professor Luciano Figueiredo Silva, por estar ao meu lado em 

muitas fases deste trabalho. 

Ao querido amigo Valter Pereira Costa, por ter me apoiado incondicionalmente 

ao longo dessa jornada.  

Ao povo Wari por ter me recebido calorosamente. 



A minha gata, Lizzie, por ter sido minha companheira em todas as horas 

incansavelmente e me alegrado quando eu estava cansada e desestimulada.  

À coordenação, aos professores e colegas do Mestrado em Letras da UNIR, 

por colaborarem significativamente para meu crescimento acadêmico. 

À Universidade Federal de Rondônia – UNIR e ao Mestrado Acadêmico em 

Letras pela oportunidade e conhecimentos recebidos. 

À CAPES que, ao financiar a pesquisa, proporcionou a realização de um sonho. 

A todos, meu mais sincero “Muito obrigada!” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Que diremos, então, quanto a estas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós?” (BÍBLIA, 2007, Romanos 8:31) 

  



FOGAÇA, Delcilene Rubira. Letramento de língua portuguesa em uma escola 
indígena. 2019. 144 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Letras, 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2019. 

 

RESUMO 

 

A necessidade do indivíduo de saber ler, escrever e fazer uso do aprendizado 
de maneira a estar apto a interagir e se inserir na sociedade de forma crítica e 
responsável é uma preocupação dos pesquisadores da área da educação. O termo 
Letramento Crítico surgiu como uma proposta para tentar sanar essa apreensão em 
relação à questão. A presente pesquisa foi realizada em uma escola indígena do povo 
Wari da rede estadual de ensino com alunos de sexto ao nono ano. O método de 
pesquisa utilizado foi o qualitativo de cunho etnográfico. O trabalho teve como 
objetivos investigar o que propõe o letramento crítico, observar se o letramento crítico 
oportuniza ao aluno indígena condições de participação e interação social, observar o 
Letramento Crítico no contexto da educação escolar indígena. A base teórica foi 
alicerçada em autores que discutem o letramento crítico (FREIRE, 1967; KLEIMAN, 
1995, 2007; GEE, 1996; SOARES, 2004, 2010, 2012; ROJO, 2009; MONT-MÓR, 
2013), bilinguismo (FLORY & SOUZA, 2009), interculturalidade (CANDAU, 2008, 
2009, 2011), translinguagem ( WILLIAMS 1996; BAKER, 2011; CANAGARAJAH, 
2011; GARCÍA, 2017), e o contexto da educação escolar indígena (D’ANGELIS, 
2001). Constatou-se que os alunos indígenas apreenderam a importância da 
preservação da água, tema trabalhado, de maneira considerável, que o letramento 
crítico oportunizou aos alunos condições de participarem ativamente e interagirem em 
seu contexto social, refletindo criticamente sobre questões que são importantes para 
seu cotidiano. Verificamos que a percepção dos alunos indígenas sobre a água difere 
da nossa em vários momentos, mas que eles também a veem como algo importante 
em suas vidas. 
 
Palavras-chave: Letramento crítico. Aluno indígena. Interculturalidade. 
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ABSTRACT 

 
                                                       
The need for the individual to be able to read, write and make use of learning in order 
to be able to interact and insert themselves in society in a critical and responsible 
manner is a concern of researchers in the field of education. The term Critical Literacy 
emerged as a proposal to try to remedy this apprehension regarding the issue. This 
research was conducted at a Wari indigenous school of the state school system with 
students from sixth to ninth grade. The research method used was the qualitative 
ethnographic nature. The objective of this work was to investigate what critical literacy 
proposes, to observe if critical literacy gives indigenous students the opportunity to 
participate and social interaction, to observe Critical Literacy in the context of 
indigenous school education. The theoretical basis was based on authors who discuss 
critical literacy (FREIRE, 1967; KLEIMAN, 1995, 2007; GEE, 1996; SOARES, 2004, 
2010, 2012; ROJO, 2009; MONT-MÓR, 2013), bilingualism (FLORY & SOUZA, 2009), 
interculturality (CANDAU, 2008, 2009, 2011), translanguage (WILLIAMS 1996; 
BAKER, 2011; CANAGARAJAH, 2011; GARCÍA, 2017), and the context of indigenous 
school education (D'ANGELIS, 2001). It was found that the indigenous students 
learned the importance of water preservation, a theme that was considerably 
discussed. Critical literacy provided students with the conditions to actively participate 
and interact in their social context, critically reflecting on issues that are important to 
their daily lives. We find that the perception of indigenous students about water differs 
from ours at various times, but that they also see it as something important in their 
lives. 
 
Keywords: Critical Literacy. Indigenous student. Interculturality. 
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INTRODUÇÃO 
 

É uma constante, entre os estudiosos da área da educação, a reocupação com 

a falta do saber ler e escrever do indivíduo, gerando uma inquietação crescente em 

como minimizar essa situação. Devido a isso, depois de várias discussões, surgiu o 

termo analfabetismo, porém ele não abrangia as amplas demandas sociais 

envolvendo a condição de sujeito, pois não basta apenas saber ler e escrever; é 

preciso saber utilizar o que se aprendeu de maneira ac interagir de forma crítica e 

responsável na sociedade.  

Dessa forma, surge o termo letramento implicando uma série de eventos que 

procuram levar o sujeito a interpretar o conhecimento adquirido e aplicá-lo no seu dia 

a dia. Nos mais diversificados contextos em que existe a relação ensino e 

aprendizagem, há sempre a preocupação em se chegar ao objetivo final que é o 

letramento do indivíduo.  

Por ser uma das propostas de ensino e aprendizagem mais comentadas 

atualmente e com resultados presumidamente satisfatórios, elegemos o letramento 

crítico para nos subsidiar nesta pesquisa. Os objetivos do nosso trabalho são a) 

investigar o que propõe o letramento crítico, pois queremos entender o que ele 

preconiza e como podemos aplicar suas orientações na nossa pesquisa,  b) observar 

se o letramento crítico oportuniza ao aluno condições de participação e interação 

social, além de ampliar as reflexões críticas, dessa forma pretendemos observar se 

conseguimos criar condições, através do letramento crítico,  para que o aluno da área 

indígena interaja com outros meios sociais  fazendo uma reflexão sobre a importância 

da sua existência no mundo fora da comunidade c) observar o Letramento Crítico no 

contexto da educação escolar indígena numa perspectiva intercultural, ao analisar se 

o letramento crítico oportuniza a valorização das culturas envolvidas, sem prejuízo 

para ambas, utilizando os  preceitos da  interculturalidade no processo de ensino 

aprendizagem do aluno indígena. 

Este trabalho resultou de nossa experiência na coordenação pedagógica de 

sete escolas indígenas no município de Nova Mamoré. Devido ao trabalho junto aos 

professores indígenas e não indígenas nessas escolas, e como relatora e professora 

do Magistério Indígena – Açaí –, foi possível a aproximação dos alunos indígenas e 

de suas comunidades, proporcionando uma visão mais realista de como é a vida nas 
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aldeias. Por várias vezes, presenciamos diferentes situações que   nos chamaram a 

atenção, dentre elas a questão de os alunos indígenas terem dificuldades de colocar 

em prática o conhecimento adquirido por meio das aulas ministradas pelos 

professores, os desafios encontrados pelos professores indígenas em ensinar uma 

segunda língua aos seus alunos, sendo que o próprio não a compreende de forma 

satisfatória, e a situação do professor não indígena que, além da adaptação com a 

língua materna indígena e a cultura local, precisa ensinar a Língua Portuguesa em um 

contexto carente de suportes físicos e pedagógicos.  

Ao longo dos quase cinco anos de trabalho, analisamos as práticas de ensino 

dos professores na área indígena e testemunhamos que não houve muita mudança 

desde que começamos a acompanhar seus trabalhos. Essa constatação nos fez 

refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem desses alunos e procurar meios 

com os quais pudéssemos contribuir para auxiliar os professores a perceberem o que 

poderia ser melhorado quanto à questão das dificuldades dos alunos em se tornarem 

mais reflexivos, críticos e sujeitos de seu próprio aprendizado, sempre considerando 

que trata-se de uma realidade diferente da não indígena. Para Panikkar (2000, p. 266), 

a interculturalidade se caracteriza pela exigência de abertura ao “outro”, uma vez que 

a problematicidade das perguntas é algo que não se pode resolver solitariamente. 

Na tentativa de melhorar a aprendizagem dos alunos, optamos por colocar em 

ação, juntamente com os professores indígenas e não indígenas, algumas práticas 

diferenciadas de ensino, mas, para abordarmos essa questão nas comunidades 

indígenas, precisamos levar em consideração as particularidades desses alunos, que 

vai desde a situação cultural, histórica, até a constituição da própria identidade. Não 

há como falar sobre a educação nas aldeias sem, primeiramente, ter um vislumbre de 

sua realidade. Em casa os alunos aprendem os valores culturais e os costumes além 

da língua materna, que, em alguns casos, é uma mistura de várias línguas oriundas 

do grupo Wari’.  

Também se faz necessário ter em mente que, nessas comunidades, a 

diversidade é ampla, começando pelas etnias encontradas, entre as quais estão a Oro 

Mon, Oro Waram Xijein, Oro Eo, Oro At, Oro Nao’, além do fato de que cada uma 

dessas etnias tem seus costumes próprios, independentemente de estarem na 

mesma aldeia, e também falam línguas diferentes. 

Assim, ao chegarem à idade escolar, os alunos se deparam com um mundo 

extremamente diferente do qual estão acostumados. O primeiro impacto é com a 
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língua portuguesa, pois, se em casa ele faz uso da língua materna, na escola, os livros 

didáticos são todos em português, de modo que, além de precisar ser alfabetizado em 

uma segunda língua, precisa antes aprender a falar essa língua. 

Diante desse contexto, optamos por iniciar um trabalho que visava desenvolver 

no aluno habilidades que o fizessem interagir com outras sociedades, permitindo-lhes 

expor suas ideias e confrontá-las com a de outras pessoas, tendo contato com outras 

realidades para que houvesse uma transformação em seu modo de pensar e agir sem 

desconsiderar sua própria cultura sempre com o objetivo, segundo Candau, (2011, 

p.44) de “promover uma educação para o reconhecimento do "outro", para o diálogo 

entre os diferentes grupos sociais e culturais, muito menos a negociação cultural”. 

Com o intuito de despertarmos o senso crítico nos nossos alunos, nos 

deparamos, a partir de nossas pesquisas, com o conceito de letramento crítico e, após 

algumas investigações, percebemos que as orientações do letramento crítico 

poderiam fornecer subsídios para nosso trabalho junto aos alunos indígenas. Surgiu, 

dessa forma, a necessidade de nos aprofundarmos nos conhecimentos do letramento 

crítico, sua origem, teorias e propostas e analisar se poderia ser trabalhado num 

contexto intercultural sem maiores prejuízos para a cultura local. 

A coleta de dados teve início em junho de 2018 e a escrita foi iniciada no 

segundo semestre do mesmo ano. Na pesquisa etnográfica, o pesquisador-

observador tem a opção de utilizar vários instrumentos de pesquisa, entre eles, 

entrevistas, questionários, diários de participantes, gravações em vídeo e áudio, 

documentos, relatos dos participantes etc., para que possa interpretar o objeto de 

estudo a partir de ângulos distintos. Assim, Cavalcanti e Moita Lopes (1991, p. 139) 

afirmam que “[...] a assim chamada subjetividade inerente a estes tipos de dados 

adquire uma natureza intersubjetiva ao se levar em conta várias subjetividades ou 

várias maneiras de olhar para o mesmo objeto de investigação”. 

A etnografia estuda padrões existentes no comportamento e nos pensamentos 

humanos que são demonstrados no seu dia a dia e em suas interações sociais. Essa 

área do conhecimento tende a se preocupar em focar nos trabalhos voltados para as 

minorias (MATTOS, 2001, p. 12), procurando entender como os sujeitos representam 

seus grupos, considerando-os em suas particularidades.  

Em nossa pesquisa, utilizamos várias estratégias, como entrevistas, 

questionários e observação participativa. 
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Os dados foram obtidos em uma escola indígena, com alunos de sexto ao nono 

ano, na faixa etária entre 18 e 30 anos. Essa escola foi escolhida pelo fato de a 

pesquisadora ter uma relação muito cordial com os membros da comunidade.  

Nossa base teórica aborda temas que envolvem o letramento crítico (FREIRE, 

1967; KLEIMAN, 1995, 2007; GEE, 1996; SOARES, 2004, 2010, 2012; ROJO, 2009; 

MONT-MÓR, 2013), a educação escolar indígena (D’ANGELIS, 2001), bilinguismo 

(FLORY & SOUZA, 2009); HAMEL, 1998; MAHER ,2005),  interculturalidade 

(CANDAU 2008, 2009, 2011), translinguagem ( WILLIAMS 1996; BAKER, 2011; 

CANAGARAJAH, 2011; GARCÍA, 2017). 

Estruturamos a escrita da dissertação em quatro capítulos. O primeiro aborda 

leis que regem a educação escolar indígena, faz um breve panorama da educação 

escolar indígena no Brasil, trata do projeto Açaí e sua importância, demonstra como 

bilinguismo está presente nas aldeias, também apresentamos conceitos de 

interculturalidade e educação intercultural e expomos vários fatores que tornam a 

educação escolar indígena um desafio. No segundo capítulo, discutimos vários 

conceitos de letramento crítico para amparar as atividades que foram realizadas com 

os alunos indígenas na escola. No terceiro capítulo, é feita a análise e interpretação 

dos dados que foram coletados. No quarto e último capítulo trazemos ainda, as 

percepções dos alunos diante da questão da água, demonstrando seus sentimentos 

em relação à sua preservação e suas utilidades. 
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1 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
 

Neste capítulo, discutiremos algumas leis que regem a educação escolar 

indígena, apresentando alguns de seus aspectos. Analisaremos, também, alguns dos 

desafios encontrados nessa modalidade de educação e o ensino bilíngue nas 

comunidades indígenas. 

 

1.1 Como as leis afetam o indígena? As leis e suas origens 
 

No primeiro projeto de Constituição do Império, após a independência do país, 

em 1822, foi proposta a criação de locais para catequese, em que os índios fossem 

civilizados e, em 1834, foram delegadas às províncias, através de um ato adicional, a 

criação de colônias indígenas, a catequese e a civilização dos autóctones. 

Ao delegar aos governos estaduais a instrução dos índios por meio do Decreto 

n° 8072, de 20 de julho de 1910, o então presidente Nilo Peçanha criou o Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SIP), vinculado ao 

Ministério da Agricultura até 1934 e, sendo transferido para o Ministério da Guerra, 

retornou ao Ministério anterior em 1939. Entre as décadas de 1910 e 1960, procurou-

se profissionalizar o indígena. Segundo Lima (1995, p. 120), esses órgãos eram 

responsáveis pelos indígenas que, por serem tidos como um extrato social transitório, 

seriam incorporados à classe dos trabalhadores nacionais futuramente.  

Em substituição ao SPI, foi criada, em 1967, a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), que optou por Summer Institute of Linguistics (SIL), modelo de educação 

“bilíngue” utilizado a partir de 1956 no Brasil, sendo feita uma parceria entre FUNAI e 

SIL, objetivando a codificação e ensino das línguas nas escolas. Durante o Regime 

Militar, foram elaboradas normas para a educação indígena reguladas pela Portaria 

75 de 1972. A partir da formação dos linguistas missionários do Summer Institute of 

Linguistic, em parceria com outras instituições, se dá o início aos ensinamentos 

evangélicos dentro das comunidades indígenas: “Os objetivos do SIL, nunca foram 

diferentes dos de qualquer missão tradicional: a conversão dos gentios e a salvação 

de suas almas” (SILVA; AZEVEDO, 1995, p. 151). 

O maior legado da Constituição Federal de 1988 em relação ao indígena foi o 

abandono da postura integracionista, uma tradição das leis brasileiras, que sempre 

incorporaram os índios à “comunidade nacional”, acreditando que eles estavam 
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condenados ao desaparecimento. Além disso, a Constituição contemplou os povos 

indígenas com o capítulo VIII denominado “Dos Índios” incluso no Título VIII, “Da 

ordem Social”, garantindo mais alguns avanços em relação aos direitos indígenas em 

seus artigos, entre eles, “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.” (BRASIL, 1988, p. 133) e “Art. 232. Os índios, suas 

comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 

de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo” (BRASIL, 1988, p. 134). 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito dos índios de manterem 

suas terras, línguas maternas e sua identidade cultural e assegurou o uso da língua 

materna juntamente com a língua portuguesa nas escolas indígenas, em seu artigo 

210:  

 

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 2.º O ensino fundamental 
regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem. (BRASIL, 1988, p. 124). 
 

A Lei nº 9.394 (LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) avançou 

substancialmente ao garantir o ensino escolar bilíngue e intercultural aos povos 

indígenas, no ensino fundamental, em seu artigo 32º: “§ 3º. O ensino fundamental 

regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas 

a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” 

(BRASIL, 1996, p. 23). 

A Resolução CNE/03/1999 de 17 de novembro de 1999, do Conselho Nacional 

de Educação, em seu Artigo 1º, definiu: 

 

Estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o 
funcionamento das Escolas Indígenas, reconhecendo-lhes a condição 
de escolas com normas e ordenamento jurídico próprios, e fixando as 
diretrizes curriculares do ensino intercultural, visando a valorização 
plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção 
de sua diversidade étnica.(CNE, 1999, p. 01).  
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Já em seu Artigo 2º, a Resolução CNE/03/1999 de 17 de novembro de 1999, 

do Conselho Nacional de Educação priorizou a organização, estrutura e 

funcionamento das escolas indígenas tiveram diretrizes nacionais fixadas: 

 

I - Sua localização em terras indígenas, ainda que se estendam em 
territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos;  
II - Atendimento escolar às comunidades indígenas;  
III - uso das línguas maternas no processo ensino aprendizagem, 
considerando a realidade sociolinguística de cada sociedade;  
IV - organização escolar própria, levando em conta suas formas de 
estrutura social, suas tradições, formas de produção de conhecimento 
e processos próprios de aprendizagem,  
V - formulação de projetos pedagógicos por escola ou por povo 
indígena, com a participação da respectiva comunidade.  
VI - organização das atividades escolares em períodos próprios, que 
podem não corresponder ao ano civil e serem estruturados em épocas 
diversas, respeitando o curso das atividades econômicas, rituais, e 
demais manifestações sociais e culturais. (CNE, 1999, p. 01). 
 

O Artigo 3º da Resolução CNE/03/1999 de 17 de novembro de 1999, do 

Conselho Nacional de Educação preconizou que, na decisão do modelo 

organizacional e de gestão da escola indígena, deverá ser levada em 

consideração a part icipação da comunidade : 

I. Suas estruturas sociais; 
II. Suas práticas socioculturais e religiosas; 
III. Suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e 
métodos de ensino- aprendizagem; 
IV. Suas atividades econômicas; 
V. A necessidade de edificação de escolas que atendam aos 
interesses das comunidades indígenas; 
VI. O uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo 
com o contexto sociocultural de cada povo indígena. (CNE, 1999, p. 
01). 

 

A Resolução CNE/03/1999 de 17 de novembro de 1999, do Conselho Nacional 

de Educação aborda, ainda, em seu artigo 10, a formação do professor indígena, 

discorrendo sobre como o planejamento da educação escolar indígena deve ser 

realizado com a participação de representantes de professores indígenas e vários 

segmentos indígenas e órgãos governamentais. (CNE, 1999, p. 03). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica foram definidas pela Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, que, 

seguindo os princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do 

bilinguismo e da interculturalidade, em seu Art.3º, define: 
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Constituem objetivos da Educação Escolar Indígena proporcionar aos 
indígenas, suas comunidades e povos: I - a recuperação de suas 
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a 
valorização de suas línguas e ciências; II - o acesso às informações, 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais da sociedade nacional 
e demais sociedades indígenas e não-indígenas.(DCNEEI, 2012, p. 
02). 

 

O PNE 2014-2024 (Plano Nacional de Educação) atendeu a educação escolar 

indígena estipulando a meta 07 com a estratégia 26, que objetiva 

 

[...] consolidar a educação escolar no campo de populações 
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 
e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na 
definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna 
das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação 
e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação 
inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 
educação especial. (PNE, p.08). 

 

Além disso, a estratégia 27 discorre sobre propostas pedagógicas nas escolas 
indígenas, visando  
 

[...] desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades 
indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 
fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive para os(as) alunos(as) com deficiência. 
(PNE, p.08). 
 

A Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que têm por objetivo 

regulamentar programas e cursos para formação inicial e continuada de professores 

indígenas nos variados sistemas de ensino. 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foram elencadas algumas 

competências gerais, entre elas a competência número 06, que fala da valorização 

das diversidades de saberes e vivências culturais, não especificamente para 

educação escolar indígena, mas que se adequa a esta, como pode ser visto a seguir:  
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. (BNCC, p. 09) 

 

Observamos que, ao longo dos anos, as regulamentações foram evoluindo e 

melhorando a educação escolar indígena, mas, apesar de todo esse avanço, ainda 

há um longo caminho a ser percorrido no sentido da efetivação das mesmas nas 

escolas, visto que essas leis, pareceres, resoluções e demais dispositivos apenas 

possibilitaram que as escolas indígenas se tornassem meios para que sejam 

valorizadas as línguas maternas, as tradições e para que o indígena não ceda às 

pressões da cultura dominante. 

 

1.2 Educação escolar indígena 

 
O início da educação escolar indígena no Brasil se deu com a chegada dos 

colonizadores, ficando a cargo dos missionários religiosos e sendo utilizada para o 

apagamento da diferença e diversidade dos povos indígenas e suas várias línguas, 

visando uma integração destes à sociedade brasileira.  

Segundo Aquino (2012, p. 49), a educação do indígena é conseguida pouco a 

pouco na própria vivência: 

 

A educação à vida vai acontecendo no dia a dia e em vários locais: 
seja na beira do fogo, da madrugada, no amanhecer, quando os 
conselhos de nossos avós tinham mais sucesso, porque nosso deus 
usava a boca deles para repreender os espíritos da desobediência. A 
educação nunca acontecia na ponta do lápis ou no papel; os indígenas 
não conheciam os desenhos esquisitos que chamamos de letras, que 
atrapalham o desenvolvimento do conhecimento tradicional. 

 

A educação na vida do indígena era pautada em suas experiências, passada 

de pai para filhos e netos, sem conhecerem a escrita propriamente dita. Melià (1999. 

p, 12) afirma que o indígena tem sua própria ação pedagógica e que isso oportunizou 

a ele a sustentação de sua alteridade: 

 
Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias 
próprias, das quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em 
outros termos, continua havendo nesses povos uma educação 
indígena que permite que o modo de ser e a cultura venham a se 
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reproduzir nas novas gerações, mas também que essas sociedades 
encarem com relativo sucesso situações novas. 

 
Na visão do autor, o indígena tem, em sua educação, meios que lhe permitem encarar 

as novas situações com alguma margem de sucesso. 

Conforme Melià (1999. p, 16), houve momentos de parada na educação 

indígena por diversos motivos: 

 
Por diversos motivos a educação indígena teve momentos de 
excessivo acanhamento, quase sem coragem para reclamar sua 
autonomia e seus direitos. A educação indígena não é a mão 
estendida à espera de uma esmola. É a mão cheia que oferece às 
nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já 
perdemos. Os professores e professoras indígenas têm oferecido 
críticas consistentes aos pressupostos pedagógicos de cartilha que 
foram produzidos e fundamentados na escola tradicional. Não veem 
sentido em aprendizagens que não possuem relação com suas 
histórias, com suas memórias e que, em seu conjunto, não parecem 
capazes de produzir uma emancipação sustentada em suas 
diferenças. 

 

D’Angelis (2001) enfatiza que a educação é vista de várias formas, mas, 

também, é preciso entender que, quando nos referimos à educação escolar indígena, 

essa não pode ser tratada de maneira isolada, mas, sim, em sua totalidade, afirmando 

que: 

 
Educação é uma expressão que, muitas vezes, é substituída, em 
nossa sociedade, pela palavra ensino, ou ainda, por ensino escolar. 
Por um lado, temos um substantivo (educação) que aparece seguido 
de um adjetivo (escolar), e isso significa que não é de qualquer 
educação que se está falando, e muito menos de toda educação em 
uma sociedade indígena (lembrando que a palavra está funcionando 
como outro adjetivo, que qualifica a expressão “educação escolar”). 
[...] No entanto, é bom destacar que, embora nosso foco seja 
educação escolar nas sociedades indígenas, não é admissível discutir 
isso sem fazer referência à educação indígena como um todo, uma 
vez que entendemos que o que se ensina na escola de uma sociedade 
indígena deveria ser aquilo que aquela sociedade deseja que ensine. 
Dizendo isso em outras palavras: a escola como diversas outras 
formas de ensino  faz parte do sistema educacional de uma sociedade 
(lembrando que nenhuma sociedade, por mais níveis de ensino que 
possua educa seus filhos apenas na escola). A educação das 
crianças, sua socialização na comunidade, se faz na família, pelo 
ensinamento dos pais, pelas palavras e histórias dos mais velhos e 
por muitos outros meios que a comunidade possua inclusive pela 
escola (ou seja, também pela escola). 
[...] Por que é importante compreender isso? 
Em primeiro lugar, porque é disso que se trata, quando se fala 
“educação diferenciada”. Na verdade, se quer falar de escola 
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“diferenciada”, para dizer que a escola em uma sociedade indígena 
não é ¾ ou, pelo menos, não deveria ser ¾ igual à escola da 
sociedade brasileira não indígena, exatamente porque os valores e as 
necessidades educacionais da sociedade indígena são diferentes, e, 
por isso, sua escola será diferente. Isso significa que o sistema 
educacional de uma sociedade está subordinado aos interesses da 
comunidade. 
[...] Em outras palavras, a educação faz parte das políticas que cada 
sociedade ou comunidade adota, buscando a sua sobrevivência e a 
continuidade das coisas que ela valoriza e em que acredita, por 
exemplo: sua língua, sua música, sua religião, etc. (D’ANGELIS, 2001, 
p. 36). 
 

Em suma, o estudante indígena não deve ser avaliado da mesma forma que o 

não indígena, devido a suas especificidades e ao contexto diferenciado em que está 

inserido. Devemos lembrar que o indígena tem uma herança cultural muito forte e esta 

determina muitos aspectos da sua vida, seja ela pessoal ou social.  

Dessa forma, percebemos que os alunos indígenas sofrem a influência da 

comunidade não só nos aspectos sociais como também nos acadêmicos. Sua 

percepção de mundo afeta diretamente seus estudos, mesmo em um contexto 

diferenciado, o que corrobora a ideia de que precisam ser avaliados de forma 

específica, levando em consideração todas as variações de sua vivência. Para 

D’Angelis (2001, p. 36-37) “[...] o que se ensina na escola de uma sociedade indígena 

deveria ser aquilo que aquela sociedade deseja que se ensine”. Na concepção desse 

autor a prioridade do ensino nessas localidades deveria ser o que os próprios 

moradores anseiam para que haja um aproveitamento maior do que se ensinou. 

 

1.3 Educação escolar indígena e seus desafios 
 

Quando se fala em educação escolar indígena, o que nos vem à mente é um 

ensino voltado especificamente para o aluno indígena, com professores indígenas, 

em escolas que atendam suas peculiaridades tanto no que se refere a sua cultura 

quanto a seu aprendizado. No entanto, o que se vê são realidades totalmente 

diferentes. Ao contrário do que se imagina, as escolas indígenas enfrentam problemas 

tão sérios quanto aqueles enfrentados pelas escolas não indígenas.  

Entre as várias situações encontradas como empecilhos para o aprendizado do 

aluno, percebemos que a formação dos professores indígenas, a cultura, a dificuldade 

da segunda língua são questões que interferem diretamente no desenvolvimento 
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intelectual do educando, o que D’Angelis (2001, p. 37), acertadamente, deixa claro 

quando afirma que “[...] a escola em uma sociedade indígena não é [...] igual à escola 

da sociedade brasileira não-indígena”, pois “[...] os valores e as necessidades 

educacionais da sociedade indígena são diferentes [...]”. 

Sabemos que, para o professor não indígena, existem muitas opções para se 

capacitar, seja em instituições de origem pública ou privada. Já para o professor 

indígena essa “facilidade” quase não existe, devido a vários fatores, como a diferença 

entre as línguas, a questão cultural, a situação da própria identidade indígena, a 

trajetória histórica entre o não indígena e o indígena, que tem um papel importante na 

convivência entre ambos até os dias atuais. 

Acreditamos que um dos pontos positivos da educação indígena é a 

participação da comunidade de um modo geral na instituição, além de a cultura ter 

papel determinante na comunidade. O fato é que a cultura, com base nas 

representações, define e elabora os próprios interesses pessoais ou imaginações 

coletivas, que não são dados e não são os mesmos em todas as sociedades (SAID, 

2007, p. 40-41). 

Há, em algumas escolas, o Projeto Político Pedagógico, que, sem dúvida, é 

uma das ferramentas mestras da educação e, como tal, deve ser feito de maneira 

democrática, visando à melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos e maior 

organização da escola. Porém, devido à complexidade dos termos utilizados, a 

comunidade tem dificuldade em entender a real função do PPP. Até mesmo eleger as 

prioridades dentro do Projeto Político Pedagógico se torna uma tarefa difícil, surgindo, 

então, a necessidade de que um não indígena explique todo o processo e um indígena 

traduza na língua materna, o que nem sempre tem um resultado satisfatório.  

Percebemos que os procedimentos burocráticos do não indígena dificulta a 

vida na escola, mas ele não tem como mudar essa situação, que acaba sendo 

imposta. Fanon (1968, p. 61-62, § 2˚) aponta essa imposição de uma cultura sobre a 

outra, que traz um sentimento de falsa integração: 

 

Eis a predominância da cultura que lhe foi imposta. Sentimento de 
(falsa) integração à família francesa: [...] duas jovens mestiças, suas 
alunas, a emoção de orgulho que lhe produz o sentimento de uma 
crescente integração em nossa família francesa. [...] Seria igual a sua 
emoção, se ela visse a França, ao contrário, integrar-se na família 
negra (ou amarela, ou vermelha, pouco importa), ou seja, diluir-se, 
desaparecer?  
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Os professores são, em sua maioria, indígenas, e quase todos têm o domínio 

básico das duas línguas, mas com pouco conhecimento das regras gramaticais e do 

léxico da língua portuguesa. Sabem o suficiente para se comunicar com os não 

indígenas, para tratarem de assuntos cotidianos e, de um modo geral, conseguem 

conviver com as duas línguas, estabelecendo entre si um meio para que a 

comunicação aconteça de forma eficaz.  

García et al. (2017, p.11) acredita, que a translinguagem auxilia no aprendizado 

da linguagem acadêmica e é necessário que o professor estimule o aluno a fazer uso 

de seu conhecimento prévio, também é preciso que haja flexibilidade e oportunidade 

de exporem seu desenvolvimento. 

Todavia, quando analisamos essas dificuldades, coloca-los como sujeitos da 

ação de ensinar torna-se um agravante. Outro fator que se destaca como dificuldade 

é o fato de os professores terem apenas a formação do Magistério Indígena. O Projeto 

Açaí foi instituído pelo Governo do Estado de Rondônia por meio do decreto nº. 8516 

de 1998, mas trata-se de Formação de Professores Indígenas, que se insere no 

Programa de Educação Indígena desenvolvido pelo Governo do Estado de Rondônia, 

no período de 1998 a 2018. Esse Projeto nasceu de um movimento em prol de uma 

educação indígena diferenciada, multicultural e bilíngue na década de 1990 e já está 

em sua terceira edição. 

Um dos maiores desafios encontrados pelos professores indígenas está 

relacionado ao uso social do que é ministrado nas aulas, pois alguns alunos não 

conseguem ter uma compreensão a ponto de conseguir utilizar o conhecimento 

adquirido em outros ambientes, situação que vai ao encontro ao que Soares (1998, p. 

39) afirma quando diz que o indivíduo letrado não é só aquele que sabe ler e escrever, 

mas aquele que usa socialmente e pratica a leitura e a escrita, respondendo 

adequadamente suas demandas sociais. Observa-se que a dificuldade encontrada 

pelos alunos na adaptação da segunda língua acarreta a falta de compreensão e, 

consequentemente, prejudica a interação em situações que deveriam ser simples.  

De acordo com Freire (1997, p. 46), 
 

[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou com a professora ensaiam 
a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
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realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. 

 
O RCNEI (2005, p. 124) ressalta a importância do uso da língua materna nas 

comunidades indígenas, bem como a necessidade de ensinar a Língua portuguesa 

para a socialização dos alunos: 

 
Como as comunidades indígenas são muito pequenas, se 
comparadas à sociedade majoritária, suas crianças aprenderão a usar 
oralmente as línguas indígenas, de forma adequada a todas as 
situações sociais, no próprio convívio diário: não há necessidade de 
nenhuma intervenção escolar nesse sentido. Na sociedade maior, de 
fala portuguesa, entretanto, há situações, como por exemplo numa 
consulta médica, num cartório, numa repartição pública, em que as 
pessoas não se conhecem e não têm, necessariamente as mesmas 
referências. É por isso que precisamos, nessas oportunidades, ser 
mais claros, expressar melhor nossas intenções, nossos pontos de 
vista e nossos argumentos, nossas dúvidas, nossos sentimentos. 
Diante disso, é papel da escola ampliar as formas de expressão oral 
do aluno em língua portuguesa, para que ele possa se comunicar em 
novas situações.  

 
 

Os professores indígenas pontuam como um empecilho a situação, em muitos 

casos, em que o aluno vem de casa sabendo apenas a língua materna quando 

ingressa no primeiro ano, fazendo com que o professor, além de ensinar as regras da 

língua portuguesa, tenha que ensinar também a falar. Albuquerque (1999, p. 32) 

afirma que “[...] a língua e a cultura da sociedade majoritária estão presentes, de 

diversas formas, em todos os espaços dos grupos minoritários, mesmo naqueles onde 

predomina a língua indígena”.  

Mais um agravante no caso dos alunos é que muitos iniciam a vida estudantil 

acima da idade certa, alguns em razão de os pais não deixarem estudar, outros por 

simplesmente não quererem. Há, ainda, aqueles que iniciam e desistem pelos mais 

variados motivos, como, por exemplo, a mudança de comunidade pela família, ou 

porque teve que sair para ajudar a caçar e pescar, ou porque foi morar com algum 

parente em outra comunidade e, assim, vão aparecendo vários fatores que contribuem 

para a dificuldade de aprendizagem dos indígenas. 

Além disso, muitos alunos deixam a escola para buscarem oportunidades que 

aparecem nas comunidades, a fim de ajudar na renda familiar, de modo que é possível 

ver crianças muito novas ajudando a família. Esses fatos são vistos como algo normal 

nas comunidades e deixam os professores preocupados com o rendimento dos 
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alunos. Os docentes chegam a ir às casas na tentativa de fazer com que as crianças 

retornem, porém, isso só ocorre quando terminam as atividades laborais. No caso da 

colheita da castanha, por exemplo, são necessários dois meses para terminar e essa 

atividade determina o tempo de permanência da criança na escola. 

Os docentes indígenas alegam sentir dificuldades para ensinar, mesmo 

fazendo a graduação. O fator diferença de língua é uma barreira difícil de transpor, 

pois alguns falam a língua materna, mas não a escrevem; outros a falam e escrevem, 

mas não conseguem falar adequadamente a língua portuguesa, tampouco ensinar as 

crianças de maneira satisfatória. São poucos entre os cinco que dominam as duas 

línguas tanto na forma oral quanto na modalidade escrita. 

Mais uma dificuldade no ensino nas escolas indígenas é a adaptação dos 

professores não indígenas à língua materna dos alunos devido a esta ser 

frequentemente usada nas escolas. Essa situação gera um efeito interessante nos 

docentes, que, ao se depararem com uma segunda língua, se veem na mesma 

situação dos discentes, o que causa estranheza e certa apreensão, porque, além de 

ter que ensinar a língua portuguesa, precisa se adaptar a uma nova língua e, em 

muitos casos, mais de uma língua na mesma comunidade. 

 

1.4 Projeto Açaí 
 

O Projeto Açaí, Magistério Indígena de Rondônia, foi instituído pelo governo do 

Estado por meio do Decreto n. 8.516, de 1998, e autorizado no Conselho Estadual de 

Rondônia (CEE-RO) de acordo com Parecer n. 031/98-CEE-RO, de 26 de maio do 

mesmo ano, depois de muitas tentativas e negociações por parte dos indígenas e 

organizações não governamentais do Estado de Rondônia, foi criado para formar 

professores indígenas no estado de Rondônia. Para o desenvolvimento do projeto 

Açaí, houve uma consulta junto às lideranças indígenas, a fim de ajustarem as 

especificidades das comunidades no que tange à educação dos alunos indígenas 

(VENERE, 2011). 

No início do projeto não foi estabelecida a necessidade da formação inicial e 

por se tratar de formação para professores oriundos de contextos diversificados  nos 

mais variados aspectos como a cultura, língua, tempo de estudo,  ocorreu uma 

heterogeneidade nas turmas de maneira que haviam professores com conhecimento 
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básico de alfabetização na Língua Portuguesa e outros que já possuíam o nível médio 

completo, inclusive trabalhando nas aldeias como professores. 

        Ao analisarmos o projeto de implantação do Magistério Açaí, verificamos uma 

preocupação por parte de quem elaborou o projeto em consolidar uma educação 

escolar para as populações indígenas de Rondônia que contemplasse sua diversidade 

linguística e cultural levando em consideração o contexto educacional desses 

indivíduos. Nesse sentido, pretendeu - se formar os professores indígenas em nível 

médio, priorizando o desenvolvimento de suas habilidades para a pesquisa e 

produção de material didático específico considerando o processo histórico de cada 

etnia e suas relações interculturais. (Rondônia, 2004). 

Com edições que contemplam 10 etapas cada, os cursistas estão numa faixa 

etária que varia muito devido à distorção idade/série que é recorrente nas escolas 

indígenas. O Projeto Açaí tem como característica atender a uma ampla diversidade 

linguística e cultural, devido ao crescimento dos temas de interculturalidade e outros 

que proporcionaram a valorização das culturas indígenas.     

           O objetivo do projeto é formar em Magistério os indígenas que querem ser 

professores ou já atuam como tal, ofertando o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a carreira de docente para o ensino fundamental primeiro 

seguimento. 

      O Projeto Açaí já formou cerca de 220 profissionais, das mais variadas etnias, em 

suas edições I e II de acordo com a coordenação Geral do Núcleo de Educação 

Escolar Indígena. O Projeto ajudou a amenizar a falta de professores nas escolas 

indígenas do Estado de Rondônia. 

        O Estado conta com um total de 231 professores indígenas que estão 

distribuídos pelas 114 escolas nas comunidades onde aproximadamente 4 mil alunos 

indígenas são regularmente matriculados.  

      A primeira edição do projeto chamado Açaí I teve seis anos de duração durante 

os anos de 2000 a 2006. 

       O Projeto Açaí em sua segunda edição durou cinco anos entre os anos 2009 a 

2014, com 114 docentes formados e em 2015 a terceira edição iniciou com 120 

cursistas com previsão de conclusão em três anos, mas devido a diversos fatores o 

término foi adiado para o ano de 2019. 
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1.5 O ensino bilingue na escola 
 

A partir do século, XX a noção de bilinguismo foi ampliada e isso dificultou a 

elaboração de um conceito que contemplasse toda sua dimensão. Segundo Hornby 

(1977, p. 8): 

 
Situação linguística em que duas línguas coexistem na mesma 
comunidade ou em que um indivíduo apresenta competência 
gramatical e comunicativa em mais do que uma língua. O bilinguismo 
costuma ser considerado como um contínuo linguístico, situado entre 
dois extremos teóricos, o de competência mínima e o de competência 
nativa. 

 

No dicionário Oxford (2000. p. 117), a definição de bilíngue é: “[...] ser capaz de 

falar duas línguas igualmente bem porque as utiliza desde muito jovem”, sendo o 

conceito de ”alguém que fala duas línguas” um dos mais conhecidos. Na concepção 

de Myers-Scotton (2006 apud Salgado et al., 2009, p. 03),  

 

Falar somente uma língua, tipicamente à língua que se adquire como 
sua primeira língua ou “língua materna” (geralmente a língua falada 
em casa, pela família) é chamado de monolinguismo. Bilinguismo é o 
termo usado para a situação em que o indivíduo fala duas ou mais 
língua. 
 

Verificamos que, dentre as muitas definições de bilinguismo, encontram-se 

algumas inclusivas e outras nem tanto, pois algumas aceitam que o indivíduo consiga 

apenas se comunicar em outra língua que não a materna. 

          Hamel (1998, p. 56) classifica o bilinguismo em individual e social: 

 
[...] em situações de Bilinguismo é possível identificar dois tipos: 
Bilinguismo Individual e Bilinguismo Social. Para o autor, se a 
correlação de força e o processo histórico não permitem pensar na 
aplicação plena de uma política linguística que proporcione aos 
falantes o monolinguismo individual ou grupal, temos que aceitar a 
ideia de que todos os sistemas apresentam, em menor ou maior 
escala, as características de um Bilinguismo Social, ou seja, a 
coexistência de duas línguas nos mesmos domínios socioculturais.  

 
 Ao falar duas línguas, o indivíduo é chamado de bilíngue, o que constitui 

um exemplo de bilinguismo individual, ao passo que o bilinguismo de uma comunidade 

é chamado de social. 

Após as atuações do SPI (1910-1967) e, posteriormente, da FUNAI (1967-

1971), todo o ensino ministrado ao indígena foi em língua portuguesa, alternando 
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missionários e professores. Somente em 1972, foi adotada pela FUNAI uma nova 

política educacional através da Portaria 75N/72, que determina que a educação dos 

povos seja sempre bilíngue, bem como estabelece que a língua portuguesa somente 

será ministrada aos indígenas que já faziam uso da mesma, para não se correr o risco 

de a língua materna indígena ser colocada como uma segunda língua.  

Ao conceituar bilinguismo, precisamos ir além da ideia de que bilíngue é o 

indivíduo que fala duas línguas. As possibilidades são bem mais amplas para um 

sujeito bilíngue, pois este pode expandir o leque de conhecimentos que o fazem ter 

uma maior compreensão do mundo e agir de acordo. Isso nos leva a crer que, por 

vivermos em uma sociedade global que exige conhecimentos, devemos pensar em 

educação bilíngue não como o indivíduo que apenas decodificou os signos linguísticos 

de duas línguas. 

O bilinguismo concebe muitos quadros diferentes, os quais se reportam “[...] à 

esfera social, política, econômica, individual, à aceitação e valorização de cada uma 

das línguas faladas e das culturas com as quais se relacionam, à exposição e 

experiência com a língua, entre outros fatores” (FLORY; SOUZA, 2009, p. 28).  

Na realidade indígena brasileira, o bilinguismo é visto por Maher (2005, p. 68) 

como “Bilinguismo de Minorias”, assumindo um caráter compulsório. Para eles, não 

há opção de escolha, já que saber língua portuguesa é visto como uma obrigação, 

tanto para sua inserção na sociedade não indígena quanto dentro das próprias 

comunidades indígenas. Existe, assim, uma necessidade opressiva de falar 

português, sendo a questão do “pertencimento” um dos fatores que se sobrepõem, 

apresentando-se mesmo como prioridade, principalmente para jovens e adolescentes. 

A relação entre a educação bilíngue e o bilinguismo é direta. A educação 

bilíngue determina o nível e o grau de bilinguismo dentro da aldeia. Ambos estão 

associados, na comunidade indígena, a aspectos sociolinguísticos e socioculturais. A 

diferença entre eles é que a educação bilíngue, ao produzir o bilinguismo, acaba 

sendo contagiada por um bilinguismo externo. 

Dessa forma, Flory e Souza (2009, p. 26) asseguram que “[...] as escolas 

bilíngues de educação indígena podem ser vistas como uma forma específica de 

formação de sujeitos bilíngues”. Nesse modelo de escola, “[...] as crianças podem ter 

sua escolarização em sua(s) língua(s) materna(s), ao lado do português, aprendido 

com a perspectiva de desenvolver um Bilinguismo Aditivo” (FLORY; SOUZA, 2009, p. 

26). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu Artigo 78, delega a 

responsabilidade de estimular a cultura e dar assistência aos indígenas ao sistema de 

Ensino da União, com ajuda das agências federais para, entre outras coisas, 

proporcionar a educação escolar intercultural e bilíngue a esses povos, objetivando: 

 

1°, fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 2°, manter programas de formação de pessoal 
especializado, destinado à educação escolar nas comunidades 
indígenas; 3°, desenvolver currículos e programas específicos, neles 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades; e 4°, elaborar e publicar sistematicamente material 
didático específico e diferenciado. (BRASIL, 1998, p. 33). 

 
 

          Portanto, é necessário que o ensino nas comunidades seja realizado de acordo 

com as especificidades de cada povo, respeitando sua cultura e condição de cidadão 

com direitos e deveres. 

 
        

1.6 Interculturalidade e Educação Intercultural  

 

         Alguns pesquisadores entre eles Candau (2009, 2011), Fleuri (2002, 2003), 

levantam a discussão que, para a educação intercultural acontecer é necessário a 

reflexão e vivência ativa por parte dos professores sobre a diversidade dos grupos 

sociais, étnicos, religiosos, culturais etc. Candau (2009, p. 170) afirma que  

[...] a educação intercultural não pode ser reduzida a algumas 

situações e/ou atividades realizadas em momentos específicos, nem 

focalizar sua atenção exclusivamente em determinados grupos 

sociais. Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores 

e todas as dimensões do processo educativo, assim como os 

diferentes âmbitos em que ele se desenvolve. (CANDAU, 2009, p. 

170). 

 

                  Através desses aspectos percebemos a necessidade de mudanças no 

sistema da educação nos âmbitos estrutural e de desenvolvimento de competências 

de gestores e professores, pois dessa forma haverá a possibilidade de convivência 

entre os diferentes grupos culturais. 

            O papel da escola, além da transmissão do conhecimento, é proporcionar 

condições que favoreçam a produção e ressignificação de conhecimentos e saberes 

dos mais variados grupos culturais, sendo o eixo que norteia a educação atual, 
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levando em consideração as lutas contra as desigualdades humanas. As diferenças 

culturais devem estar “dentro da escola” fazendo parte das relações interpessoais 

juntamente com as práticas pedagógicas pensando nas ações educativas, que 

permitam o aprendizado dos diferentes sujeitos, grupos, sociedades valorizando as 

diversidades culturais. 

               Candau (2011, p. 10-11), afirma que a interculturalidade como “um processo 

dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em 

condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade”, também é um 

intercâmbio  

[...] que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre 
elas na sua diferença; um espaço de negociação e de tradução onde 
as desigualdades sociais, econômicas e políticas, e as relações e os 
conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos e sim 
reconhecidos e confrontados; uma tarefa social e política que interpela 
o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais 
concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e 
solidariedade; e uma meta a alcançar. (CANDAU, 2011, p. 10-11). 
 
 

       Para Canclini (2004, p. 40) a interculturalidade promove à (sem 

crase)confrontação e entrelaçamentos, pois trata do relacionamento entre grupos em 

que suas diferenças proporcionam negociações de conflito e empréstimo recíproco, 

tendo que respeitar suas disparidades. Esse movimento surgiu da desestabilização 

das ordens nacionais e étnicas advindos da interdependência suscitada pela 

globalização.  A junção de culturas desvanece as fronteiras ideológicas e culturais.  

         A interculturalidade nos permite tornar mais complexas as situações entendendo 

interação como desigual, conexão/desconexão, inclusão/exclusão. A política da 

diferença traz um equilíbrio interpretativo na interculturalidade. Segundo Canclini 

(2004, p. 40) “[...] a passagem que estamos registrando é de identidades culturais 

mais ou menos autocontidas a processos de interação, confrontação e negociação 

entre sistemas socioculturais diversos”. 

       Segundo Godenzzi (2005, p. 6-7), a interculturalidade, surgida das reivindicações 

dos povos indígenas, foi uma resposta crítica diante dos problemas e conflitos do 

mundo atual. Soriano (2004, p. 91) considera que a interculturalidade remete a uma 

coexistência das culturas em um plano de igualdade.  

           Estando inserida em uma sociedade que muda constantemente e onde cresce 

os movimentos de combate aos desequilíbrios sociais, a escola hoje enfrenta um 
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grande desafio que é realizar uma educação intercultural cumprindo seu papel social 

e construindo uma sociedade onde haja menos desigualdades e mais justiça.    

         Segundo Candau (2011, p. 241) é necessário que haja discussões na sociedade 

sobre a educação intercultural, trazendo seu caráter multicultural e onde “diferentes 

grupos socioculturais conquistam maior presença nos cenários públicos(fecha 

aspas?). As discussões sobre questões de gênero, raciais, étnicas e outras, já 

iniciaram atualmente nas escolas, mas de maneira superficial e insuficiente para 

precaver hostilidades e enfrentamentos. Por tratar - se de uma questão difícil que afeta 

o desenvolvimento do trabalho dos professores e a vida diária das escolas. 

           Nos últimos anos a educação intercultural teve um amplo desenvolvimento no 

continente latino-americano um amplo desenvolvimento nas políticas públicas e nas 

produções acadêmicas.  

        O especialista sobre educação intercultural Lopez-Hurtado Quiroz (2007, p. 21-

22), sintetizou a trajetória de incorporação da educação intercultural na agenda latino-

americana:  

 

Nestes 30 anos, desde que o termo foi acunhado na região, a 
aceitação da noção transcendeu o âmbito dos programas e projetos 
referidos aos indígenas e hoje um número importante de países, do 
México à Terra do Fogo, vêm nela uma possibilidade de transformar 
tanto a sociedade em seu conjunto como também os sistemas 
educativos nacionais, no sentido de uma articulação mais democrática 
das diferentes sociedades e povos que integram um determinado país. 
Desde este ponto de vista, a interculturalidade supõe agora também 
abertura diante das diferenças étnicas culturais e linguísticas, 
aceitação positiva da diversidade, respeito mútuo, busca de consenso 
e, ao mesmo tempo, reconhecimento e aceitação do dissenso, e na 
atualidade, construção de novos modos de relação social e maior 
democracia. 

 
          

          Segundo Alain Touraine (1999, p. 326) a escola tem por função instrução e 

também de educação e deve encorajar a diversidade cultural proporcionando 

atividades que formem a personalidade dos alunos, para ele a escola “é um lugar 

privilegiado de comunicações interculturais.” O papel da escola é preponderante e 

promove a autoestima e a confiança das relações sem preconceitos e discriminações 

e cria oportunidades para que as crianças das etnias minoritárias se desenvolvam 

com atitudes, competências e conhecimentos necessários para ascender em estudos 
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acadêmicos, emprego e cargos superiores, tendo as mesmas oportunidades que as  

crianças pertencentes à maioria (cultura dominante), (TOURAINE 1999, p. 332). 

        Segundo   FLEURI (2002, p. 139), a educação intercultural como: 

 

 Um processo multidimensional, de interação entre sujeitos de 
identidades culturais diferentes. Estes, através do encontro 
intercultural, vivem uma experiência profunda e complexas de 
conflito/acolhimento. É uma oportunidade de crescimento da cultura 
pessoal de cada um, na perspectiva de mudar estruturas e relações 
que impedem a construção de uma nova convivência civil. A educação 
intercultural promove inclusive a mudança do sistema escolar: defende 
a igualdade de oportunidade educacionais para todos, requer a 
formação de educadores, estimula a reelaboração dos livros didáticos, 
assim como a adoção de técnicas e de instrumentos multimediar. 
(FLEURI, 2002, p. 139). 
 

 
          Somos desafiados pela educação intercultural constantemente exercitando 

nossa identidade e alteridade. 

         Candau (2008, p. 52) defende uma perspectiva intercultural que promova uma 

educação para o reconhecimento do “outro”, que incentive o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais. Para Catherine Walsh (2001, p. 10-11), a 

interculturalidade é 

 

[...] um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e 
aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade 
mútua, simetria e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre 
pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, 
buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. 
Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades 
sociais, econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder 
da sociedade não são mantidos ocultos e sim reconhecidos e 
confrontados. Uma tarefa social e política que interpela o conjunto da 
sociedade, que parte de práticas e ações sociais concretas e 
conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade. 

Uma meta a alcançar. (WALSH, 2001, p. 10-11) 
 
 

       Dessa forma podemos perceber a interculturalidade como uma troca de vivências 

entre indivíduos de diferentes culturas e que se respeitam mutuamente. 

       A interculturalidade alude a um tipo de sociedade em que as comunidades 

étnicas, os grupos sociais se reconhecem em suas diferenças e buscam uma mútua 

compreensão e valorização.  
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1.7 Translinguagem 

 

           Cen Williams (1996, p. 193-211) usou o vocábulo translinguagem, em galês, 

referindo - se a forma como os alunos utilizavam dois idiomas alternando-os para 

lerem e escreverem ou para uso receptivo ou produtivo. São práticas pedagógicas e 

também linguísticas que os bilingues usam para produção de sentido. 

           Segundo Colin Baker (2011, p. 288), a translinguagem é “o processo de fazer-

significado, moldar experiências, ganhar entendimento e conhecimento através do uso 

de duas línguas”. 

           Suresh Canagarajah (2011a, p. 408) afirma atribuiu que é como transitar entre 

duas línguas, tratando-as como um sistema integrado. Ela se difere do monolíngue 

porque duas línguas “coexistem na mente do bilíngue”. 

            A translinguagem torna-se indispensável para se entender as práticas sociais 

que vão além do entendimento acerca da linguagem e demonstrando que o indivíduo 

bilíngue, ou mesmo multilíngue, tem condições de circular entre as línguas dentro de 

um sistema único e integrado. 

             A característica principal da translinguagem é que, para ela, a língua não é 

um sistema linguístico/semiótico fechado e nem é autônoma. Os lugares que a 

translinguagem acontece concede aos falantes bilíngues várias seleções de recursos 

dentro de seu acervo linguístico e os concilia livremente estimulando suas 

experiências, criatividade, conhecimento, identidade cultural e seu poder de crítica. 

             A translinguagem pode auxiliar os estudantes fazerem conexões e também 

comparações, além de praticar podem brincar enquanto aprendem uma nova língua 

(GARCÍA et al, 2017, p. 11), proporcionando o início de uma consciência 

metalinguística crítica, pois durante esse processo as atenções se voltam para o 

funcionamento linguístico juntamente com o aprendizado de conteúdo e permite o 

entendimento em relação aos aspectos políticos, ideológicos e sociais. 
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2 LETRAMENTO CRÍTICO E O ENSINO-APRENDIZAGEM DO INDÍGENA 
 

Neste capítulo, iremos expor conceitos sobre letramento crítico sob a ótica de 

alguns autores nacionais e estrangeiros e analisaremos o conceito de letramentos 

múltiplos. 

 

2.1 Letramento crítico 
 

Atualmente, o termo letramento tem recebido uma atenção maior em pesquisas 

na área dos estudos da linguagem, quando comparado a épocas passadas, pois 

raramente era utilizado, haja vista a predominância do termo alfabetização. Segundo 

Silva (2011), o vocábulo surgiu nos anos 1970 a partir dos estudos de Paulo Freire, 

que inspiraram alguns autores a seguir sua noção de letramento como prática social 

e não somente como alfabetização. Conforme a autora, “[...] a perspectiva de ‘iletrado’ 

como o sujeito a quem foram negadas a justiça social e as mais altas posições nas 

relações de poder, fez surgir o termo letramento com uma perspectiva social” (SILVA, 

2011, p. 109).  

Dessa maneira, o letramento crítico tem suas raízes na teoria crítica social e na 

pedagogia crítica proposta por Paulo Freire. Já na década de 60, Freire (1967) fala da 

educação como pedagogia sendo crítica. O autor lançou a metodologia dentro de um 

contexto de desigualdade social, pois sempre defendeu aqueles que não tinham voz 

e eram socialmente marginalizados, com a finalidade de fazer com que houvesse uma 

transformação de seu contexto social: 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, 
terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão 
desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na 
práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, transformada a 
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa 
a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente 
libertação. (FREIRE, 1967, p. 41). 

 

          Para tentar relacionar as práticas educacionais com a realidade dos alunos, 

surgiu, na década de 80, o termo letramento, que, como esclarece Soares (2010, p. 

17), é uma tradução da palavra inglesa literacy, que, no Brasil, significa [...] “o estado 

ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito 

está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 
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econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, 

quer para o indivíduo que aprenda a usá-la”. A autora afirma que, esse estado ou 

condição em que o indivíduo consegue aprender a ler e a escrever influencia-o em 

seus mais variados aspectos, alterando-os e, consequentemente, trazendo uma 

mudança social em sua vida.   

Com a publicação da obra No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística, de Mary Kato, em 1986, deu-se início, no Brasil, às discussões sobre 

letramento. Nessa obra, a autora coloca como função da escola o desenvolvimento 

do sujeito letrado que seja capaz de usar a escrita socialmente, tornando-se: 

 

 “[...] sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua 

necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às 

várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de 

linguagem como um dos instrumentos de comunicação” (Kato, 1986, 

p. 7). 

 

Outras obras que tornaram intensas as discussões acerca da teoria 

metodológica sobre o letramento foram Os significados do Letramento, livro de Angela 

Kleiman, de 1995, em que são apresentados estudos sobre letramento desenvolvidos 

no país, e Letramento: um tema em três gêneros, de Magda Soares, livro lançado em 

1998, no qual a autora discute o que é letramento, o que é letramento e alfabetização, 

além de definir, avaliar e medir o letramento. 

Fica, portanto, evidente, a necessidade de diferenciar letramento de 

alfabetização, destacando que um não substitui o outro. Como afirma Soares (2010), 

ao falarmos sobre alfabetização, estamos nos referindo ao ato de tornar o indivíduo 

alfabetizado, e ao tratarmos de letramento, estamos nos referindo à condição de ser 

letrado. Para a autora, a grande diferença entre alfabetização e letramento e entre 

alfabetizado e letrado é: 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 
letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o 
indivíduo letrado, indivíduo que vive em estado de letramento, é não 
só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a 
leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 
(SOARES, 2010, p. 39-40). 

 

Segundo Kleiman, letramento abrange práticas de escrita e leitura (1995, p. 

19): “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que 
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usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”. A autora afirma, também, que letramento é 

“[...] como as práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 

escrita” (KLEIMAN, 1995, p. 181), em outras palavras, letramento é constituído de 

ações sociais que têm uma reação sobre a sociedade quando colocadas em uso.  

Tfouni, na obra em que primeiramente utilizou e definiu o termo letramento, dá 

o seguinte conceito, confrontando-o com o de alfabetização: “Enquanto a 

alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um 

sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 2010, p. 20). Conforme a autora, a 

concepção de letramento  

 

[...] não se restringe somente àquelas pessoas que adquiriram a 
escrita, isto é, aos alfabetizados. Buscam investigar também as 
consequências da ausência da escrita a nível individual, mas sempre 
remetendo ao social mais amplo, isto é, procurando, entre outras 
coisas, ver quais características da estrutura social tem relação com 
os fatos. Pois, a ausência tanto quanto a presença da escrita em uma 
sociedade são fatores importantes que atuam ao mesmo tempo como 
causa e consequência de transformações sociais, culturais e 
psicológicas às vezes radicais. (TFOUNI, 2010, p. 21). 

 

Tfouni (2010) assevera que não se pode reduzir o significado do letramento ao 

mesmo da alfabetização e ao ensino formal, pois a alfabetização não é ampla como o 

letramento e, por isso, deve ser entendido como processo sócio-histórico. Além disso, 

faz a relação entre letramento e desenvolvimento das sociedades. Segundo a autora, 

letramento seria a causa e consequência do desenvolvimento, sugerindo que o 

conceito de letramento ultrapassa o processo de alfabetização e de escola e o 

relaciona a processos sociais mais amplos, exemplificando desta forma: 

 

Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo 
produto do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios 
de produção e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo 
tempo, dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de 
transformações históricas profundas, como o aparecimento da 
máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, e da sociedade industrial 
como um todo. (TFOUNI, 2010, p. 23). 

 

Assolini e Tfouni (1999) afirmam que quando se entende o termo letramento 

como um processo sócio-histórico que possibilita a aquisição e uso da linguagem, não 
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há como se referir a uma pessoa que não sabe ler e escrever como iletrada, devido a 

sua inserção em contextos de uso da linguagem, pois “[...] as práticas sociais 

influenciam todos os indivíduos de uma sociedade” (ASSOLINI; TFOUNI, 1999, p. 5). 

Sendo assim, o mais adequado seria fazer referência a essa pessoa como “não-

alfabetizado”, pois estão vivendo em sociedades letradas e, por isso “possuem um 

saber sobre a escrita” (ASSOLINI; TFOUNI, 1999, p. 5), que é adquirido mesmo sem 

saber ler e escrever através do cotidiano. Soares (2010, p. 24)dá o exemplo dessa 

situação da seguinte maneira: “[...] um adulto pode ser analfabeto [...] mas se vive em 

um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte [...] é, de certa forma, letrado, 

porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita”. 

Soares (2012, p. 72), por sua vez, afirma que letramento “[...] é o conjunto de 

práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu 

contexto social.” Dessa forma, podemos alegar que um dos contextos sociais em que 

essas práticas são feitas pelos próprios sujeitos é a escola. Para o autor (2010), 

letramento é uma responsabilidade de todos os professores envolvidos com as 

diversas áreas de estudo: 

 

O letramento não é só de responsabilidade do professor de língua 
portuguesa ou dessa área, mas de todos os educadores que 
trabalham com leitura e escrita, cada educador, é responsável pelo 
letramento em suas diferentes áreas de estudo. O letramento, é o uso 
que se faz da língua escrita com toda sua complexidade, em práticas 
sociais de leitura e escrita, é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, 
e que usa socialmente a leitura e a escrita, que pratica e responde 
adequadamente às demandas sociais. (SOARES, 2010, p 39-40). 

 

Castela (2009, p. 40) afirma que “[...] não há um conceito de letramento capaz 

de abarcar todos os sujeitos, as demandas funcionais decorrentes dos lugares sociais 

ocupados e os contextos espaciais, temporais, culturais e políticos”. Já para Soares 

(2010), o termo letramento se refere a uma série de conhecimentos, habilidades, 

valores, usos e funções sociais e, por essa razão, há dificuldade em chegar a uma 

definição.  

A evolução social e as inovações tecnológicas exigem dos indivíduos que 

renovem as maneiras de utilização da leitura e da escrita. E o letramento surgiu para 

conceituar essas novas práticas como afirma Magda Soares (2010, p. 46):  
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Esse novo fenômeno só ganha visibilidade depois que é minimamente 
resolvido o problema do analfabetismo e que o desenvolvimento 
social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas 
práticas de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas 
necessidades, além de novas alternativas de lazer. Aflorando o novo 
fenômeno, foi preciso dar um nome a ele: quando uma nova palavra 
surge na língua, é que um novo fenômeno surgiu e teve de ser 
nomeado. Por isso, e para nomear esse novo fenômeno, surgiu a 
palavra letramento.  

 

A estudiosa apresenta duas dimensões principais para o letramento, a saber, a 

social e a individual. Nesse sentido, considera a dimensão social como “[...] um 

fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, 

e de exigências sociais de uso da língua escrita” (SOARES, 2010, p. 66), de forma a 

ser possível afirmar que as práticas de leitura e de escrita tendem a priorizar o 

contexto no qual o sujeito está inserido, bem como suas necessidades, e que o gênero 

textual a ser trabalhado é determinado por esse contexto social.  

A dimensão individual, por seu turno, engloba um conjunto de técnicas de que 

o indivíduo faz uso para aprender ler e escrever:  

 
Assim como a leitura, a escrita, na perspectiva da dimensão individual 
do letramento (a escrita como uma “tecnologia”) é também um 
conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, mas habilidades 
fundamentalmente diferentes daquelas exigidas pela leitura. Enquanto 
as habilidades de leitura estendem-se da habilidade de decodificar 
palavras escritas à capacidade de integrar informações provenientes 
de diferentes textos, as habilidades de escrita estendem-se da 
habilidade de registrar unidades de som até a capacidade de transmitir 
significado de forma adequada a um leitor potencial. (SOARES, 2010, 
p. 69).  

 

De acordo com Rojo (2009, p. 98), o termo letramento recobre os usos e 

práticas sociais em diversos contextos e 

 

[...] busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que 
envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles 
valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola 
etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. 
(ROJO, 2009, p. 98) 
 

 
Já para Kleiman (1995), há uma distância entre as práticas de letramento na 

escola e fora dela. Esta, por ser uma das instituições que tem a reponsabilidade de 
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proporcionar aos alunos práticas de letramento, deve criar condições de leitura e 

escrita para desenvolver nos alunos a capacidade de comunicação nos diversos 

âmbitos sociais, de forma que atenda a suas necessidades: 

 
O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal 
qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de 
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se 
afirmar que a escola, a mais importante das agências de Letramento, 
preocupa-se não como letramento prática social, mas com apenas o 
tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição 
de códigos (alfabético, numérico) processo geralmente concebido em 
termos de uma competência individual necessária para o sucesso e 
promoção na escola. Já outras agências de letramento, como a 
família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 
letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 20). 
 

 
Kleiman (2007) se posiciona diante da prática do letramento, retornando ao 

contexto em que se faz uso da leitura e da escrita em contraponto para adquirir 

habilidades e competências, objetivando tornar os alunos leitores ideais. Para a 

autora, 

 

A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que o aluno 
desenvolva uma competência ou habilidade não é mera questão 
terminológica. Na escola, onde se predomina uma concepção da 
leitura e da escrita como competências, concebe-se a atividade de ler 
e de escrever como um conjunto de habilidades progressivamente 
desenvolvidas até se chegar a uma competência leitora e escritora 
ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos do 
letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de 
escrita como práticas discursivas, com múltiplas funções e 
inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem. (KLEIMAN, 
2007, p. 2). 
 

Gee (1996, p.16), por sua vez, alega que “[...] ser criticamente letrado significa 

ter habilidade em confrontar discursos e analisar como eles competem entre si no que 

diz respeito a relação de poder e interesse”. Para Gee (1986, p. 720, tradução nossa), 

o letramento se diferencia conforme o contexto: 

 
[...] diferentes sociedades e subgrupos sociais possuem diferentes 
tipos de letramento, e tais letramentos têm diferentes efeitos mentais 
e sociais em seus contextos sociais e culturais. O letramento é visto 
como um conjunto de práticas discursivas, isto é, como formas de uso 
da linguagem, de fazer sentido na fala e na escrita. Essas práticas 
discursivas estão ligadas a visões de mundo específicas (crenças e 
valores) de grupos sociais ou culturais específicos. Tais práticas 
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discursivas estão integralmente relacionadas à identidade ou 
consciência das pessoas envolvidas nelas; uma mudança nas práticas 
discursivas implica uma mudança de identidade 1. 

 
Já conforme Street (1984, p. 1), letramento é “[...] um termo síntese para 

resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita.” Colaborando para a 

compreensão do conceito, o autor identificou dois modelos, o autônomo e o 

ideológico. No modelo autônomo, letramento é um conjunto de habilidades técnicas 

neutras e independentes do contexto social em que são usadas e que consentem que 

o sujeito aja de forma adequada socialmente. Já o ideológico, ou modelo de práticas 

sociais, concorda com a natureza sociocultural do letramento. Nesse modelo, “[...] o 

letramento é visto como um instrumento da ideologia, utilizado com o objetivo de 

manter as práticas e relações sociais correntes, acomodando as pessoas às 

condições vigentes” (SOARES, 2010, p. 76). 

Ao utilizar o letramento crítico nas aulas, é dado poder aos pensamentos e 

ações críticas e transformadoras, pois desafia os alunos e os ensina a pensar 

criticamente. Lankshear (2002, p. 44) aponta que o letramento crítico pode envolver:  

 
• o conhecimento de letramento em geral, ou especificidades de 
letramento, criticamente; que é ter uma perspectiva crítica de 
letramentos ou letramentos per se;  
• ter uma perspectiva crítica acerca de textos específicos;  
• ter uma perspectiva crítica e estar hábil a fazer uma “leitura crítica” 
de – práticas sociais, classificações, relações, apontamentos, 
procedimentos, etc., e que são mediados, e se faz possível, e se 
sustenta parcialmente através da leitura, da escrita, da visão, da 
transmissão, etc., textos. 

 
Quadro 1 – Conceitos sobre letramento 

Autor  O que é letramento 

 

 

 

 

[...] a alfabetização não pode ser reduzida ao 

mero lidar com letras e palavras, como uma 

esfera puramente mecânica. Precisamos ir além 

dessa compreensão rígida da alfabetização e 

 
1 […] different societies and social subgroups have different types of literacy, and such literacies have 
different mental and social effects in their social and cultural contexts. Literacy is seen as a set of 
discursive practices, that is, as ways of using language, to make sense in speech and writing. These 
discursive practices are linked to specific worldviews (beliefs and values) of specific social or cultural 
groups. Such discursive practices are integrally related to the identity or consciousness of the people 
involved in them; a change in discursive practices implies a change of identity. (GEE, 1986, p. 720). 
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Freire (1990, p. 12). começar a encará-la como a relação entre os 

educandos e o mundo, mediada pela prática 

transformadora desse mundo, que tem lugar 

precisamente no ambiente em que se movem os 

educandos. (Conceito que se aproxima do que 

hoje chamamos de letramento) 

 

Soares (2004, p. 47) 

[...] é caracterizado como o “estado ou condição 

de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce práticas sociais que usam a 

escrita.” 

 

Rojo (2009, p. 99) 

 

O “significado do letramento” varia através dos 

tempos e das culturas e dentro de uma mesma 

cultura. Por isso, práticas tão diferentes, em 

contextos tão diferenciados, são vistas como 

letramento, embora diferentemente valorizadas e 

designando a seus participantes poderes 

também diversos. 

 

 

 

Mortatti (2004, p. 98) 

Letramento está diretamente relacionado com a 

língua escrita e seu lugar, suas funções e seus 

usos nas sociedades letradas, ou, mais 

especificamente, grafocêntricas, isto é, 

sociedades organizadas em torno de um sistema 

de escrita e em que esta, sobretudo por meio do 

texto escrito e impresso, assume importância 

central na vida das pessoas e em suas relações 

com os outros e com o mundo em que vivem. 

  

 

 

 

[...] um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita, como sistema simbólico e como 

tecnologia, em contextos específicos, para 

objetivos específicos [...]. As práticas específicas 

da escola, que forneciam o parâmetro de prática 

social segundo a qual o letramento era definido, 
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Kleiman (1995, p. 18,19), e segundo a qual os sujeitos eram classificados 

ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-

alfabetizado, passam a ser, em função dessa 

definição, apenas um tipo de prática – de fato, 

dominante – que desenvolve alguns tipos de 

habilidades mas não outros, e que determina 

uma forma de utilizar o conhecimento sobre a 

escrita. 

 

 

Marcuschi (2007, p. 25,) 

 [...] envolve as mais diversas práticas da escrita 

(nas suas variadas formas) na sociedade e pode 

ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal 

como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado 

na medida em que identifica o valor do dinheiro, 

identifica o ônibus que deve tomar, consegue 

fazer cálculos complexos, sabe distinguir as 

mercadorias pelas marcas etc., mas não escreve 

cartas nem lê jornal regularmente, até uma 

apropriação profunda, como no caso do indivíduo 

que desenvolve tratados de Filosofia e 

Matemática ou escreve romances. Letrado é o 

indivíduo que participa de forma significativa de 

eventos de letramento e não apenas aquele que 

faz um uso formal da escrita. 

 

 

Street (1984, p. 1), 

[...] práticas sociais e concepções de leitura e de 

escrita” adquiridas por uma coletividade, 

apresenta dois modelos de letramento: o 

autônomo e o letramento ideológico. 

Coppens, Parente e 

Lecours (2000, p.176) 

aquisição do código escrito 

 

Scliar-Cabral (1998), 

[...] é o uso funcional de sistemas convencionais 

que permitem a compreensão e a produção de 



48 
 

textos escritos verbalmente codificados e 

dependentes da língua oral. 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.2 Letramentos múltiplos  
 

Rojo (2009) e Street (2007) dão embasamento para a discussão sobre 

letramentos múltiplos, pois procuram conceituar e apresentar as especificidades 

dessas novas práticas sociais de leitura e escrita.  

Rojo (2009, p. 98) destaca que “as práticas sociais de letramento que 

exercemos nos diferentes contextos de nossas vidas vão constituindo nossos níveis 

de alfabetismo”, sendo assim, entendemos que há vários níveis de letramento.  

Segundo Brian Street (1993 apud ROJO, 2009, p. 99), o letramento pode ser 

dividido em dois enfoques: autônomo, que vê o letramento “[...] em termos técnicos, 

desconsiderando o contexto social com consequências para a sociedade e a cognição 

são derivadas de sua natureza intrínseca”, e ideológico, que “[...] vê as práticas de 

letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da 

sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à 

escrita em diferentes contextos”.  

Dessa forma, enquanto o enfoque autônomo afirma que o contato natural com 

a escrita faz com que o indivíduo se aproprie do letramento em níveis cada vez 

maiores, o enfoque ideológico considera que, entre letramento e as estruturas sociais, 

não há indissociabilidade e, ainda, compreende que há uma ligação com práticas de 

leitura e escrita se apresentando nos diversos contextos sociais. Pode-se dizer, então, 

que tal enfoque reconhece os letramentos múltiplos. Conforme Street (2007), o 

modelo ideológico reconhece a multiplicidade do letramento e está ligado a contextos 

culturais específicos.  

Nos últimos tempos, percebemos o avanço das tecnologias e da internet, e sua 

prática social de leitura e escrita, ou seja, de letramento, está no contexto social de 

grande parte da sociedade atual, alcançando desde as classes mais baixas até as 

mais altas, socialmente falando. Essa prática faz parte dos múltiplos letramentos e 

está inserida na vida da maioria dos alunos, de modo que precisa ser valorizada pela 

escola, oficialmente o local de letramento. A reflexão que Rojo (2009, p. 105) faz nesse 

sentido é importante:  
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Podemos dizer que, por efeito da globalização, o mundo mudou muito 
nas duas últimas décadas. Em termos de exigências de novos 
letramentos, é especialmente importante destacar as mudanças 
relativas aos meios de comunicação e à circulação da informação.  
 

Percebemos que houve grandes mudanças nas formas de nos comunicarmos 

e isso exige novas práticas de letramento. A escola precisa trabalhar essas novas 

situações para que os alunos possam se desenvolver, alcançando autonomia para ser 

inserido num mundo em que novas habilidades são exigidas. 

Existe uma grande variedade de práticas sociais de leitura circulando na 

sociedade e isso nos faz entender que há muitas formas de letramento, ou seja, 

letramentos múltiplos. Por compreender que o conceito de letramentos múltiplos 

envolve muitas práticas sociais relacionando leitura e escrita, é importante um maior 

esclarecimento. Segundo Rojo (2009, p. 107), um dos principais objetivos da escola é 

“[...] possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se 

utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica 

e democrática.” Através da participação dos indivíduos de maneira ativa nas diversas 

situações que envolvem o letramento deve ser o principal objetivo de uma escola que 

prima pelo desenvolvimento integral de seu aluno em qualquer contexto. 

Buzato afirma que letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que 

combinam oralidade e escrita de formas diferentes em eventos de natureza diferente, 

e cujos efeitos ou consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas 

finalidades específicas a que se destinam” (BUZATO, 2007, p. 153). 

McLaughlin e DeVoogd (2004, p. 14) afirmam que o letramento crítico considera 

“os leitores como participantes ativos no processo de leitura”, permitindo que os 

leitores deixem de “aceitar passivamente a mensagem do texto para questionar, 

examinar e desafiar as relações de poder que existem entre leitores e autores.” Esses 

autores concordam com Cervetti, Pardales e Damico, quando dizem que o letramento 

crítico “promove a reflexão, a transformação e a ação” (id. ibid.), segundo a visão 

freiriana de transformação social. Para Morgan (1997, p. 2), a prática do letramento 

crítico leva os leitores a questionar  

 

quem constrói os textos [ou perspectivas/discursos/ideologias]; 
que representações são dominantes numa cultura determinada num 
determinado tempo; como os leitores passam a ser cúmplices das 
ideologias persuasivas dos textos; que interesses são privilegiados por 
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tais representações e tais leituras; e, quando tais textos e leituras são 
injustos em seus efeitos, de que outra maneira eles poderiam ser 
construídos.  

 

Dessa forma, o letramento crítico coloca em evidência as relações de poder 

que imperam em nossa sociedade e se preocupa especialmente com as diferenças 

entre raça, classe social, gênero, orientação sexual, etc., examinando-as “não como 

ocorrências isoladas, mas como parte de desigualdades e injustiças sistêmicas” 

(CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001, p. 6). 

           A transformação do indivíduo, seja individualmente ou coletivamente, deve ser 

oportunizado através de práticas de letramento que promovam a interação do aluno 

com o texto. Também deve-se considerar as questões culturais, históricas e sociais 

que compõem o texto, estimulando o aluno a perceber o que há nas entrelinhas do 

texto, levando em consideração seu conhecimento prévio, para abstrair o máximo de 

informações possíveis.  

         Monte Mór (2013, p. 45), ao averiguar os argumentos de outros autores sobre o 

letramento e suas visões sobre o que é crítica assegura que: 

 

das atuais leituras que a habilidade crítica se revela um elemento 
fundamental nas propostas educacionais que levam em conta as teorias e 
práticas de letramentos. O desenvolvimento dessa habilidade se dá num 
processo expansivo e de mão-dupla, voltado para a sociedade de agora. 
Traduz-se no desenvolvimento de habilidades de percepção social, de 
construção de sentidos, do reconhecimento de outras formas de construção 
de conhecimento (diferentes das tradicionais e legitimadas), de promoção de 
agência e de cidadania ativa, dentre outras habilidades que despontam e se 
fazem conhecidas (MONTE MÓR, 2013, p. 45). 

 

          Para Monte Mór (2013), a habilidade crítica é uma habilidade social 

desenvolvida pelo indivíduo, reconhecendo a si próprio como um ser social em 

interação com outras pessoas. A autora, após observar que a orientação para o 

desenvolvimento crítico está em quase todas as concepções de letramento, levanta o 

questionamento se o objetivo principal das teorias é “ser crítico ou não ser crítico” 

(2013, p. 47).  
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3 PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Apresentaremos, neste capítulo, o estudo realizado e a análise dos dados 

coletados sobre o ensino e aprendizagem do aluno indígena.  

 

3.1 Contextualizando a pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública indígena do estado de 

Rondônia, com uma clientela de dez alunos de sexto ao nono ano, que conta com dois 

professores, um indígena e um não indígena. Participaram dos trabalhos um total de 

sete alunos com idade entre 18 e 31 anos, escolhidos por serem maiores de idade, os 

quais fizeram várias atividades embasadas na perspectiva do Letramento Crítico.  

A estrutura física da escola necessita de muitos recursos, visto que está 

instalada em um galpão coberto de palha e sem paredes, emprestado pela 

comunidade. A parte pedagógica carece de material didático específico para indígena, 

pois todo o material pedagógico utilizado é igual ao do aluno não indígena. Além disso, 

faltam equipamentos tecnológicos e não há energia elétrica na aldeia, o que dificultou 

o uso dos recursos tecnológicos, fazendo com que os alunos tivessem que se 

locomover a uma distância de, aproximadamente, cinco quilômetros para terem 

acesso à energia elétrica, podendo, assim, assistir aos vídeos e filmes que 

compunham as atividades. 

Nas escolas indígenas, encontramos uma variedade de situações que nos 

levam a questionar como são os alunos que frequentam essas escolas e como 

proceder para que eles sejam cidadãos aptos a interagir nos diversos contextos 

sociais que ficam além dos limites da comunidade. Vale salientar que os dados que 

mencionaremos aqui são oriundos de nossas observações durante esses cinco anos 

de trabalhos realizados em comunidades indígenas e como relatora e professora 

substituta do Magistério Indígena – Açaí. 

Em algumas aldeias, os alunos seguem os costumes locais: geralmente, casam 

muito cedo e têm filhos ainda jovens. As meninas e meninos indígenas iniciam a vida 

adulta numa idade muito tenra e isso acaba afetando os estudos, pois, ao casarem, 

os maridos e/ou esposas, muitas vezes, não aceitam que os parceiros continuem os 

estudos por vários motivos, entre eles, o medo da infidelidade e a sobrecarga com as 

tarefas domésticas. 
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Ao chegarem à escola, esses alunos trazem uma série de experiências de vida 

que impactam de forma não muito promissora sua vida estudantil, a começar pela 

questão da língua, já que, em casa, falam apenas a língua materna e, na escola, os 

livros são em língua portuguesa, sem exceção.  

Outro fator que incide na vida acadêmica desses alunos é a questão das regras, 

as quais eles não estão acostumados, como, por exemplo, horários estabelecidos, 

que é algo desnecessário para o indígena. Isso se deve ao fato de que, na 

comunidade, a vida segue seu curso sem interferência, sem a necessidade de se 

marcar hora; tudo pode ser feito no momento em que se precisar independente se é 

esta ou aquela hora do dia. Além dessas situações, há o medo de não serem aceitos 

por outras sociedades, demonstrado por muitos jovens indígenas.  

Nesse contexto, percebe-se que é necessária a utilização de meios e práticas 

de ensino que deem suporte para que esses alunos desenvolvam suas capacidades 

de reflexão, socialização, adaptação e valorização de si mesmos. Observarmos que 

o uso da leitura e da escrita socialmente é utilizado pelo letramento; estando em 

contato com essas habilidades, compreendemos que suas práticas são 

ideologicamente situadas, pois “[...] determinadas identidades associam-se a 

determinadas práticas” (STREET, 2013, p. 54). 

Na perspectiva crítica, o texto precisa ser entendido como meio de manter uma 

ideologia. Dessa maneira, “situar o aluno acerca do não-dito” (MATTOS; VALÉRIO, 

2010), incitar a formação de um mundo mais igualitário através de críticas aos 

problemas de várias ordens, como políticos e sociais, e pontuar possíveis soluções 

são os objetivos dessa proposta, que vai ao encontro das necessidades dos alunos 

indígenas de conseguirem se inserir em outros contextos.  

Morrell (2002, p. 73) endossa essa proposta quando se refere ao uso do 

Letramento Crítico em sala de aula e pontua que, na pedagogia que tem o letramento 

crítico como base, “[...] aluno e professor aprendem um com o outro enquanto 

engajam-se em diálogos autênticos que são centrados nas experiências da juventude 

urbana como participantes e criadores da cultura popular.” Kleiman (2008, p. 18) 

afirma que o letramento também é compreendido como um fenômeno mais amplo, 

que ultrapassa os domínios da escola e isso auxilia os alunos indígenas a apreender 

outras realidades e relacioná-las com a sua. 
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3.2 Desenvolvimento da pesquisa 
 

A fim de tentar demonstrar que o ensino pela perspectiva do Letramento Crítico 

proporciona ao educando uma visão mais ampla de mundo e a possibilidade de 

inserção em outras sociedades, elaboramos alguns questionários e atividades para 

verificar como os alunos responderam aos conteúdos trabalhados.  

Primeiramente, escolhemos um tema para ser abordado, juntamente com os 

professores da turma e, depois de analisarmos as várias situações, escolhemos o 

tema da água, em virtude de ser de extrema importância para toda a comunidade. 

Inicialmente, decidimos elaborar um primeiro questionário escrito, com vinte e duas 

questões, identificado como piloto, e que foi aplicado para um dos discentes – de nove 

anos –, que selecionamos pelo desempenho acadêmico na turma do oitavo ano do 

Ensino Fundamental. O questionário escrito foi aplicado na própria escola, com auxílio 

do professor não indígena. Observamos o desenrolar do responder das questões e o 

comportamento do entrevistado. Não foi estipulado tempo para a conclusão das 

respostas; apenas entregamos o questionário e deixamos que o aluno respondesse 

conforme seus conhecimentos. 

Após o término das respostas, analisamos todas as questões e chegamos ao 

entendimento de que, para os demais alunos, o questionário deveria ser feito através 

de entrevista gravada, a fim de termos uma noção de como eles reagiriam frente às 

perguntas, pois mesmo que fosse escrito na língua materna, haveria dificuldades pelo 

motivo de alguns alunos falarem a língua mas não saberem escrever. Dessa forma, 

teriam mais liberdade de expressão, pois entendemos que, por escrito, limitaria as 

respostas, tendo em vista que, com base nas respostas do questionário piloto, 

percebemos que houve certo grau de dificuldade para responder às questões devido 

ao problema da barreira da escrita da língua portuguesa, já que a maioria fala a língua 

materna indígena. 

Os professores indígenas e não indígenas nos ajudaram nas entrevistas. O 

professor indígena traduzia na língua materna sempre que era necessário para um 

melhor entendimento dos alunos. Eles foram questionando os alunos enquanto nós 

gravávamos as respostas. Fizemos dessa maneira porque percebemos que os alunos 

ficavam mais à vontade com eles do que conosco e a timidez fazia com que os 

discentes não conseguissem responder mesmo sabendo a resposta.  



54 
 

Cada discente pode responder às questões sem contagem de tempo, então, 

levamos cerca de duas horas para concluirmos as entrevistas. Alguns ficaram muito 

tímidos, mas conseguiram responder. As entrevistas foram gravadas na própria escola 

e eram compostas de dezesseis questões relacionadas ao tema da água mais quatro 

perguntas pessoais.  

Os alunos tiveram liberdade para expressarem se sabiam ou não responder. 

Apesar de a faixa etária ser muito diversificada, as respostas não diferenciaram muito. 

Ao final das gravações, fizemos uma reunião com todos e questionamos qual fora a 

maior dificuldade encontrada para responder às questões e as respostas foram 

variadas: problemas para entender o que foi perguntado, o não conhecimento do 

conteúdo, os cuidados que foram questionados.  

Concluídas as etapas dos questionamentos, percebemos que seria necessária 

uma intervenção intensiva a fim de podermos avaliar se, com o letramento crítico, os 

alunos conseguiriam adquirir não só o conhecimento da importância das questões 

relacionadas à água, mas também se fariam uso desse conhecimento. Com esse 

objetivo, elaboramos um projeto sobre a água, com duração de quarenta horas/aula 

com as mais variadas atividades, num trabalho multidisciplinar que envolveu os dois 

professores e os discentes durante duas semanas de aula, em que fizemos um 

trabalho intensivo sobre o tema escolhido.  

Procuramos trabalhar com vários tipos de atividades, como palestras sobre a 

preservação da água, filmes sobre a lenda da Vitória Regia e sobre as indústrias e 

sua ação sobre água, produção de desenhos sobre as matas ciliares e sobre a água 

limpa e contaminada, brincadeiras feitas no igarapé do local, pesquisa sobre lendas 

indígenas contadas pelos anciões da comunidade, produção de textos sobre a 

contaminação da água e os cuidados que devemos ter em relação a esse elemento 

natural e apresentação de peça de teatro sobre a água.  

As palestras foram dadas pelos professores em horários e dias diferentes e 

foram utilizadas as línguas portuguesa e materna. Na sequência, os alunos eram 

incentivados a reproduzir o assunto através de desenhos que, depois de 

apresentados, serviram de base para a produção de textos.  

Os filmes, por seu turno, foram exibidos nos distritos próximos à aldeia pois, 

como já foi dito, não há energia elétrica na comunidade. Ao final de cada filme, os 

alunos foram convidados a reproduzir oralmente as partes que mais lhes chamaram 

a atenção.  
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Também, fizemos uma tarde de brincadeiras na água, aproveitando o igarapé 

que passa dentro da comunidade, a uma distância de mais ou menos um quilômetro 

e meio da escola, mostrando aos alunos que a água também serve como recreação 

e discutimos, ainda, sobre as matas ciliares, demonstrando que, naquele lugar, a mata 

já havia sido desmatada em grande parte. Abordamos, também, as consequências 

dessa ação e como poderiam ser revitalizadas com plantio de novas árvores.  

Outra atividade consistiu em pedir para os alunos investigarem, junto aos 

anciões da aldeia, algumas lendas indígenas, e passamos o filme sobre a Vitória 

Régia. Posteriormente, pedimos que desenhassem e, após isso, produzissem textos 

sobre o que assistiram. Por fim, os alunos foram desafiados a produzirem e 

encenarem uma peça de teatro com o tema abordado durante o projeto, deixando-os 

livres para criarem e, na conclusão dos trabalhos, apresentarem para toda 

comunidade. 

Prosseguindo com a investigação, aplicamos um novo questionário, a fim de 

analisar os resultados obtidos pelo projeto e verificarmos a eficácia ou não da 

abordagem do letramento crítico em uma realidade diferenciada. Dessa vez, o 

questionário não foi gravado; decidimos fazer por escrito para podermos verificar se 

haveria diferenciação nos modos de respostas e como estaria a grafia das palavras 

e, também, porque percebemos que, com duas semanas juntos, a timidez inicial foi 

se desfazendo a ponto de termos um bom entrosamento com a turma.  

Novamente, fizemos todo o trabalho na escola com os mesmos alunos. 

Analisando o primeiro questionário, percebemos que poderíamos retirar uma das 

questões, restando um total de vinte perguntas. Não estipulamos tempo, mas pedimos 

para que não deixassem nenhuma questão sem resposta. Eles levaram em torno de 

três horas para concluir, do que foi apurado que os entrevistados levam mais tempo 

para escrever do que para falar.  

No segundo questionário, percebemos que houve uma melhora nas respostas 

dadas por parte dos alunos; no primeiro, houve muitas repetições das perguntas e 

várias respostas negativas; já no segundo, verificamos um avanço na compreensão 

das questões e na elaboração das respostas. 

 

3.3 Análise interpretativa dos dados sobre a prática pedagógica dos docentes 
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         Ao concluirmos os trabalhos com os alunos, aplicamos um questionário aos 

professores indígenas e não indígenas, para que pudesse ser possível ter uma noção 

de como é a visão deles sobre o ensino na escola. Foram feitas 16 perguntas em que 

constavam temas sobre a prática pedagógica do professor, relação do professor com 

os alunos e a comunidade, bem como seus anseios e preocupações relacionadas ao 

ensino e aprendizagem dos alunos. Para efeito de simplificação e resguardo dos 

informantes, doravante nomearemos o professor indígena de PI e o professor não 

indígena de PNI. 

3.3.1 Experiência profissional  
 

Os docentes da escola possuem vários anos de experiência na área indígena. 

O PI é funcionário do quadro efetivo do Estado, formado em magistério indígena – 

Açaí – e atualmente é acadêmico da graduação intercultural, tem 24 anos de 

magistério e está há dois anos e oito meses nessa comunidade. Foi solicitado pela 

comunidade para ser o professor das séries iniciais do ensino fundamental quando a 

escola foi criada há quase três anos. Ele não mora dentro da aldeia, mas reside no 

distrito situado a quase cinco quilômetros da comunidade. 

 O PNI é formado em Filosofia, funcionário emergencial do Estado, e no 

momento, cursa pós-graduação em História/Geografia e já estava na área indígena 

pelo tempo de 12 anos e iniciou a carreira de magistério nas escolas das aldeias de 

Guajará-Mirim e, atualmente, está há um ano sete meses na localidade, foi convocado 

pela comunidade no ano de 2018 para assumir as séries finais do ensino fundamental, 

começando no início do ano na aldeia. 

3.3.1.1 Conhecimento prévio do letramento crítico 
  

O conceito de letramento varia em alguns pontos de autor para autor, mas, na 

maioria dos casos, concordam que se trata de orientações para práticas pedagógicas, 

dessa forma, perguntamos aos professores quais eram seus conhecimentos acerca 

do letramento crítico, ao que o PI afirmou não saber do que se trata, de modo que 

fizemos uma breve explicação depois do questionário para que ele pudesse entender.  

É interessante observar que, mesmo trabalhando as quarenta horas seguindo 

as orientações do letramento, ele ainda não conseguiu dar uma definição. 

Observamos que, por mais que o docente tenha participado do projeto, auxiliado nas 
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traduções, ministrado algumas atividades, ainda assim não conseguiu relacionar a 

teoria e a prática, o que pode ocorrer pelo fato de ter recebido formação docente em 

magistério e não ter participado de atualização após sua formação. 

O PNI, por seu turno, respondeu que sabia o que era letramento crítico. 

Convém lembrar que, quando iniciamos os trabalhos, o professor explicou que 

entendia as noções do letramento crítico e que já procurava seguir as orientações em 

suas aulas.  

 

3.3.2 Prática pedagógica  
 

Para entendermos melhor como são ministradas as aulas na escola, 

perguntamos aos professores como eles ministram as aulas para seus alunos na 

comunidade indígena.  

 PI respondeu que trabalha normalmente usando livros e passando atividades 

no quadro. Observamos que o PI utiliza o livro didático como apoio para suas aulas. 

Sua maior dificuldade é em língua portuguesa, por se expressar na maior parte do 

tempo na língua materna ao ministrar suas aulas.  

O PNI respondeu que ministra as aulas em língua portuguesa e procura usar 

uma didática que envolva os alunos. Constatamos que ele trabalha com os alunos 

dando ênfase à interação entre os mesmos, pois presenciamos a realização de alguns 

projetos nessa comunidade, nos quais, além dos alunos, houve também participação 

dos moradores locais.  

 

3.3.2.1 Práticas pedagógicas e o conceito de letramento crítico 
 

Questionamos os docentes sobre se as práticas pedagógicas utilizadas 

estavam de acordo com as orientações do letramento crítico, ao que o PI respondeu 

que não trabalhava, resposta que condiz com a anterior, visto que, se não conhece o 

conceito, não há como trabalhar com ele. Sua formação é em magistério indígena e 

percebemos que o docente não segue as práticas didáticas que aprendeu, mas não 

podemos atribuir-lhe culpa, pois as várias dificuldades encontradas pelo professor 

também contribuem para não as utilizar. O PNI afirmou que trabalhava com o 

letramento crítico e observamos que, desde o início da nossa pesquisa, o professor 
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procurou fazer as atividades dentro da perspectiva do letramento crítico e, durante a 

realização das atividades, ele reconsiderava aquelas que não estavam em 

consonância com suas orientações.  

 

3.3.2.2 Aspectos relevantes do ensino aprendizagem 
 

Ao questionarmos sobre quais aspectos os docentes indicariam como mais 

importantes em suas práticas pedagógicas, o PI alegou que a língua portuguesa, 

matemática e a língua materna são os aspectos mais relevantes do ensino. 

Entendemos que essa resposta foi dada devido ao fato de o professor também sentir 

a necessidade de saber melhor o português e a matemática para interagir de maneira 

satisfatória com as demais sociedades.  

O PNI respondeu que o aspecto de maior relevância era o desenvolvimento 

crítico de cada aluno, pois espera que o entendam e coloquem em prática em seu dia 

a dia. Verificamos que o professor respondeu conforme sua prática e dentro das 

orientações do letramento crítico, e que também procura, em suas aulas, levar o aluno 

a refletir sobre as situações apresentadas, orientando-os a fazerem uso desses 

conhecimentos em seu cotidiano na vida da comunidade e fora dela. 

 

3.3.2.3 Relação professor-aluno-comunidade 
 

A relação professor-aluno e professor-comunidade é amigável e percebemos 

que os docentes fazem questão de frisar isso. O PI respondeu que sua relação com a 

comunidade é muito boa. Constatamos que o professor é visto como um igual na 

comunidade e também como uma liderança; apesar de não morar dentro da aldeia, é 

presença constante no local. O PNI afirmou ser excelente a relação com a comunidade 

e com os alunos. O cacique e os alunos elogiaram os professores e, durante os dias 

que passamos realizando as atividades na aldeia, percebemos que a interação 

professor-aluno e professor-comunidade é bastante satisfatória. Nesses quase cinco 

anos de trabalho com o indígena, aprendemos que ter uma convivência harmoniosa 

com a comunidade local é um pré-requisito para a permanência do professor na 

aldeia, seja ele indígena ou não indígena, caso contrário, a comunidade pede a 

retirada dos docentes e, geralmente, é ouvida.  
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3.3.3 Desafios  
 

Em todas as escolas, existem situações que dificultam o trabalho dos docentes, 

porém há uma diferença de como elas ocorrem nas escolas indígenas. Questionamos 

os professores em relação a essas dificuldades e quais seriam os maiores desafios 

encontrados por eles. O PI relatou que sente dificuldade nas interpretações dos textos, 

pois são todos em língua portuguesa e alguns alunos não sabem bem a segunda 

língua.  

É preciso esclarecer que esse professor ministra aulas do primeiro ao quinto 

ano em regime multisseriado. A SEDUC opta por esse sistema para as comunidades 

indígenas devido ao pequeno número de alunos por série, e as disciplinas de Língua 

Materna e Cultura do Povo de sexto ao nono ano são específicas para o aluno 

indígena. As aulas do segundo segmento seguem a matriz curricular de Ensino 

Fundamental Indígena de sexto ao nono ano de 2016, com módulo-aula de 48 

minutos, 200 dias letivos anuais, carga horária de 832 horas divididas em 26 aulas 

semanais.  

O PI também observou que outro desafio é o fato de a sala ser heterogênea, e 

isso nos chamou a atenção, pois, em determinado momento, quando estava 

respondendo ao questionário, o professor nos perguntou qual era o termo para dizer 

que uma sala de aula continha alunos que aprendiam de modo diferente uns dos 

outros. Respondemos que se tratava, no caso, de uma classe heterogênea, mas não 

imaginávamos que ele usaria a palavra para responder à pergunta. Demos a ele a 

palavra, bem como seu significado, e o mesmo a utilizou na resposta, apenas a 

palavra. Essa atitude vem reforçar a nossa visão de que ele também tem dificuldades 

com a língua portuguesa, visto que, se não fosse assim, ele teria explicado na 

resposta da mesma forma que explanamos.  

O PNI respondeu que não fala a língua materna da comunidade, mas procura 

interagir com os alunos apesar da barreira linguística dificultar e, sempre que 

necessário, recorre ao auxílio do PI e também dos moradores para entender algumas 

palavras faladas na língua materna. Relata, ainda, a dificuldade que os alunos têm em 

escrever em língua portuguesa, o que dificulta o ensino nessa língua. Outro entrave 

apontado foi o nível de conhecimento dos alunos, que fica aquém do esperado para 

as séries que frequentam. Além disso, listam também a alta taxa de evasão. 
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Os dois docentes alegam que a faixa etária dos alunos, que é de 18 a 30 anos, 

se torna um obstáculo e também elencam outras situações que contribuem para o 

aumento das dificuldades no ensino desses alunos: 

• casal que estuda junto; 

• mulheres que são casadas e cujos maridos assistem as aulas do lado de fora 

da sala; 

•  mães que ficam com seus bebês durante toda a aula; 

• mães que levam filhos maiores para cuidarem dos filhos menores dentro da 

escola, mesmo morando perto; 

• pessoas da comunidade que resolvem ir para escola e assistem toda a aula 

mesmo não sendo alunos; 

• o cacique e lideranças que vão na escola e ficam pelo lado de fora assistindo 

o professor dar aula quando é um assunto interessante. 

Em seu relato, Waram (2015, p. 20) deixa claro que é um desafio para os alunos 

a questão de não ser falante da língua portuguesa: 

 
As minhas maiores dificuldades em estudar na escola não indígena, 
está em estudar em outra língua que não sou falante, que não 
utilizamos na comunicação do dia a dia, ou seja, na língua portuguesa 
e também nas apresentações de trabalho individual. A maioria dos 
professores passavam muitas atividades para fazer no caderno e 
trabalhos em grupo o que dificultava desenvolver e conciliar com 
outras atividades e responsabilidades que eram atribuídas a nos 
durante o curso, tínhamos que lavar nossas roupas, fazer higienização 
dos quartos e cuidar dos animais entre outras atividades. 

 
 

Já em nossas observações em sala, verificamos que a dificuldade se estende 

também para a fala: os alunos não têm um vocabulário muito amplo da segunda língua 

e poucos entendem o sentido em que as palavras são usadas pelo professor. Em 

vários momentos, presenciamos o PNI utilizando de recursos como vídeos e 

ilustrações para demonstrar o significado de algumas palavras para que os alunos 

pudessem compreender.  

 

3.3.3.1 Interferência da cultura local 
 

Procuramos entender se havia interferência da cultura local nas atividades 

escolares e como ela era trabalhada pelos professores. O PI afirma que a cultura local 
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não interfere no ensino aprendizagem. No caso dele, percebemos que, realmente, não 

há interferência em razão de o professor e os alunos terem a mesma visão de mundo 

e de sua realidade ser a mesma.  

O PNI respondeu que não interfere, pois busca se adaptar à realidade. Na 

nossa percepção, há interferência, mas o professor procura contornar de maneira que 

consiga fazer adaptações em suas aulas e tirar o máximo de proveito possível. Por 

exemplo, no dia do índio, a comunidade tem suas próprias atividades comemorativas 

e, para não parar as aulas por falta de aluno, ele procura realizar suas atividades 

juntamente com a comunidade, adequando-se às especificidades da mesma.  

 Waram (2015, p. 20 -21) revela que a interação cultural é necessária ao aluno 
indígena: 
 

 
Mesmo diante durante de todas essas dificuldades que estava 
passando na escola da cidade, havia momentos de trocas 
interculturais alguns eventos e no dia a dia do curso, muitas vezes eu 
era convidado a organizar e fazer demonstração de como ocorre a 
festa tradicional do meu povo, juntamente com colegas não indígenas, 
esse momento não era uma simples socialização para mim, todos me 
ouviam atentamente eu tinha a voz e vez altiva nestes eventos, o que 
representava uma aproximação do meu povo, da minha aldeia, eu 
sentia que estava conquistando um espaço nosso entre eles, eu 
percebia que todos possuíam muitas curiosidades em saber como 
somos, como vivemos, enfim curiosidade em conhecer o outro e se 
aproximar deste outro, o que favorece um diálogo intercultural. 
 

 

Assim, valorizar a cultura do discente faz com que ele se sinta parte do 

processo de aprendizagem, facilitando o letramento dos mesmos.  

 

3.3.3.2 Presença de outras culturas na comunidade 
 

Com relação a culturas de outras localidades dentro da aldeia e suas 

consequências para o ensino, os professores afirmaram que havia, mas que as 

tratavam da melhor maneira possível. O PI destaca que, no momento em que há um 

professor não indígena dentro da comunidade, automaticamente, existe a presença 

de culturas diferentes e que ele consegue trabalhar sem problemas com isso. 

Observamos que não há dúvidas de que ele consiga, pois, pertencente à mesma 

realidade que os alunos, elabora suas aulas utilizando seu conhecimento prévio sobre 
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as particularidades da comunidade, mas também se apropria dos conhecimentos dos 

livros didáticos, que são a representação de uma outra cultura.  

Notamos, ainda, que o professor segue a cultura local não por ser uma 

orientação, mas porque, sendo indígena, não se dissocia dessa cultura. Verificamos 

que, para ele, não há uma “cultura local” a ser usada, pois, ao ser parte da mesma, 

não faz essa distinção. Percebe-se que, em sua visão, a cultura que precisa ser 

ensinada é a do não indígena, por não ser do conhecimento deles.  

O docente alegou que também há outras interferências, como da igreja 

evangélica e do celular. Foi possível notar que a igreja evangélica tem um poder de 

liderança bastante forte dentro da comunidade, de modo que não se pode fazer 

nenhuma atividade na escola se a comunidade evangélica não estiver de acordo. O 

uso do celular é outro ponto em que é necessário concordar com o professor. Na 

aldeia não há energia, mas há vários aparelhos celulares e os alunos os levam para 

as aulas.  

O PNI respondeu que há a promoção de outras culturas dentro da aldeia e que 

aproveita esse aspecto para suprir à necessidade do conhecimento de outras 

realidades, tentando, ao mesmo tempo, conscientizar sobre a importância de 

preservação da própria cultura local. O docente afirmou que há interferência 

principalmente da igreja e, também, a presença de madeireiros, que não estão 

preocupados com o meio ambiente do povo indígena.  

Evidenciou-se que o professor procura fazer as atividades contemplando a 

cultura da comunidade e que pesquisa junto aos alunos se há alguma atividade sendo 

preparada na comunidade, de forma que, quando há, prepara suas aulas de acordo 

com as mesmas. Notamos que, para o professor não indígena, as aulas tornam-se 

um pouco mais trabalhosas e um dos motivos é o fato de ele não saber a língua 

materna indígena. Porém, ele tenta superar essa dificuldade recorrendo ao auxílio dos 

alunos e das pessoas da comunidade quando não tem conhecimento suficiente das 

peculiaridades que se apresentam. Além disso, o docente se utiliza de vários meios 

para fazer com que os alunos tenham conhecimento das demais culturas sem jamais 

esquecerem ou abandonarem a própria. 

 

3.4. Análise interpretativa dos dados  
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Analisaremos, agora, as questões que nos chamaram a atenção quando 

comparadas as respostas dos dois questionários. Para facilitar a compreensão das 

respostas, identificaremos o primeiro questionário como Q1 e o segundo questionário 

como Q2; para manter resguardada a identidade dos entrevistados, os alunos serão 

identificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. 

3.4.1 Água como meio de subsistência  
 

3.4.1.1 A importância 
 

Para os alunos, a importância da água varia de situação para situação, pois, 

quando questionados sobre  a importância desse elemento natural, responderam que 

consistia em servir para beber, tomar banho, lavar roupa e fazer comida; afirmaram, 

também, que o corpo precisa dela, que faz parte da vida e da saúde.  

Repostas no Q1: 

 

É, a importância da água? É, sobre é pra tomar, pra fazer um, comida 
pra lavar roupa pra lavar louça, é, pra lavar casa também. (A4-Q1) 
A importância da água é, é, a importância da água, a importância da 
água é, pra vida também né? Faz parte da nossa vida. Da nossa, da 
nossa saúde também. (A6-Q1). 

 

Já na segunda parte da pesquisa, responderam que, além de beber, também é 

importante cuidar da água, por servir para fazer comida e tomar banho, que 

dependemos dela para beber, que é importante para a vida e para a comunidade.  

Repostas no Q2: 
 

A importancia e que agua nós depende dele nós consume de vários 
tipo. (A4-Q2) 
A água é importante para nosa vida e também na minha comunidade. 
(A6-Q2). 

  
Ao fazermos as atividades propostas, que consistia em descrever oralmente os 

usos da água e fazer uma lista com suas utilidades (Figura 1), nos chamou a atenção 

o fato de não elencarem ações como aguar as plantações, lavar a casa, lavar carros, 

por exemplo, e ao serem questionados do porquê de não terem lembrado de situações 

tão corriqueiras, nos responderam que não fazem isso, pelos simples motivos de não 

haver necessidade, já que não há carros na aldeia, não há necessidade de regar o 

plantio dos alimentos, devido aos cultivos serem feitos longe da comunidade e 
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próximos dos igarapés, as casas não são assoalhadas para necessitarem de limpeza 

com água.  

Essa diferença entre coisas que são comuns para a sociedade não indígena e 

irrelevante na comunidade indígena nos mostra que precisamos respeitar a 

diversidade incentivando a comunicação e as relações entre os grupos sociais 

estimulando a igualdade e promovendo a troca de conhecimentos e saberes, pois o 

desenvolvimento de uma educação intercultural tem como objetivo:  

 

 [...] uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o 
diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação 
para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto 
comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas. 
(CANDAU, 2008, p.23) 

 

Dessa forma, entendemos que ao alinharmos nossas peculiaridades 

conseguiremos alcançar uma educação que contemple ambas culturas sem maiores 

prejuízos a nenhuma das partes.  

 

Figura 1 – Atividade de Leitura de texto e listagem 

a- Leia o texto fale quais a utilidades que a água tem para você e sua comunidade. 

b- Faça uma lista com as atividades que você e sua comunidade realiza com a água. 
 

 
 

Fonte: elaboração própria. 
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Foi possível verificar que as respostas condizem com o cotidiano dos alunos, 

por serem indígenas e a vida na comunidade ser muito simples. Não há muitas 

variações no uso que dão à água, então, apesar de terem entendido seus demais 

usos, não viram necessidade de expor no questionário o que não faz parte da vida 

deles.  

Segundo Soares (2004), mais do que alfabetizar, letrar é ensinar a ler e 

escrever fazendo sentido dentro do contexto cotidiano, incorporando as práticas 

sociais do aluno. A autora afirma que um sujeito pode ser alfabetizado e não letrado 

e vice-versa: “[...] no Brasil, as pessoas não leem, são indivíduos que sabem ler e 

escrever, mas não praticam essa habilidade e alguns não sabem sequer preencher 

um requerimento” (SOARES, 2004, p. 47). Nota-se que há uma inquietação social no 

sentido de alfabetizar, mas o mesmo não acontece com o letramento. No entanto, a 

escola deve levar em conta todo o contexto social do aluno e criar condições para que 

o mesmo seja letrado, utilizando materiais de seu cotidiano e, dessa forma, estará 

alfabetizando e letrando ao mesmo tempo. 

A partir do relato de Oro Nao’ (2016, p.20), percebemos que a água faz parte 

da história dos povos indígenas desde seu início: 

 
Segundo A` ai mais velho da aldeia, ele relata que antigamente os 
povos Oro Nao` viviam na beira do rio chamado(O kem)sign. rio 
grande ou largo que hoje é chamado pelos invasores Rio Pacaás 
Novos. O povo só começou a afastarem-se da beira do rio quando os 
seringueiros entraram no rio. Naquela época, o povo Oro Nao’, tinha a 
ligação com outros povos do subgrupo através da passagem de 
pontes que atravessavam de um lado para outro, Rio Novo entre Rio 
Pacaás Novas. 

 
      

         Percebemos que para os Oro Nao’ a água está presente há muito tempo e seu 

distanciamento do rio só se deu devido a invasão dos não indígenas. 

 

3.4.1.2 A importância para a saúde  
 

Ao serem questionados sobre seu conhecimento sobre o fato de a água fazer  

parte do seu corpo, alguns alunos responderam que ela serve para beber e alimentar 

o corpo, destacando que o suor sai do corpo; cinco alunos, por sua vez, não souberam 

responder; outros afirmaram servir para beber e tomar banho, apontando que, se não 

bebermos água, ficamos doente.  
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Repostas no Q1: 

 

Sim. É, precisam água no corpo pá bebê pá alimentar nosso corpo. 
(A1-Q1) 
Sim. é o beber, mas é. (A2-Q1) 
Sim. É, é, só, é, a água é só, é pra quando, é, é, quando, não sei 
professor. (A4-Q1) 
Sim. Toma né professor? banhar. (A5-Q1) 
Sim. banhar. (A7-Q1). 

 

Após a intervenção ter sido realizada, no segundo questionário, os alunos 

responderam ser para consumo humano, que todos temos água no corpo, que a 

consome e a expele em forma de suor, que o corpo necessita de água, pois é formado 

por 70 % de água, alegando que sem ela, o corpo enfraquece ou adoece. 

Respostas no Q2: 

 

Consume nossa humano(A1-Q2) 
Sim tudo nos temos corpo da água(A2-Q2) 
Sim, porque a água depende do nosso corpo nós necessitamo da 
água(A4-Q2) 
70%. (A5-Q2) 
Sim temos que bebe a para nossa corpa não fique doente. (A7-Q2). 
 

Em uma das atividades, pedimos que os alunos criassem uma peça de teatro 

com roteiro escrito sobre o tema da água e deixamos a critério deles quais aspectos 

seriam abordados. Os alunos discutiram, então, sobre como o uso da água afeta o ser 

humano, como preservar e sua utilização, ou seja, fizeram um apanhado do que 

haviam visto antes e montaram a peça, que foi apresentada para toda a comunidade.  

Para Garcia et al (2017, p. 11), a translinguagem ajuda os estudantes a fazerem 

conexões, comparações, elaboração de questões, praticando e brincando com a 

língua apreendendo uma consciência metalinguística crítica. Nesse desenvolvimento 

do processo de aprendizagem, o funcionamento linguístico, o aprendizado de 

conteúdo e um entendimento em relação aos aspectos sociais, políticos e ideológicos, 

se tornam possíveis. 

Também passamos um texto sobre a importância da água para o ser humano 

(Figura 2) para que os alunos lessem e respondessem a algumas questões sobre o 

tema. 

Figura 2 – Atividade de leitura de texto e produção de desenhos 
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Leia o texto e responda: 

a- Quais dessas utilidades da água você acha mais importante? Justifique sua 

resposta. 

b- Qual a porcentagem de água no nosso corpo? Você acredita que seu corpo 

também é composto por água? Justifique sua resposta. 

c- Cite a importância da água que você achou mais interessante e justifique sua 

resposta. 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Constatamos que, após as atividades, nossos alunos conseguiram assimilar 

vários conteúdos de que antes não tinham conhecimento ou não haviam 

compreendido o sentido devido a  questão da diferença linguística. Além disso, 

fizeram uso dos conhecimentos adquiridos, de modo que houve uma mudança 

significativa nas respostas do segundo questionário em relação à questão dois. Dessa 

forma, percebemos que devemos utilizar metodologias que proporcionem ao 

educando habilidades para ler e escrever, porém, para que o sujeito seja letrado, 

precisa saber fazer uso das habilidades adquiridas e em quais locais utilizá-las. 

(SOARES, 2010, p. 38-40). 
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Ao diferenciar os dois conceitos, Soares deixa claro que precisamos adequar o 

ensino de maneira que o aluno consiga acompanhar as demandas sociais, o que, na 

área indígena, é imprescindível, pois os discentes precisam de um entendimento 

maior para que possam enfrentar as diferentes situações que surgem na aldeia e fora 

dela. 

3.4.1.3 Cotidiano 
 

Ainda sobre a importância da água, perguntamos como o aluno a utilizava em 

seu dia a dia. No Q1, responderam que utilizam-na para lavar roupa, para cozinhar e 

tomar banho, bem como para beber e fazer comida. Ressaltaram, ainda, seu uso para 

lavar as coisas, para lavar louça, lavar roupa e cozinhar. Um dos alunos disse que não 

a utilizava.  

Respostas no Q1: 

 

Não. (A5-Q1). 

 

Já no Q2, todos alegaram fazer uso da água no seu cotidiano, inclusive o aluno 

que antes alegara o contrário. 

Respostas no Q2: 

 

Sim. (A5-Q2). 
 

Nesse momento, encontramos uma situação interessante: quando pedimos 

para listarem, em um cartaz, os usos que podemos fazer da água, eles não 

mencionaram atividades que são ações comuns na vida do não indígena. Ao 

analisarmos a dinâmica da vida social na comunidade, concluímos que as respostas 

estão de acordo com o cotidiano dos alunos: por serem indígenas e a vida ser muito 

simples, não há muitas variações no uso que dão à água, não há necessidade de 

regar o plantio dos alimentos, por exemplo, pois os cultivos são feitos longe da 

comunidade e próximos dos igarapés, as casas não são assoalhadas para 

necessitarem de limpeza com água, não há automóveis, mas apenas motos e 

bicicletas, e não há a prática de lavá-los regularmente. Conforme os dias foram 

passando na aldeia, fomos captando algumas das diferenças que há naquela 

sociedade em relação à nossa e nos causou imensa surpresa perceber que, apesar 

de estarmos há quase cinco anos em contato direto com o indígena, não tínhamos 
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noção real de suas particularidades. Essa diferença entre as culturas é o que  

Catherine Walsh (2013, p. 289), chama de interculturalidade, pois é  

 

 [...] um processo dinâmico e permanente de relação, 
comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de 
respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Um intercâmbio 
que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre 
elas na sua diferença. Um espaço de negociação e de tradução onde 
as desigualdades sociais, econômicas e políticas, e as relações e os 
conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos e sim 
reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que interpela 
o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais 
concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e 

solidariedade. Enfim, uma meta a alcançar. (WALSH, 2013, P. 289), 
 

 

Acabamos percebendo que é na convivência que definimos nossa identidade 

pessoal, na medida em que nos diferenciamos do outro. Ao nos distinguirmos, 

conseguimos nos definir: “Isso não significa que cada pessoa não possa trazer a sua 

própria perspectiva, mas que, certamente, ela se desenvolverá na medida de sua 

interação com os outros. A vida é sempre convivência.” (HORTA, 2011, grifos do 

autor).  

3.4.1.4 Utilidade para a comunidade 
 

Indagados, no Q1, sobre quais usos a comunidade fazia da água, os alunos 

responderam que esta é usada para cozinhar, perguntaram se serve para beber e 

para fazer comida, alguns não entenderam a pergunta e outros responderam que a 

água é importante e que precisamos valorizá-la, tratar e cuidar dela, alegando que há 

pessoas que não querem fazer isso. Três alunos afirmaram ser usada para beber, 

tomar banho e lavar roupa. Outros não souberam explicar o uso que a comunidade 

fazia e responderam apenas “usa”, elencando ações como lavar prato, fazer comida 

e tomar banho. 

Respostas no Q1: 

 

Depende, depende da, depende de nós porque a água, ela é a, é a, 
ela é a, é a vida pra nós. Porque tem que, tem que, ela, nós temos que 
valorizá-la porque ela é importante. Tem que tratar bem e cuidar da 
água. Nós temos que valorizar a importância dela. (A3-Q1) 
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Nós né, nós cuidamos água pra não sujar, mas tem gente que não 
obedece, que, a  nossa família é, nós queremos cuidar água. Tem 
pessoa que não quer cuidar Água. (A4-Q1) 
Usa. (A6-Q1). 

 

 Já no Q2, houve mudanças em grande parte das respostas, pois declararam 

ter como uso “lavar roupa e fazer comida”, além de ser importante nas coisas 

domésticas, para beber e tomar banho. 

Respostas no Q2: 

 
A lava roupa e faze comida e bebe esse e o uso da água. (A3-Q2) 
A água e importante para coisa doméstica eles utiliza em comida leva 
roupa bebe(A4-Q2) 
A comunidade usa a água para beber e para cozinhar e lavar louça e 
banhar. (A6-Q2) 

 

Apesar de a vida na comunidade não exigir muitas utilidades para a água além 

das domésticas, ainda assim observamos que alguns alunos (A3, A4, A6) mudaram 

ou complementaram suas respostas após a atividade. Propusemos uma pesquisa na 

comunidade a fim de sabermos quais atividades os moradores realizavam com a água 

e, também, fizemos uma lista das situações nas quais os não indígenas utilizavam a 

água. Na sequência, comparamos os dados e levamos os alunos a analisarem quais 

eram as diferenças entre as duas sociedades em questão. Eles foram bem claros em 

demonstrar quais não eram úteis para a comunidade e por que; em contrapartida, 

também fizemos algumas análises explicando o porquê de determinados usos que o 

não indígena faz da água. Assim, é evidente que a realidade do aluno deve ser o foco 

do professor ao elaborar suas práticas pedagógicas, fazendo com que os alunos 

consigam relacionar a prática e a teoria ensinadas e saber utilizá-la em seu meio 

social. Desse modo, os professores, através de sua prática, valorizam suas próprias 

teorias (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 173).  

Percebemos que na interação de culturas é necessário observar todo o 

contexto para não criarmos estereótipos relacionados as diferenças entre as ambas.  

 Candau (2009, p. 170) afirma que 

 

 [...] a educação intercultural não pode ser reduzida a algumas 
situações e/ou atividades realizadas em momentos específicos, nem 
focalizar sua atenção exclusivamente em determinados grupos 
sociais. Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores 
e todas as dimensões do processo educativo, assim como os 
diferentes âmbitos em que ele se desenvolve.  
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               A consciência da necessidade de expandir os horizontes da educação 

intercultural para que haja uma interação de maneira completa e útil aos indivíduos 

incluídos no processo. 

            

3.4.2 Contaminação da água 
 

3.4.2.1 Imprópria para consumo 
 

Para entendermos se o aluno compreendia que a água existe de várias formas, 

elencamos algumas questões sobre esse aspecto e começamos perguntando se eles 

sabiam de algum tipo de água que não serve para o consumo humano e qual o tipo. 

No Q1, alguns alunos responderam que são todos os tipos de água suja; outros 

disseram que serve para todos os seres humanos; outros afirmaram ser a água sem 

tratamento; e alguns alegaram que não sabiam.  

Respostas no Q1:  

 

Todos os água suja. (A1-Q1) 
Serve pra todos humanos. (A2-Q1) 
Sim. água distratada. (A3-Q1) 
Não. (A4-Q1) 
Se esqueci professor. não. (A5-Q1) 
Não sei. (A6-Q1) 
Suja. (A7-Q1). 

 

No Q2, os alunos afirmaram que, além da água suja, a salgada também faz 

mal, destacando que não podemos beber esses tipos de água, que a água suja e 

contaminada não serve para o ser humano.  

Respostas no Q2: 

 

Água suja e água salgada. (A1-Q2) 
Agua não bebe agua soja e não agua salgada. (A2-Q2) 
Sim, a água destratada sijja e contaminada e esse tipo de água que 
não serve para agente. (A3-Q2) 
Sim, água sunjo contaminada. (A4-Q2) 
Água contaminada e suja. (A5-Q2) 
A água saugada não e a água consume para a humanindade. (A6-Q2) 
O água que não água surgu. (A7-Q2). 
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A partir da atividade, da apresentação de filme e da leitura de texto seguido de 

questões de interpretação (Figura 3), foram mostradas as diversas formas de 

contaminar a água e quais tipos não são próprias para o consumo humano. Na 

sequência, pedimos aos alunos que representassem a água boa para consumo e a 

que não era, ao que eles fizeram vários desenhos retratando água doce e salgada 

(anexo 01) e listaram ações do homem que prejudicam a água (anexo 02). 

 
 

Figura 3 – Atividade de leitura e interpretação de texto e produção de desenhos 

Leia o texto e responda:  

a- Você sabia que a água que podemos beber pode acabar? Justifique sua 

resposta 

b- Desenhe a água salgada e doce.  

c- Faça uma lista com 10 ações que o homem faz que prejudica a água. 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Uma das autora que utiliza do adjetivo “plural” para se referir a letramento é 

Rojo (2009, p. 102), ao assinalar que “[...] as abordagens mais recentes [...] têm 
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apontado para a heterogeneidade das práticas sociais de [...] uso da língua/linguagem 

em geral em sociedades letradas e têm insistido no caráter sociocultural e situado das 

práticas de letramento”. 

 

3.4.2.2 Doenças 
 

No que toca a esse aspecto, perguntamos se os alunos sabiam se a água faz 

algum mal para o ser humano, pedindo uma justificativa. No Q1, disseram que a água 

não fazia nenhum mal para o ser humano, com exceção da água suja; dois alunos 

afirmaram não saber.  

Respostas no Q1: 
 

Não. (A2-Q1) 
Não sei. (A6-Q1). 
 

No Q2, boa parte dos alunos afirmou que água não tratada faz mal para o ser 

humano. 

Respostas no Q2: 

 
 

Sim nos bebe agua mal nos tem febre. (A2-Q2) 
A água não tratada é faz mal para a humanidade. (A6-Q2). 
 
 

Trabalhamos, ainda, com os alunos, vídeos sobre a contaminação e preservação das 

águas, mostrando a água limpa e a água contaminada e quais ações poderiam ajudar 

em sua preservação. Na sequência, os alunos fizeram listas de como preservar a água 

(anexo 03). O A7 não participou dessa atividade, o que pode ter afetado sua resposta. 

Uma das possíveis causas para essas respostas não terem sido alteradas pode ser a 

barreira linguística, pois, nesse dia, o professor indígena não estava presente para 

traduzir a nossa fala quando os alunos mostravam incompreensão  

Observamos que nas aulas em que o professor indígena não estava presente, 

houve pouca alteração nas respostas dos alunos no segundo questionário, o que nos 

leva à hipótese de que esses alunos não desenvolveram a competência comunicativa2 

 
2 Conhecimento abstrato subjacente e a habilidade de uso não só de regras gramaticais (explícitas ou 
implícitas) como também de regras contextuais ou pragmáticas (explícitas ou implícitas) na criação de 
discurso apropriado, coeso e coerente. Esse conceito de competência comunicativa é para alguns 
teóricos distinto do conceito de desempenho comunicativo (HYMES, 1972) mas o tomamos aqui como 
englobando tanto competência como desempenho efetivo (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 56)  
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que lhes daria condições de compreender as regras contextuais e gramaticais 

implícitas ou não, proporcionando oportunidade de compreensão mais completa.  

         Ou ainda como afirma Canagarajah (2013, p. 11), que considerando língua e 

linguagem uma forma única de comunicação, é perfeitamente possível que haja um 

entrosamento entre línguas durante as práticas translíngues, mas é preciso que haja 

discernimento na prática pedagógica.   

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas) (2005, 

p.124) afirma que o ensino do português oral com o objetivo de desenvolver no aluno 

a competência comunicativa nas diferentes situações de uso da língua “[…] é papel 

da escola ampliar as formas de expressão oral do aluno em língua portuguesa, para 

que ele possa se comunicar em novas situações.” 

 

3.4.2.3 Poluição 
 

Uma das questões que chama a atenção pelo fato de suas respostas, no 

segundo questionário, apresentarem um nível de compreensão muito bom foi a que 

indaga se os alunos sabem como as indústrias podem poluir as águas dos rios. No 

Q1, cinco alunos responderam que não sabiam, um respondeu que o lixo poluía a 

água, e outros questionaram se seria poluindo a água.  

Respostas no Q1: 

 

Não. (A1-Q1) 
Não. (A2-Q1) 
É, poluindo a água? (A4-Q1) 
Não sei não professor. (A5-Q1) 
Não. (A6-Q1) 
Não sei não. (A7-Q1). 

 

No Q2, todos os alunos alteraram suas respostas, apontando que a água pode 

ser contaminada se não for cuidada, esclareceram que as garrafas PET, que são das 

indústrias, poluem a água, , bem como as roupas sujas; outros afirmaram que sabiam 

e explicaram que não podemos utilizar agrotóxicos e defensivos agrícolas em áreas 

próximas a fontes de água e três responderam apenas que sabiam. 

Respostas no Q2: 

 

Sim. (A1-Q2) 
Podemos cuida agua sem nao vai contaminada. (A2-Q2) 



75 
 

Sim, como garafa peti e roupa velha. (A4-Q2) 
Sim. (A5-Q2) 
Sim não utilizer agrotoxicos e defensivos agricolas em áreas próximas 
a fontes de água. (A6-Q2) 
Sim. (A7-Q2). 
 

Exibimos, em aula, um vídeo sobre indústrias e pedimos que reproduzissem 

oralmente o que haviam entendido, para que os demais pudessem fazer comparações 

e questionamentos. A princípio, eles precisaram vencer a barreira da timidez, mas tão 

logo ela foi transposta, as apresentações ficaram bem tranquilas. Na sequência das 

aulas, foi proposto que os alunos desenhassem água poluída e limpa e os mesmos 

produziram desenhos de rios com suas águas limpas primeiramente, e contaminadas 

num segundo desenho (anexo 04).  

O resultado pode ser visto acima nas respostas do Q2, em que constatamos 

que todos os alunos demonstraram, em suas respostas, que houve uma apreensão 

do conhecimento através do trabalho realizado e isso ficou mais evidente quando os 

flagramos comentando nas rodas de conversas da comunidade que o não índio jogava 

garrafas PET e várias outras coisas na água e que tudo isso ocorre devido às 

indústrias precisarem produzir muito, mas que acabavam não cuidando da água e que 

eles não deviam fazer a mesma coisa, pois essa ação a destrói. Dessa forma, 

percebemos que houve uma insinuação de mudanças nas atitudes dos alunos, que 

passaram a ter a preocupação com a preservação da água, de maneira leve, mas 

consistente.  

O letramento crítico procura criar práticas que oportunizem aos alunos 

melhores interpretações de mundo, oferecendo, assim, a possibilidade de transformá-

lo de maneira a tornar mais igualitários seus interesses, identidades e objetivos 

(LANKSHEAR; MCLAREN, 1993, p. 18). Portanto, o letramento crítico tem a 

transformação social por objetivo, de forma diferenciada da leitura crítica, que vê a 

leitura como um processo cognitivo com ênfase na análise textual. 

Para Serpa (2011, p. 165) é importante que se crie uma escola onde os sujeitos 

sejam reconhecidos e que haja permissão da sua participação ativa nessa construção, 

entendendo que o diálogo é imprescindível para que todos sejam ouvidos, haja vista 

que   

 

[...] ao desqualificar o outro, sua voz, seus saberes, seus 
conhecimentos, sua percepção do mundo, esvazio qualquer sentido 
que possa existir na defesa do diálogo. Esvazio qualquer sentido que 
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possa haver na palavra “democracia”. Esvazio qualquer sentido [...] 
que tenha a diferença como valor. Diferença entendida aqui como este 
profundo respeito e consciência da existência do outro da legitimidade 
de seu lugar no mundo, respeito que me permite, mesmo no conflito, 
mesmo na disputa, instaurar um espaço de negociação, ouvir o outro, 
e neste processo, ouvir-me através do outro. (SERPA, 2011, p. 165). 

 
 

          Para promover o entendimento mútuo e consideração por opiniões que se 

divergem é necessário que haja respeito pelas diferenças e diálogo entre as partes 

para que se resolvam as situações de conflitos. 

3.4.3 Preservação da água  
 

3.4.3.1 Tratamento 
 

A questão referente aos cuidados com a água foi tratada de várias formas no 

questionário e uma das perguntas foi sobre como eles e a comunidade cuidavam da 

água após a retirada do rio. No Q1, três alunos não souberam responder, outros 

afirmaram que seria colocar no jarro e, depois, na geladeira; também responderam 

que precisava tratá-la com remédio, que se devia proteger a água, perguntaram se 

era necessário colocar remédio, e outros alegaram não saber. 

Respostas no Q1: 

 

A cuida da comunidade pá, (A1-Q1) 
Colocar no vaso e colocar na geladeira e beber. (A2-Q1) 
É pra deixar limpo a água, vou tirar a sujeira da água pra proteger a 
água também. (A4-Q1) 
Pra cuidar, pra cuidar, só isso, sei não. (A5-Q1) 
Não sei não. (A7-Q1). 

 

 No Q2, três alunos afirmaram que a água é cuidada pela comunidade, que é 

preciso trata-la com cloro para beber, além de ser necessário cuidar e não jogar lixo 

na água. 

Respostas no Q2: 

 

Nós tratamos para beber. (A1-Q2) 
Cuida da agua não joga agua lixo na agua. (A2-Q2) 
Nós tira água e tratado com cloro. (A4-Q2) 
Os trata os água. (A5-Q2) 
A água que retirada do rio nas tratamos. (A7-Q2). 
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Em outra atividade, fizemos uma demonstração prática de como tratar a água: 

levamos os alunos até o poço comunitário, retiramos água e utilizamos o cloro para 

tratá-la. Em seguida, trabalhamos um texto sobre como limpar as caixas d’água, 

pedimos para que os próprios alunos fizessem o procedimento e repassassem para 

os membros da comunidade que estavam presentes.  

Conforme afirma Kleiman (2008, p. 18), o “[...] fenômeno do letramento, então, 

extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se 

encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita”. Sendo assim, 

podemos definir o letramento como um conjunto de práticas que almejam objetivos 

específicos e em diferentes realidades, que envolvem a escrita. A escola seria mais 

um dos meios de letramento, entre muitos outros existentes, e realizaria apenas 

algumas de suas práticas.  

 

3.4.3.2 Preservação 
 

Sobre como é feita a preservação da água, no Q1, disseram que tiram a água 

do poço e cuidam, mas não especificaram como é esse cuidado. Três alunos 

afirmaram que não sabem, um disse que precisava manter limpa, mas não especificou 

como; outros responderam apenas “não”; também houve respostas em que 

declararam terem esquecido, outras perguntando se era a limpeza em torno do poço, 

mas nenhuma esclareceu como cuidar da água; ainda, houve respostas dizendo que 

servia para deixa-la limpa, mas também não explicaram como seria feito.  

Respostas no Q1: 

 

Não sei. (A2-Q1) 
Não. (A4-Q1) 
Esqueci professor. (A5-Q1) 
Deixa limpo. (A7-Q1). 

 

Já no Q2, em quatro questões, houve mudanças nas respostas, haja vista que 

todos os alunos responderam à pergunta de forma mais clara e objetiva: 

Respostas no Q2: 

 

Não joga lixo na água. (A2-Q2) 
Manter limpa jogar lixo não passa perto o agrotóxico. (A4-Q2) 
Cuida para não sujar a água. (A5-Q2) 
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Não podem joga lixo na água. (A7-Q2). 
 

Após a palestra sobre a preservação da água, os alunos foram convidados a 

produzir textos em que demonstrassem quais cuidados precisamos ter com ela, de 

modo que foi possível verificar que essa e outras atividades focadas no tratamento da 

água levaram os alunos a compreenderem a importância de pensarem na 

preservação da água de forma efetiva. Como podemos observar na citação acima, 

todos os alunos mudaram suas respostas no Q2 e ainda explicaram como cuidam da 

água. Vetter (2008, p. 110) afirma que o letramento crítico dá um empoderamento 

maior aos alunos, fazendo-os mais críticos e dinâmicos, conscientizando-os e 

educando-os para a cidadania. 

Para Monte Mór (2013), nas várias concepções de letramento está o 

desenvolvimento crítico e questionar se ser crítico ou não é o objetivo das teorias 

(2013, p. 47). Ela propõe que, pelo viés da crítica, deve-se à linguagem, em suas 

habilidades práticas, revisar currículos, conceitos de linguagem, a relação entre 

professor e aluno, entre outras situações.   

Segundo Soares (2010, p.21), letrar é mais do que alfabetizar; é fazer com que 

ler e escrever tenham sentido dentro da realidade da vida do aluno, não bastando, 

nesse processo, formar frases por meio de junção de palavras; é necessária a 

compreensão do que é lido, assimilando os vários tipos de textos, e relacioná-los entre 

si. 

3.4.3.3 Conscientização 
 

Sobre a necessidade de conscientizar as pessoas da comunidade a cuidarem 

da água, os alunos responderam, no Q1, que precisava cuidar da água, falaram que 

não podiam jogar lixo no rio, que precisava visitar as casas a fim de orientar as 

pessoas a não jogar lixo na água; alguns não souberam responder, perguntaram se 

era reunir a comunidade e também disseram que não  se deveria jogar lixo no rio.  

Respostas no Q1: 

 

Não sei. (A4-Q1) 
Reuni as comunidades? (???) reuni as comunidades e conversa e 
conversa sobre água né? a importância da água também. (A6-Q1) 
Não jogar lixo. (A7-Q1). 
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No Q2, apontaram que é necessário cuidar da água, ensinar a comunidade a 

cuidar da água e que não se deve jogar lixo nos rios, sendo preciso reunir a 

comunidade para explicar como cuidar da água. 

Respostas no Q2: 

 

Ensina as pessoas a mate a água limpa. (A4-Q2). 
Temos que reunir s comunidade para a água será cnumiganda(A6-Q2) 
Reuni as comunidade para cuida a água. (A7-Q2). 

 
Para demonstrar que é preciso expandir o conhecimento sobre a necessidade 

de preservação da água, pedimos aos alunos que elaborassem, em duplas, cartazes 

com dez motivos para conservação e preservação da água e espalhassem pela 

comunidade. Na sequência, perguntamos o que poderia ser feito para conscientizá-la 

da importância dessas ações, devido à cultura predominante na aldeia de que todas 

as decisões importantes devem ser tomadas em conjunto pela comunidade e com a 

anuência dos anciões, como cita Munduruku (2000, p. 92): 

 
O conhecimento na sociedade indígena é dominado pelo mais velho. 
Mesmo que uma pessoa saiba todas as coisas sobre seu povo, sobre 
sua tradição, se houver alguém mais velho presente naquele espaço, 
é de direito que o mais velho responda o que lhe foi perguntado. 

 

Os alunos destacaram que uma das formas de conscientização mais 

adequadas seria reunir a comunidade, convidar os anciões e explicar a todos as ações 

que deveriam ser praticadas em relação à preservação da água, o que ficou 

evidenciado no resultado das respostas do Q2, em 57,2% dos entrevistados (A3, A4, 

A6, A7). Conforme Rojo (2009, p. 107), o trabalho com os letramentos múltiplos 

significa deixar de “[...] ignorar ou apagar os letramentos das culturas locais de seus 

agentes e colocando-os em contato com os letramentos valorizados, universais e 

institucionais”.  

Segundo Freire (2005, p. 242) para o aluno se tornar crítico, é necessário que 

ele tenha compreensão do mundo no qual deseja intervir: 

 
A conscientização não era outra coisa senão o esforço da 
compreensão do mundo histórico-social sobre que se está intervindo 
ou se pretende intervir politicamente. O mesmo ocorre com a 
compreensão de um texto de cuja invenção os leitores não podem 
escapar, embora respeitando o trabalho realizado, neste sentido, por 
seu autor. Não há realmente, prática educativa que não seja um ato 
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de conhecimento e não de transferência de conhecimento. Um ato de 
que o educando seja um dos sujeitos críticos.  
 

        Para  Spencer-Oatey e Franklin (2009, p. 15), a definição de cultura demonstra 

várias  características importantes  segundo os autores, a cultura se manifesta através 

de diferentes tipos de regularidades, está associada a grupos sociais, afeta o 

comportamento das pessoas e as interpretações de comportamento e é adquirida e/ou 

construída por meio do envolvimento com os outros.  

 

3.4.3.4 Localização  
 

Questionados sobre o local de onde vem a água que eles utilizam, um aluno 

respondeu, no Q1, que vinha do igarapé.  

Respostas no Q1: 

 

Do rio, igarapé. (A5-Q1). 

 

No Q2, o aluno em questão mudou a resposta e afirmou que vem do poço 

dentro da comunidade. 

Respostas no Q2: 

Poço. (A5-Q2). 

 

Nessa questão, observamos que os alunos pensavam que a água utilizada na 

comunidade realmente vinha do rio e do igarapé, mas, depois que fizemos a atividade 

de listar os locais onde é possível encontrar água na comunidade e indo até esses 

locais para vermos em que estado se encontra, eles perceberam que, apesar de ter 

água no rio e no igarapé, ela não é consumida, mas sim aquela que fica no poço 

comunitário no centro da aldeia. 

Para compreender nuances da língua portuguesa, consideradas simples pelo 

falante da língua, o indígena precisa vivenciá-las na prática a fim de compreendê-las, 

o que foi conseguido ao levá-los aos locais em que há água, explicando que existe 

aquela que é proveniente do poço e aquela que vem do rio/igarapé, e que mesmo 

sendo sempre água, há “sentidos diferentes” dependendo do local em que ela se 

encontra. O professor indígena nos esclareceu que, na língua materna, não existe 

diferença para algumas situações e isso dificulta a compreensão dos alunos. 
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Observamos que, para que o aluno compreenda as regras contextuais 

explícitas ou implícitas existentes no seu contexto, bem como fora dele, é necessário 

que tenha desenvolvido alguma competência sociocultural. Segundo Cesteros (2004, 

p. 232, tradução nossa), podemos definir competência sociocultural como 

 

[...] conhecimento das regras sociolinguísticas e padrões culturais que 
permitem que as intervenções linguísticas ssejam apropriadas aos 
contextos. Obviamente, é sobre os aprendizes não apenas dominando 
o código da segunda língua, mas que eles também sejam capazes de 
agir comunicativamente de forma adequada.3 
 

Ao compreender as diversas situações que englobam a interação entre as 

pessoas e entender que ela está comumente ligada a questões culturais, o indígena 

conseguirá melhorar sua inserção em outras sociedades, mas não podemos esquecer 

que do ponto de vista da interculturalidade o não indígena também necessita aprender 

na interação com o indígena pois para Fleuri (2002, p.139) a educação intercultural: 

 

não se reduz a uma simples relação de conhecimento: trata-se da 
interação entre sujeitos. Isto significa uma relação de troca e de 
reciprocidade entre pessoas vivas, com rostos e nomes próprios, 
reconhecendo reciprocamente seus direitos e sua dignidade. Uma 
relação que vai além da dimensão individual dos sujeitos e envolve 
suas respectivas identidades culturais diferentes. 

 
          Ao interagir com indivíduos de outras culturas, somos capazes de perceber que as 

nossas diferenças podem e devem ser respeitadas pois é nelas que demonstramos quem 

somos e a qual grupo social pertencemos. 

 

3.4.3.4.1 Acesso à água 
 

Quando perguntados sobre a facilidade do acesso à água, no Q1, alguns 

alunos responderam que sim, ao passo outros afirmaram nem sempre ser fácil devido 

à seca no meio do ano, alguns poucos alegaram que não sabiam e dois ainda 

responderam que não é fácil.  

Respostas no Q1: 
 

 
3
“[...] el conocimiento de las reglas sociolingüísticas y pautas culturales que permiten que las intervenciones 

lingüísticas sean  decuadas a los contextos. Evidentemente, se trata de que los aprendices no solo dominen el 

código lingüístico de la L2, sino de que sean capaces también de actuar de forma  comunicativamente adecuada.” 

(PASTOR CESTEROS, 2004, p. 232). 
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Não. (A5-Q1) 
Não, tem um garapézinho também só que, lá po meio de agosto por 
aí ele vai seca tudinho. A gente só, tá usando só de poço agora. (A6-
Q1). 

 

No Q2, já houve mudanças nas respostas: alguns alunos disseram que não é 

fácil e explicaram que a água fica distante da casa deles; também houve aqueles que 

alteraram suas respostas alegando ser fácil, pois a água vem do poço; e outros 

mudaram a resposta, mas confundiram a pergunta.  

Respostas no Q2: 

 

Sim, É fácil. (A5-Q2) 
O acesso mais fácil de água para comunidade vem do poço. (A6-Q2). 

 

Após a atividade, fizemos uma listagem dos lugares onde havia água e como 

eram feitas as explorações deles. Verificamos que o resultado foi bastante promissor, 

pois os alunos conseguiram perceber que alguns conceitos como “fácil”, “difícil”, 

“perto”, “longe” que eles tinham não expressavam exatamente o que queriam, já que, 

na língua materna, não há diferenciação entre essas palavras. Um bom exemplo é a 

resposta do A5 e A6 no Q2, que perceberam ser fácil para alguns e difícil para outros 

terem acesso à água.  

Segundo Canagarajah, (2013, p. 6), o indivíduo faz uso de seu repertório 

linguístico, interagindo com seu meio, que pode ser composto por várias e de suas 

habilidades comunicativas se correspondendo com seus interesses e necessidades 

individuais ou sociais.  Conforme o autor, todos nós somos translíngues e temos a 

competência da translinguagem. 

Em nossas observações de campo, percebemos que a comunidade tem 

apenas um poço que fornece água para todos e esse serve para encher a caixa 

d’água, que faz a distribuição através de uma única torneira para todos, que a 

carregam para casa em baldes, bacias e latas. Dessa forma, entendemos que 

exercitando a escrita, o aluno tem maiores possibilidades de se engajar melhor em 

outros meios, o que remete à afirmação de Kato (1986, p. 7) de que 

 

[...] é importante que o sujeito seja capaz de fazer uso da linguagem 
escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e 
para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia 
esse tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação.  
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3.4.4 Desmatamento 
 

3.4.4.1 Consequências 
 

A fim de investigarmos a noção que os alunos têm das consequências do 

desmatamento para a água, perguntamos se eles achavam que o desmatamento 

prejudica a água. No Q1, afirmaram que o desmatamento acaba com a floresta, dois 

não souberam responder e outros responderam que estraga a água e que muda sua 

cor. Houve, ainda, quem afirmasse que a água secava e outro aluno disse que o 

desmatamento estraga a mata e acaba com os insetos.  

Respostas no Q1:  

 

Eu não sei. (A2-Q1) 
Eu não sei. (A7-Q1). 

 

No Q2, um aluno respondeu que o desmatamento secava a água dos rios e 

outro afirmou que não podemos desmatar as margens dos rios. 

Respostas no Q2: 

 

Sim nois vai desmata arvore agua vai seca. (A2-Q2) 
Não podem desmata na berada do rio. (A7-Q2). 
 

Foi proposta a leitura compartilhada do texto “Recuperação de Matas Ciliares” 

(anexo 05) e a produção de desenhos retratando os rios com e sem mata ciliar, bem 

como seu impacto sobre a água. Além disso, foram passados documentários (Figura 

4) e feitas palestras ao ar livre sobre a importância da mata ciliar, tendo em vista que 

alguns alunos não tinham conhecimento do assunto.  

Os alunos foram levados ao igarapé para que pudessem observar os males 

que o desmatamento causava na água e como isso poderia ser revertido. Com o 

contato real e a vivência experimentada, os alunos reproduziram, por meio de 

desenhos (anexo 06) e produção de textos, o igarapé com e sem mata ciliar, 

demonstrando as consequências de ambas as ações para a conservação da água. 

Essa atividade foi determinante para compreenderem a importância da preservação 

das matas ciliares e repensarem suas atitudes diante dessa situação.  
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Figura 4 – Atividade de leitura e interpretação de texto, apresentação de vídeos e 
produção de desenhos 
 

 

Atividade 

a- Leitura compartilhada do texto “Recuperação de Matas Ciliares” 

b- Visitar com os alunos a margem do igarapé para dar exemplo prático sobre 

mata ciliar. 

c- - Após a assistirem os vídeos e documentários sobre a mata ciliar:  

d- Faça desenhos demonstrando a importância da mata ciliar,  

e-  Apresente os desenhos para aos colegas de sala e explique o porquê de cada 

ilustração; 

Fonte resumida: Recuperação de matas ciliares. Sebastião Venâncio Martins. Editora 
Aprenda Fácil. Viçosa - MG, 2001. Disponível 
em http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar 

Fonte: elaboração própria. 

 

Soares (2004, p. 29) afirma que, além de saber ler e escrever, é necessário que 

haja uma transformação do sujeito ao administrar esse conhecimento:  

 

[...] dos indivíduos já se requer não apenas que dominem a tecnologia 
do ler e do escrever, mas também que saibam fazer uso dela, 
incorporando-a a seu viver, transformando-se assim seu “estado” ou 
“condição”, como consequência do domínio dessa tecnologia.  

 
 

A educação intercultural sugere que é preciso mais que métodos de ensino para que 

haja uma significação na aprendizagem, pois Fleuri (2002, p. 11) considera que  

 

[...] a perspectiva intercultural implica uma compreensão 
complexa de educação, que busca – para além das estratégias 
pedagógicas e mesmo das relações interpessoais imediatas – 
entender e promover lenta e prolongadamente a formação de 
contextos relacionais e coletivos de elaboração de significados que 

orientam a vida das pessoas. 
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      É preciso que se entenda a perspectiva intercultural, num sentido mais amplo, 

para que seja possível a promoção de contextos em que as relações coletivas tenham 

significados no cotidiano das pessoas. 

3.4.5 Água e cultura  
 

3.4.5.1 Diversão 
 

Gostaríamos de saber, também, se os alunos usavam a água para distração e 

como poderíamos utilizar esse aspecto dentro das orientações do letramento. Para 

isso, perguntamos se eles e sua comunidade faziam algum tipo de brincadeira na 

água e, no Q1, alguns alunos responderam que sim, mas dois afirmaram que não. 

Respostas no Q1: 

 

Não. (A6-Q1) 
Não. (A7-Q1). 

 

No Q2, todos responderam que sim e dois alunos citaram algumas 

brincadeiras. 

Respostas no Q2: 

 

Brinca da pira na água. (A6-Q2) 
Sim brinca de pira. (A7-Q2). 

 

Levamos os alunos a um dos igarapés localizados na comunidade e realizamos 

várias brincadeiras na água, algumas do cotidiano deles e outras novas. Em seguida, 

pedimos que listassem oralmente as brincadeiras que havíamos realizado e que 

produzissem desenhos sobre as sensações que tiveram durante as atividades lúdicas. 

Os resultados apresentados (Anexo 07) foram bastante expressivos.  

Ao serem incentivados na sua competência translíngue, os estudantes são 

capazes de desenvolverem sua criatividade, suas habilidades metalinguísticas e suas 

percepções comunicativas, fatores que, de acordo com Rottava (2009, p. 85), estão 

relacionados ao bilinguismo. 

Conforme Leal (2004, p.51), “[...] letramento não é uma abstração, ao contrário, 

é uma prática que se manifesta nas mais diferentes situações, nos diferentes espaços 

e nas diferentes atividades de vida das pessoas” e, para o aluno indígena, as 
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atividades em que eles possam participar ativamente são as que mais apresentam 

resultados satisfatórios. 

Oro Nao’ (2016, p.14) demonstra que, desde sua época, as brincadeiras na 

água continham um misto de diversão e aprendizagem. 

 

Todas as brincadeiras tinham que estar sempre perto dos meus pais, 
pois eles ficavam observando, não podia brincar longe de casa. Eu 
brincava com meus irmãos e meninos que moravam próximo de casa 
e gostava de jogar bastante de bola de seringa ou de saco amarrado. 
Eu construía um barquinho de madeira com formato de voadeira e 
motor rabeta e carrinhos. Eu brincava a beira do porto que havia 
próximo a minha casa. 

 

 Percebemos que os alunos interagem bem mais quando o ensino é feito por 

meio de sua realidade, e nos parece que os eventos de letramento se tornam mais 

proveitosos quando nos possibilitamos procurar entender e incluir o cotidiano dos 

alunos. 

      

3.4.5.2 Religiosidade  
 

Também perguntamos se os alunos e a comunidade utilizavam a água em 

algum ritual religioso. No Q1, três alunos entrevistados disseram que não usavam 

água em nenhum ritual religioso, três não souberam responder e um confundiu a 

pergunta.  

Repostas do Q1: 

 

Não sei professor. (A5-Q1) 
Também não. (A6-Q1) 
Usa (???) (A7-Q1) 
 

No Q2, houve uma mudança considerável nas respostas, pois os três alunos 

que antes haviam dito não utilizar a água em rituais religiosos confirmaram que faziam 

uso, sim. 

Respostas do Q2: 

 

Nos usamos para bebe. (A5-Q2) 
Sim bantiza as pessoas que aquele que crem em Deus. (A6-Q2) 
Pastoreis utilizam a água para batiza as pessoa. (A7-Q2). 
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Fizemos palestras sobre os rituais religiosos mais conhecidos e incentivamos 

os alunos a procurarem, na aldeia, quais usos os moradores faziam da água nos ritos. 

Na tentativa de obter resultados que fossem satisfatórios, procuramos fazer atividades 

que levassem em consideração a realidade em que o aluno estava inserido, pois, de 

acordo com Soares (2010, p. 57), um grave problema é que existem pessoas que se 

preocupam com a alfabetização sem se preocupar com o contexto social dos alunos. 

As considerações a respeito da diversidade de práticas que a palavra letramento pode 

abranger, segundo Brotto (2008, p. 11), faz-nos perceber que o alcance do letramento 

vai além da sala de aula e da leitura e escrita:  

 

Letramento é um termo recente que tem sido utilizado para conceituar 
e/ou definir variados âmbitos de atuação e formas de participação dos 
sujeitos em práticas sociais relacionadas de algum modo à leitura e à 
escrita. Pode se referir a práticas de letramento de crianças em 
período anterior ao período de escolarização; à aprendizagem 
escolarizada da leitura e da escrita, inicial ou não; à participação de 
sujeitos analfabetos ou alfabetizados não escolarizados na cultura 
letrada, ou, ainda, referir-se à condição de participação de grupos 
sociais não alfabetizados ou com um nível precário de apropriação da 
escrita em práticas orais letradas. 

 
     Letramento abrange várias situações em que diversas práticas são utilizadas para os tipos 

mais variados de indivíduo. 

 

3.4.5.3 Lendas indígenas 

 

Nas comunidades indígenas há uma grande variedade de lendas que eles 

passam de pai para filho oralmente através das gerações. Dessa forma, perguntamos 

se conheciam alguma lenda sobre água e, no Q1, seis dos entrevistados responderam 

negativamente e apenas um dos alunos afirmaram que sabiam.  

Respostas no Q1: 

 

Lenda, não sei não professor. (A1-Q1) 
Não. (A2-Q1) 
Não. (A4-Q1) 
Não sei professor. (A5-Q1) 
Não. (A6-Q1). 
Não. (A7-Q1). 
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No Q2, todos os alunos confirmaram conhecer pelo menos uma lenda e as 

nomearam: “jacaré que vira o menino”, “Oro Kahowama”, “o filho que virou sucuri após 

a mãe o jogar no rio”, ”a mulher vira um boto”, “o rapaz e a mulher do rio” e “o peixe 

que vira mulher”. 

Respostas no Q2: 

 

Eu conhece alguma jacaré que vira o menino. (A1-Q2) 
Eu conhecia oro Kahowama. (A2-Q2) 
A mulher vira um boto. (A4-Q2) 
Oro kahowam. (A5-Q2) 
Era uma vez um rapaz sozinho ele andava centado na magem do rio 
direfente apareceu um menina bonita que vem do rio. (A6-Q2) 
E uma vez um peixe vira mulher. (A7-Q2). 

 

Na atividade que envolvia as lendas indígenas sobre a água, pedimos aos 

alunos que pesquisassem junto aos membros mais velhos da comunidade quais 

“histórias” eles conheciam e anotassem todas as que ouvissem. Na sequência, 

fizemos exibição de vídeo sobre a Vitória Régia, trabalhamos com os alunos para que 

recontassem oralmente as lendas que pesquisaram e produzissem desenhos (anexo 

08) a partir do que foi pesquisado, a fim de fazerem a ligação entre as lendas de seu 

próprio povo e algumas das demais existentes, para serem capazes de perceber que 

também há vários tipos de lendas entre os não indígenas. 

         Risager (2006), nos traz um conceito de cultura que foi proposto por Agar (1994), 

afirmando que a cultura ocorre cotidianamente na vida de cada indivíduo em sua 

comunidade. Nas diferenças entre os costumes, vemos claramente que a 

 

Cultura é.... o que acontece com você quando você encontra 
diferenças, torna-se consciente de algo em você mesmo, e trabalha 
para descobrir por que as diferenças apareceram. A cultura é uma 
consciência, que revela o escondido e abre caminhos para outras 
maneiras de ser. (AGAR, 1994, citado por RISAGER, 2006, p. 111,). 
 
 

Figura 5 – Atividade sobre lendas da comunidade 

Atividade 

a- Pesquise na comunidade, entre os anciões e lideranças, quais lendas ou 

histórias são conhecidas por eles, anotem para trabalharmos na aula após a 

exibição do filme, que será passado no Distrito; 

b- Relate oralmente as lendas que anotou para os demais colegas; 
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c- Formem 2 grupos, escolham uma das lendas pesquisadas e desenhe sua 

história. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O RCNEI (2005, p. 148) evidencia que trabalhar o discurso oral pode contribuir 

para refletir as características do próprio povo: 

 

A transcrição de pequenos trechos de narrativas, ou de cantos 
tradicionais gravados, pode ser um bom exercício a partir do qual os 
alunos podem refletir sobre as características do discurso oral de seu 
povo e também compará-lo com as formas de organização do discurso 
oral da sociedade envolvente.  

 
Um detalhe que nos chamou a atenção, em nossas observações durante a 

realização das atividades, foi o fato de que mesmo precisando andar a pé, ir de 

bicicleta ou moto até o distrito, que fica distante quase cinco quilômetros da 

comunidade, para poderem assistir aos filmes, os alunos não desanimaram. Foi 

exibido o filme sobre a lenda da Vitória Régia e, após a exibição, eles começaram a 

falar das diversas lendas que haviam ouvido na pesquisa, conversando entre eles 

sobre como poderiam representa-las para a comunidade e qual seria a reação da 

mesma ao assistirem. A empolgação dos alunos foi tanta que acabou nos contagiando 

também, ainda que o filme não fosse novidade para nós. Eles se encantaram com a 

possibilidade de verem algo que não há na aldeia e isso fez o interesse aumentar 

substancialmente. 
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4 ALUNOS INDÍGENAS E A ÁGUA 

 

Neste capítulo, faremos uma análise sobre o aluno indígena e sua percepção 

diante das questões que envolvem a água. 

 

4.1 Percepções dos alunos  
 

Por meio do estudo realizado com os alunos indígenas, foi possível observar 

algumas situações que nos chamaram a atenção sobre a visão que eles têm sobre a 

água que é a mesma da maioria dos membros da comunidade. Seria comum pensar 

que, para os moradores da aldeia, a água e suas diversas utilidades estivessem muito 

claras, mas notamos que nem sempre é assim. Eles a percebem de forma bem distinta 

dos não indígenas. Enquanto uma boa parte dos não indígenas compreende que a 

água potável é um bem mundial que está em escassez, gerando apreensão no Brasil 

e a alguns governos estrangeiros, os alunos indígenas parecem não ter essa 

consciência, aparentando estar alheios a essa situação, não afetando suas 

preocupações em torno de uma possível falta desse recurso. 

Para esses alunos, a água tem um papel importante na vida, mas não é algo 

amplo que mereça muitos questionamentos. O ato de beber água para sobreviver é 

uma das poucas noções que tem mais significado para eles quando analisado com 

uma visão não indígena como é a nossa, porém vale lembrar que sua cultura difere 

em várias situações da não indígena. Vemos essas situações nas respostas da 

questão 01, que indaga sobre a importância da água para o aluno e a comunidade 

dele e pede para explicar essa importância (vide seção 4.3). Os alunos sabem que 

não sobrevivem sem ela, mas, aparentemente, não pensam muito nisso, exceto 

quando a água do poço que abastece a comunidade seca, o que acarreta um trabalho 

a mais, já que precisam ir até o igarapé mais próximo para buscar água e, às vezes, 

se deslocam até o rio, que fica bem mais distante, para a obterem,. 

Há uma valorização da água por parte dos alunos até certo nível: eles 

reconhecem que ela faz parte do nosso corpo e que sem a mesma não sobrevivemos, 

mas não explicam como é essa importância de forma explícita, sempre se referindo a 

ela como algo que é “importante para consumir, para a vida da comunidade e para 

nós”. Geralmente, a forma como é comentada é bem superficial, mas não fica 

exatamente claro se isso se dá pelo desconhecimento ou pela questão da barreira 
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linguística. Observamos essa valorização nas respostas da questão 02, em que foi 

perguntado se o aluno sabia que seu corpo também é formado por água e pedido para 

explicar a razão (vide seção 4.3). Em todas as respostas, há a referência implícita à 

valorização e necessidade da água pelo ser humano. 

Em virtude de os alunos estarem inseridos num contexto particularmente 

subdesenvolvido, pois a escola está localizada em uma comunidade relativamente 

nova, não há grandes ações governamentais que lhes deem assistência, salvo 

algumas nas áreas da saúde e da educação. Dessa forma, campanhas de 

conscientização sobre a limpeza da água, seus cuidados e preservação não são 

realizadas, o que ajuda a fomentar certo desconhecimento por parte dos alunos. 

Em relação à saúde, notamos que os alunos indígenas entendem que, quando 

a água está suja ou com gosto ruim, não é adequado beber devido às consequências 

para a saúde. Isso pode ser constatado nas respostas da questão 03, em que se 

indagou se o aluno sabia se há algum tipo de água que não serve para o consumo 

humano e qual o tipo (vide seção 4.3). Na comunidade, houve muitos casos de diarreia 

e febre alta em crianças e adultos e descobriu-se que isso ocorreu em razão de a 

água que beberam estar suja, o que os fez prestar mais atenção nas condições da 

água que ingerem. Os alunos fazem alguma ideia da função do cloro para tratamento 

da água, mas, ainda assim, percebe-se que há a necessidade de maiores 

esclarecimentos em relação à conservação da água.  

Quando se trata das utilidades que a água tem, o aluno indígena não associa, 

por exemplo, que o peixe, que consome em grande quantidade e que serve de 

alimento para todos na aldeia, é oriundo de uma fonte de água; é como se a existência 

desse alimento não estivesse diretamente ligada à da água, pois eles não fazem essa 

associação, ou não demonstram claramente que o fazem Também, não veem a 

irrigação das plantações como uma utilidade da água e, questionados sobre o motivo, 

dão a entender que a chuva é quem molha a lavoura, sendo assim, não explicitam ter 

a noção de que é a mesma água que está no igarapé ou no poço.  

Estranhamente, parece haver uma distinção no que se refere à serventia desse 

recurso: a água que vem diretamente de fontes naturais (como a chuva) não parece 

ser considerada, pelo menos não totalmente, como “água”; é mais como se fosse algo 

“normal” sem necessidade de maiores entendimentos, apenas “existe”. Talvez isso se 

deva ao fato de que tanto o peixe quanto a rega dos alimentos estejam tão arraigados 

na cultura local que não suscita indagações. É interessante apontar que o aluno 
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indígena tem consciência da importância da água para a sua subsistência, mas de 

forma bem peculiar, pois, ao se referirem a suas finalidades, relatam atividades 

corriqueiras, entre elas, tarefas domésticas tais como lavar roupa, tomar banho, lavar 

louça, ao responderem à questão 07, sobre como utilizam a água em seu dia a dia, e 

à questão 08, a respeito de como sua comunidade faz uso da água (vide seção 4.3).  

Infelizmente, devido à precariedade das condições da comunidade indígena, 

não há rede de esgoto; como é de se imaginar, os dejetos são jogados no mato, muitas 

vezes perto das fontes de água. Não há vasos sanitários, tampouco banheiros. Em 

toda a aldeia, as necessidades fisiológicas são feitas a céu aberto em meio à 

vegetação, sem nenhum cuidado específico. Os alunos sabem que o ideal seria cada 

residência ter seu próprio banheiro distante dos locais em que retiram a água, mas 

não associam isso a uma das prováveis causas da contaminação da mesma. Os 

cuidados que dispensam à água são básicos, como vemos nas respostas da questão 

10, em que foram questionados sobre como cuidam da preservação da água (vide 

seção 4.3).  

Ao se referirem à poluição, percebemos que não há uma noção exata do que 

seja, mas entendem que ao jogarem lixo nos igarapés e rios, acabam sujando a água 

e, por conseguinte, os peixes acabam diminuindo e a água fica contaminada, o que 

impossibilita seu uso. Na comunidade, não se vê lixo nos igarapés e nos rios, mas os 

alunos não deixam claro – quando respondem à questão número 11, que indaga se 

eles sabem como as indústrias podem poluir as águas dos rios (vide seção 4.3) – se 

isso se dá pelo motivo de eles não jogarem lixo no rio ou se é porque os que foram 

jogados desceram pela correnteza. Todavia, o fato é que, implicitamente, pode-se 

observar certo desconforto quando o assunto é levantado em meio aos alunos, o que 

pode “sugerir” que nem todos têm a preocupação de preservar a água de maneira 

constante. 

A preocupação com o efeito do desmatamento sobre a água é percebida pelos 

alunos indígenas de várias formas. Eles relatam que, ao serem “cortadas as árvores 

a água esquenta e acaba”, que “quando retiram a mata ciliar do igarapé ele fica com 

menos água”, alegam que não “podemos desmatar as beiradas do rio”, que “sem a 

mata a água seca”, ou seja, há uma consciência, por parte de alguns, de que ao 

desmatar, a água acaba sendo afetada também e, consequentemente, eles acabam 

sendo atingidos, pois sua falta acarreta uma série de dificuldades, inclusive a própria 

subsistência. Notamos essa preocupação em suas respostas à questão 12, em que 
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foi perguntado sobre como eles achavam que o desmatamento prejudicava a água 

(vide seção 4.3).  

Os alunos demonstram um forte sentimento de pertencimento e coletividade 

referente à comunidade. É comum compartilharem suas experiências com os demais 

moradores da aldeia, tentando conscientiza-los sobre a importância da preservação 

da água nos igarapés, como deve ser tratada a água para o consumo e sobre a 

questão do desmatamento, fato que observamos nas respostas à questão 13, em que 

foi indagado sobre como eles achavam que é preciso conscientizar as pessoas da sua 

comunidade a cuidarem da água (vide seção 4.3). Além disso, nas várias atividades 

que fizemos, os alunos procuravam mostrar os resultados para os demais moradores 

da aldeia.  

Alguns alunos não entendiam os conceitos de água doce e salgada, pois seu 

único contato com água é com aquela dos rios, igarapés, chuva e do poço, mas 

compreenderam que há essa forma de água e que, apesar de não ser para consumo 

humano, existem muitos seres vivos que sobrevivem graças a ela. Esse fato causou 

certa surpresa em alguns e também satisfação por poderem entender um pouco do 

que se passa fora de seu pequeno mundo. 

Os alunos indígenas, em sua maioria, não veem as brincadeiras feitas na água 

como meio de aprendizagem, apenas entendem que é uma atividade para se 

divertirem e desestressarem. Ao responderem à questão de número 14, sobre se eles 

e sua comunidade fazem algum tipo de brincadeira na água (vide seção 4.3), fica 

evidente que, aos seus olhos, é muito prazeroso passar um tempo com os “parentes”, 

como costumam chamar uns aos outros, nos rios e igarapés localizados na 

comunidade, brincando da pira, do jacaré, tubarão, esconde-esconde, pular na água, 

dar flechada e brincadeiras com bola. Quando levamos as brincadeiras para o campo 

do ensino e aprendizagem, pedindo para que os mesmos fizessem desenhos sobre 

suas emoções ao brincarem, a princípio, alguns riram; somente depois 

compreenderam que se tratava de uma atividade escolar e que havia um objetivo. 

Certos alunos demoraram a compreender de que forma a água poderia estar 

presente em seus rituais religiosos. Constatamos esse fato nas respostas à questão 

15, em que foi perguntado se os alunos e a comunidade utilizavam a água em algum 

ritual religioso (vide seção 4.3). Pode parecer que esses rituais sejam uma constante 

na comunidade, por ser indígena, mas a realidade é que, na aldeia em questão, há 

uma representação religiosa não indígena que, por vários motivos, se instalou no local 
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e, dessa forma, algumas das “crenças” do indígena foram deixadas de lado. Os 

alunos, ao entenderem como a água poderia estar presente nessas situações, 

demonstraram que usam, mas de maneira bem superficial, pois nem todos são 

adeptos da religião. 

Os alunos têm um respeito considerável pelos perigos que a água do rio 

proporciona em relação a animais que possam eventualmente aparecer, como cobras 

por exemplo. Ainda, quando se está na época das “águas”, ou seja, na estação das 

chuvas, eles deixaram subentendido que é perigoso ficar no rio, pois as águas são 

muito “bravas”, o que significando dizer que, quando o rio está cheio, suas correntezas 

tendem a ficar muito fortes e nem sempre os indígenas têm habilidade, mesmo que a 

maioria saiba nadar desde crianças, para as enfrentarem. Porém, quando as águas 

baixam, há um ar de tranquilidade e segurança, pois podem brincar, pescar e se 

banhar nos rios. 

Ao nos referirmos aos mitos e lendas que envolvem a água, os alunos 

demonstraram que têm um bom conhecimento sobre as “histórias” e alguns recontam 

as lendas oralmente de maneira muito didática, considerando-se a questão da 

diferença de língua, e às vezes, eles recorrem aos anciões para endossar ou 

complementar uma ou outra situação nos relatos. Na questão 16, perguntamos se 

eles conheciam alguma lenda sobre água (vide seção 4.3), pois é interessante 

perceber que os alunos, mesmos os mais novos, sabem “velhas histórias” em que a 

água está envolvida, demonstrando que, mesmo sem se darem conta, ela está 

presente em muitos momentos de suas vidas; alguns recorreram aos anciões, mas, 

de certa forma, todos sabiam uma ou outra lenda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O termo letramento surgiu após muitas discussões e com a preocupação 

crescente de ensinar o sujeito a ler, escrever e fazer uso do conhecimento adquirido 

para sua inserção social, expondo opiniões críticas responsavelmente.  

Nesta pesquisa, investigamos a proposta do Letramento Crítico observando se 

oportunizaria aos alunos condições de participação e interação social e se ampliaria 

as reflexões críticas no contexto da educação escolar indígena, levando em 

consideração a perspectiva intercultural. 

O trabalho foi desenvolvido em uma escola indígena de sexto ao nono ano da 

rede pública de ensino, com alunos de faixa etária entre 18 a 30 anos, dentro de uma 

comunidade indígena. 

A necessidade de pesquisar sobre o tema surgiu ao nos deparamos com as 

dificuldades encontradas pelos alunos em se inserirem na sociedade não indígena e 

em se expressar criticamente mediante determinadas situações. Para isso, 

analisamos quais seriam as propostas que melhor se enquadrariam no perfil dos 

nossos alunos e que contemplariam a questão intercultural. Várias situações nos 

levaram a enveredar por esse caminho, entre elas, a dificuldade encontrada pelos 

alunos em compreenderem os conhecimentos repassados e fazer uso destes, a 

necessidade de um maior entrosamento entre indígena e não indígena, levando em 

consideração a realidade local, interagindo de maneira que a cultura do outro não 

interfira na sua, ou interferindo o mínimo possível. Decidimos pelo tema, por ser de 

grande relevância, proporcionar várias discussões oportunizando um campo de 

pesquisa amplo e também, por termos conhecimento das muitas dificuldades 

encontradas por outras pessoas que trabalham nessa área. 

Observamos que os alunos indígenas entendem a importância da 

preservação da água, tema trabalhado, de maneira considerável, mas devido as 

especificidades dos mesmos, percebemos que o conceito sobre importância difere do 

não indígena. Há uma visão de que a água necessita de determinados cuidados, 

porém não existe meios de preservação, ou pelo menos não há da mesma forma que 

o não indígena faria. Notamos que a água é utilizada de várias maneiras dentro da 

comunidade, mas como a realidade é outra, sua finalidade também diversifica. 

Quando o assunto é a contaminação da água, os alunos percebem que, entre outros 

malefícios, é prejudicial à saúde e diferenciam a água que não é boa para consumo. 
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Gerou certa surpresa entre eles a questão de que algumas doenças podiam ser 

transmitidas através da água, mas ficaram satisfeitos com a possibilidade de tratarem 

a água na própria comunidade. A poluição foi um tópico que, aparentemente, causou 

um misto de curiosidade e preocupação nos alunos, devido a não terem a vivência 

dessa realidade dentro da comunidade. Preocupam – se com os efeitos do 

desmatamento das matas ciliares e expressam essa preocupação em seus desenhos 

alertando para a conscientização dos moradores da aldeia. Quanto à possibilidade de 

aprender com brincadeiras e lendas sobre a água nos pareceu ser uma grata surpresa 

para os alunos.  Sendo assim, o letramento crítico consegue auxiliar na área indígena, 

desde que haja respeito e valorização das suas peculiaridades culturais. Verificamos, 

ainda, que o letramento crítico oportunizou aos alunos condições de participarem 

ativamente e interagirem em seu contexto social, refletindo criticamente sobre 

questões importantes em seu cotidiano.  

    Percebemos que o letramento permitiu aos alunos se expressarem de 

diversas formas, como desenhos e brincadeiras, possibilitando uma maior 

desenvoltura nas respostas. Isso nos mostrou que, até certo ponto, pode haver uma 

interação entre o ensino intercultural e o letramento crítico, mas que talvez seja 

necessário um tempo maior para as atividades pedagógicas e as adequando aos 

costumes locais.   

Analisamos que a percepção dos alunos indígenas sobre a água difere da 

nossa, não indígena, em diversos momentos, mas que eles também a veem como 

algo importante em sua vida. Pressupomos que essa diferença advém da própria 

cultura, pois o que é imprescindível para o não indígena pode ser dispensável ao 

indígena, considerando que o contexto social é outro. É necessário termos 

consciência de que por se tratar de uma cultura que não é a nossa, o respeito às 

dessemelhanças existentes entre o indígena e o não indígena devem ser levadas em 

consideração. Optamos sempre pela revisão de atitudes durante toda a pesquisa, 

tendo em mente que sermos diferentes não nos diminui diante do outro, apenas nos 

torna indivíduos com costumes e realidades diferenciadas que fazem parte de um 

mesmo mundo. 

É importante salientar que existem muitos fatores a serem levados em 

consideração em se tratando da educação escolar indígena. Devido a suas 

especificidades, é importante procurarmos práticas que contemplem as 

particularidades sócio- culturais existentes na comunidade. Observamos que a 
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translinguagem também facilitou a nossa forma de entender as práticas sociais que 

envolvem a linguagem do indivíduo bilingue e como ele pode interagir com falantes 

de outras línguas.  

Esperamos que o presente trabalho contribua para os demais colegas que se 

dedicam à educação escolar indígena intercultural e lembramos que, por ter um 

caráter maleável e aberto, o letramento crítico relaciona-se às mais variadas formas 

de ensino, pois não detém nenhum método fechado, apenas indica direções para que 

se alcancem os objetivos almejados. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Questionário professor não indígena 
 

1- Quantos anos você tem de magistério? 

2- Quantos anos de magistério na área indígena?  

3- Quantos anos de magistério nessa comunidade indígena? 

4- Você já fez ou faz alguma formação continuada ou algum curso após sua 

formação? 

5- Como você ministra as aulas para seus alunos na comunidade indígena? 

6- Quais suas maiores dificuldades de ensino em relação aos alunos indígenas? 

7- Você sabe o que é o letramento crítico? 

8- Você trabalha com letramento crítico? 

9- Quais os aspectos mais relevantes no processo ensino-aprendizagem na sua 

sala de aula? 

10- A cultura local interfere nas suas aulas? 

11- Você consegue fazer as aulas de acordo com as peculiaridades da 

comunidade?  

12- Você utiliza a cultura local em seu planejamento das aulas? 

13- Como é sua relação com os alunos e com a comunidade local? 

14- Qual o nível de aprendizagem dos seus alunos? 

15- Qual a faixa – etária dos seus alunos? 

16- Em sua opinião há interferência da cultura não indígena na comunidade que 
você trabalha? Explique. 
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APÊNDICE B – Questionário professor indígena 
 

1- Quantos anos você tem de magistério? 

2- Quantos anos de magistério na área indígena?  

3- Quantos anos de magistério nessa comunidade indígena? 

4- Como você ministra as aulas para seus alunos na comunidade indígena? 

5- Você já fez ou faz alguma formação continuada ou algum curso após sua 

formação? 

6- Quais suas maiores dificuldades de ensino em relação aos alunos? 

7- Você sabe o que é o letramento crítico? 

8- Você trabalha com letramento crítico? 

9- Quais os aspectos mais relevantes no processo ensino-aprendizagem na sua sala 

de aula? 

10- A cultura local interfere nas suas aulas? 

11- Você consegue fazer as aulas de acordo com as peculiaridades da comunidade?  

12- Você utiliza a cultura local em seu planejamento das aulas? 

13- Como é sua relação com os alunos e com a comunidade local? 

14- Qual o nível de aprendizagem dos seus alunos? 

15- Qual a faixa – etária dos seus alunos? 

16- Em sua opinião há interferência da cultura não indígena na comunidade que você 

trabalha? Explique. 
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APÊNDICE C – Questionário aluno indígena 
 

Aluno indígena  
Data_____/______/2018 

 
 

1- Qual a importância da água para você e para sua comunidade? Explique 

 

2- Você sabe que o seu corpo também é formado por água? Como? 

 

3- Você sabe se tem algum tipo de água que não serve para o consumo humano? 

Qual tipo? 

 

4- Você sabe se a água faz algum mal para o ser humano? Como? 

 

5- Como você e sua comunidade cuidam da água após a retirada do rio? 

 

6- De onde vem a água que você utiliza? 

    

7- Como você utiliza a água para as suas necessidades pessoais? 

 

8- Como sua comunidade faz uso da água? 

 

9- O acesso a água é fácil para você e sua comunidade?  

 

10- Como você cuida da preservação da água?  

 

11- Você sabe como as indústrias podem poluir as águas dos rios? 

 
12- Como você acha que o desmatamento prejudica a água?  

 

13- Como você acha que é preciso conscientizar as pessoas de sua comunidade 

a cuidarem da água?  

 

14- Você e sua comunidade fazem algum tipo de brincadeira na água? 

 

15- Você e sua comunidade utilizam a água em algum ritual religioso? 

 

16- Você conhece alguma lenda sobre água? 
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APÊNDICE D – Projeto  
 

PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da água na vida do aluno indígena 

                                                                    

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 Nova Mamoré – RO 2018 
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JUSTIFICATIVA 

 

Ao presenciarmos diferentes situações em que os alunos indígenas 

demostraram  dificuldades de utilizar o conhecimento adquirido por meio das aulas 

ministradas pelos professores, os desafios encontrados pelos professores indígenas 

em ensinar uma segunda língua aos seus alunos, sendo que o próprio não a 

compreende de forma satisfatória, e a situação do professor não indígena que, além 

da adaptação com língua materna indígena e a cultura local, precisa ensinar a Língua 

portuguesa em um contexto carente de suportes físicos e pedagógicos, percebemos 

a necessidade de promover eventos de letramento para subsidiar o protagonismo dos 

discentes em sociedade. 

OBJETIVO GERAL 

  

Utilizar as orientações do letramento crítico para demonstrar aos alunos a 

importância da água em sua vida desenvolvendo a habilidade de interação com sua 

cultura e a do outro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver eventos de letramento crítico para subsidiar a aprendizagem dos 

alunos; 

• Demonstrar a importância da preservação da água 

• Integrar a comunidade escolar; 

• Oportunizar aos alunos a possibilidade de interação; 

• Possibilitar aos alunos atividades que os conduzam a apreender as diferenças 

entre sua cultura e a do outro; 

  

 PÚBLICO ALVO: 

 

Alunos do Ensino Fundamental II de comunidades indígenas do povo Wari. 

 

  

PERFIL DOS ALUNOS 
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   Alunos indígenas de sexto ao nono ano de escola pública indígena com faixa 

etária entre 18 e 30 anos. 

   

METODOLOGIA 

O projeto será realizado ao longo de 40 horas em uma escola indígena com 

auxílio de professores indígenas e não indígenas. Serão apresentadas situações que 

possibilitem eventos sob as orientações do letramento tais como: 

Atividades 

 

✓ Leia o texto fale quais a utilidades que a água tem para você e sua 

comunidade. 

✓ Faça uma lista com as atividades que você e sua comunidade realiza 
com a água. (texto 01) 

✓ Crie uma peça de teatro com roteiro escrito sobre o tema da água. 

✓ Leia o texto e responda: (texto 02 e 03) 

✓ Quais dessas utilidades da água você acha mais importante? Justifique 

sua resposta. 

✓ Qual a porcentagem de água no nosso corpo? Você acredita que seu 

corpo também é composto por água? Justifique sua resposta. 

✓ Cite a importância da água que você achou mais interessante e justifique 

sua resposta. 

✓ Apresentação de filme e texto seguido de atividade (texto 04) 

✓ Você sabia que a água que podemos beber pode acabar? Justifique sua 

resposta 

✓ Desenhe a água salgada e doce.  

✓ Faça uma lista com 10 ações que o homem faz que prejudica a água. 

✓ Apresentação de vídeos sobre a contaminação e preservação das águas. 

✓ Listagem de como preservar a água. 

✓ Demonstração prática de como tratar a água.  

✓ Listar os locais onde se pode encontrar água na comunidade. 

✓ Produzir cartazes com os usos que podemos fazer da água. 

✓ pesquisa na comunidade sobre quais atividades os moradores realizam 

com a água e listagem das situações nas quais os não indígenas utilizam 

a água. 
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✓ Listagem de onde há água e como são feitas as explorações deles. 

✓ Palestra sobre a preservação da água e produção de textos em que 

demonstrem quais cuidados precisamos ter com ela. 

✓ Vídeo sobre indústrias e reprodução oral do que entenderem. 

✓ Desenhar água poluída e limpa. 

✓ Leitura compartilhada do texto “Recuperação de Matas Ciliares” 

✓ Produção de desenhos retratando os rios com mata ciliar e sem ela, bem 

como seu impacto sobre a água. 

✓ Vídeos com documentários palestras ao ar livre sobre a importância da 

mata ciliar. 

✓ Passeio ao igarapé para observar os males que o desmatamento causa 

na água e como isso pode ser revertido.  

✓ Reprodução, por meio de desenhos e produção de textos, o igarapé com 

e sem mata ciliar, 

✓ Leitura compartilhada do texto “Recuperação de Matas Ciliares” 

✓ Visitar com os alunos a margem do igarapé para dar exemplo prático 

sobre mata ciliar. 

✓ Faça desenhos demonstrando a importância da mata ciliar,  

✓ Apresente os desenhos para aos colegas de sala e explique o porquê de 

cada ilustração; 

✓ Elaboração em duplas de cartazes com dez motivos para conservação e 

preservação da água e expor na comunidade. 

✓ Passeio nos igarapés localizados na comunidade realização de 

brincadeiras na água. 

✓ Listagem oral de brincadeiras na e produção de desenhos sobre as 

sensações vivenciadas. 

✓ Palestras sobre os rituais religiosos mais conhecidos pesquisa junto aos 

moradores sobre quais usos feitos com água nos ritos. 

✓  Pesquise na comunidade, entre os anciões e lideranças, quais lendas ou 

histórias são conhecidas por eles, anotem para trabalharmos na aula 

após a exibição do filme, que será passado no Distrito; 

✓ Relate oralmente as lendas que anotou para os demais colegas; 

✓ Formem 2 grupos, escolham uma das lendas pesquisadas e desenhe sua 

história. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Questão 03. Atividade b. Desenhe a água salgada e doce. 
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ANEXO 2 – Questão 03. Atividade c. Faça uma lista com 10 ações que o 
homem faz que prejudica a água. 
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ANEXO 3 – Questão 04. Atividade b. Cite 10 formas para cuidar da água. 
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ANEXO 4 – Questão 11. Atividade a. Desenhe a água contaminada e atividade 
b. Desenhe a água limpa. 
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ANEXO  5– Questão 12. Atividade d. Faça desenhos demonstrando a importância 

da mata ciliar. 
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Anexo 06. Questão 14. Atividade a. Desenvolvam a produção de desenhos sobre 

suas emoções nas brincadeiras na água, seguindo serão apresentadas as 

produções para os demais colegas. 
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ANEXO 7 – Questão 16. Atividade c. Formem 2 grupos, escolham uma das 
lendas pesquisadas e desenhe sua história. 
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ANEXO 8 – Textos  
 

Texto 01 

 

 

 

 

 

 

Texto 02 
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Texto 03 

 

 

 

Texto 04 
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Texto 05 

 

Recuperação de Matas Ciliares   
"O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e 
conseqüente destruição dos recursos naturais, particularmente das florestas. Ao longo 
da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes biomas, 
foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as 
cidades. A noção de recursos naturais inesgotáveis, dadas as dimensões continentais 
do País, estimulou e ainda estimula a expansão da fronteira agrícola sem a 
preocupação com o aumento ou, pelo menos, com uma manutenção da produtividade 
das áreas já cultivadas. Assim, o processo de fragmentação florestal é intenso nas 
regiões economicamente mais desenvolvidas, ou seja, o Sudeste e o Sul, e avança 
rapidamente para o Centro-Oeste e Norte, ficando a vegetação arbórea nativa 
representada, principalmente, por florestas secundárias, em variado estado de 
degradação, salvo algumas reservas de florestas bem conservadas.   
Este processo de eliminação das florestas resultou num conjunto de problemas 
ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as mudanças 
climáticas locais, a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d'água. Neste 
panorama, as matas ciliares não escaparam da destruição; pelo contrário, foram alvo 
de todo o tipo de degradação. Basta considerar que muitas cidades foram formadas 
às margens de rios, eliminando-se todo tipo de vegetação ciliar; e muitas acabam 
pagando um preço alto por isto, através de inundações constantes. 
Além do processo de urbanização, as matas ciliares sofrem pressão antrópica por 
uma série de fatores: são as áreas diretamente mais afetadas na construção de 
hidrelétricas; nas regiões com topografia acidentada, são as áreas preferenciais para 
a abertura de estradas, para a implantação de culturas agrícolas e de pastagens; para 
os pecuaristas, representam obstáculos de acesso do gado ao curso d'água etc. Este 
processo de degradação das formações ciliares, além de desrespeitar a legislação, 
que torna obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários problemas 
ambientais. 
 As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, poluentes e 
sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água, afetando diretamente a 
quantidade e a qualidade da água e conseqüentemente a fauna aquática e a 
população humana. São importantes também como corredores ecológicos, ligando 
fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico 
entre as populações de espécies animais e vegetais. Em regiões com topografia 
acidentada, exercem a proteção do solo contra os processos erosivos. 
Apesar da reconhecida importância ecológica, ainda mais evidente nesta virada de 
século e de milênio, em que a água vem sendo considerada o recurso natural mais 
importante para a humanidade, as florestas ciliares continuam sendo eliminadas 
cedendo lugar para a especulação imobiliária, para a agricultura e a pecuária e, na 
maioria dos casos, sendo transformadas apenas em áreas degradadas, sem qualquer 
tipo de produção. É necessário que as autoridades responsáveis pela conservação 
ambiental adotem uma postura rígida no sentido de preservarem as florestas ciliares 
que ainda restam, e que os produtores rurais e a população em geral seja 
conscientizada sobre a importância da conservação desta vegetação. O novo Código 
Florestal (Lei n.° 4.777/65) desde 1965 inclui as matas ciliares na categoria de áreas 
de preservação permanente. Assim toda a vegetação natural (arbórea ou não) 
presente ao longo das margens dos rios e ao redor de nascentes e de reservatórios 
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deve ser preservada. De acordo com o artigo 2° desta lei, a largura da faixa de mata 
ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d'água. 

• Rios com menos de 10 m de largura: 30 m de vegetação  em cada margem 

• Rios com 10 a 50 m de largura: 50 m em cada margem 

• Rios com 50 a 200 m de largura: 100 m em cada margem 

• Rios com 200 a 600 m de largura: 200 m em cada margem 

• Rios com largura superior a 600 m:  500 m em cada margem ." 

Fonte resumida: Recuperação de matas ciliares. Sebastião Venâncio Martins. 
Editora Aprenda Fácil. Viçosa - MG, 2001. Disponível 
em http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=reflorestamento_mata_ciliar   


