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Resumo: O presente trabalho se insere no contexto das reflexões e da compreensão 

sobre uma educação intercultural que efetivamente acolha as diversidades culturais e 

promova outras formas de agenciar a vida e as sociedades. Os povos indígenas na 

América, através de seus movimentos políticos, epistemologias, cosmologias, e 

experiências em educação com base no princípio da interculturalidade, trazem aportes 
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fundamentais para a educação intercultural que tenha significado para toda sociedade 

brasileira. Neste sentido, as universidades no Brasil que participam deste processo de 

reflexões e intervenções, por se abrirem a novas epistemologias, cosmologias, 

ontologias e sujeitos passam por profundas transformações e estabelecem espaços de 

novas socialidades entre indígenas e não indígenas. Este trabalho quer compartilhar a 

experiência pedagógica em educação intercultural a partir do curso de pós-graduação 

Lato Sensu “Educação, Diversidades e Culturas Indígenas” surgidos numa inciativa da 

universidade Comunitária Faculdades EST e a instituição de apoio aos direitos dos 

Povos Indígenas - COMIN – através do Departamento de Assuntos Indígenas da ISAEC, 

em São Leopoldo/RS. Este curso visa formação para profissionais da educação. A 

composição do quadro de discentes e docentes é equitativa. O curso é construído a 

partir do protagonismo indígena e parte de suas realidades, histórias, cosmologias e 

epistemologias; privilegia a sua metodologia e pedagogia. O curso tem apontado 

questões relevantes para a reflexão e o diálogo sobre a educação intercultural, sobre 

espaços de novas socialidades entre indígenas e não indígenas e sobre a possibilidade 

de outras formas de agenciar a vida.  

Palavras- Chaves: Educação, Interculturalidade, Indígena, Política, Epistemologias.  

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A sociedade brasileira tem uma formação multiétnica que consiste de diversos 

povos indígenas, africanos, imigrantes europeus, asiáticos, entre outros. Entretanto, a 

participação das diversas etnias tem ocorrido de forma diferenciada. Indígenas e 

africanos têm sofrido o mais alto preço do processo de colonização europeia vinda 

desde o século XV, ao serem exterminados, escravizados, expulsos de suas terras, 

negados em sua história e humanidade, desconsiderados em suas especificidades 

culturais e ignorados em seus processos de construção de conhecimentos. 

 Nesse contexto, para justificar a colonização, foram desenvolvidos 

mecanismos de explicação de domínio lançando mão de argumentos discriminatórios 

em relação às populações que aqui viviam. Esses juízos de valor partiam de 

pressupostos étnicos, culturais e civilizatórios de auto atribuição de superioridade em 

termos de desenvolvimento tecnológico, econômico, político, cultural e epistemológico. 

Nesse processo, os colonizadores europeus estavam integrados na legalidade estatal 

que lhes garantia o direito, em prejuízo de indígenas e afro-brasileiros. Negar o outro, o 



diferente, cultural, epistemológica e fisicamente, foi um dos mecanismos de conquista e 

dominação, com os quais os europeus se fixaram ao longo de gerações neste país e 

nele desenvolveram um modelo de sociedade alicerçada em paradigmas ocidentais de 

civilização e desenvolvimento.2. 

Nesse modelo civilizatório adotado pelo Estado Brasileiro, em que a cultura 

dominante de origem europeia foi tida como superior, justificou também a necessidade 

de civilizar e aculturar os outros povos. Foi uma prática de submissão e dominação em 

que todas as outras expressões culturais, todas as outras formas de conhecimento e 

epistemologias foram submetidas e subjugadas. As consequências foram muitos anos 

de políticas de integração nacional, que também atingiam a prática de educação que 

tentava integrar, uniformizar e homogeneizar a experiência vivida, ignorando 

pertencimentos étnicos e desqualificando saberes, fazeres, valores e projetos.  

A educação, portanto, se encontrava marcada por práticas, conteúdos, teorias 

e políticas educacionais que, além de desconsiderarem a diversidade cultural, ajudaram 

a reproduzir preconceitos e discriminações e a ignorar e silenciar as vozes e os saberes 

das diversas culturas que compunham a sociedade brasileira. 

Também os povos indígenas, seus saberes, epistemologias e pedagogias 

foram ignorados e as políticas orientadas por princípios assimilacionistas, em que a 

educação escolar esteve a serviço da integração dos indígenas à ordem sócia histórica, 

cultural, econômica e epistemológica da sociedade dita nacional.  

A sociedade brasileira, só muito recentemente, se abre para a reflexão inclusiva 

sobre suas origens históricas e sua formação social diversa. Formalmente, somente a 

partir da Constituição Federal promulgada em 1988, é que o Brasil se abre para o 

reconhecimento das diferenças étnicas e culturais existentes em nossa sociedade, e da 

importância de gerar modelos educacionais e práticas pedagógicas que considerem e 

incluam esta diversidade na educação brasileira como um princípio básico dos direitos 

humanos.  

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 representa um marco expressivo 

onde se consagra o Estado Democrático de Direito e reconhece, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania, 

como o direito da diversidade cultural. O Brasil passou a ratificar os mais importantes 
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tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, como a Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural da UNESCO, em 2002. Além disso, teve início a 

implementação de mecanismos para a construção dos ideais expressos na Carta 

Constitucional. Neste sentido houve a promulgação de inúmeras leis e decretos 

complementares objetivando valorizar a diversidade, superar desigualdades e garantir 

o direito à diferença. Exemplo é a lei № 11.645/2008, que torna obrigatória a inclusão 

da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no currículo da rede de ensino (pública 

e privada). 

No caso dos povos indígenas, a Constituição Federal, em seu artigo 215 

também assegura os processos próprios de aprendizagem, o que ocasionou empenho 

em processos de educação intercultural, sendo que estas práticas têm contribuído e 

mobilizado a reflexão, a busca e a construção de uma educação mais democrática e 

intercultural para todo o contexto brasileiro e que tenha necessariamente no seu âmago 

os saberes, as histórias e as culturas indígenas.  

No Brasil, portanto, existe todo um movimento empenhado num processo de 

justiça cultural e epistemológica no que se refere aos povos indígenas. Existe uma 

legislação favorável; nos espaços acadêmicos a temática e a ciência indígena tem sido 

abordada por diversos autores e sob diversas perspectivas.3 Há um esforço de reflexão 

e implantação de cursos e práticas de educação intercultural nos espaços formativos.  

No entanto, mesmo com a legislação favorável e com inúmeras iniciativas 

valiosas de educação intercultural, isso ainda não significa que a temática e a 

epistemologia indígena esteja equacionada na educação, de forma democrática e 

ampla.  Há ainda um imenso trabalho de construção histórica e disposição para a justiça 

social, cultural e epistemológica a fazer.  

Uma parte importante da história e realidade étnica do país, a história e 

realidade de mais de 220 povos indígenas ainda continua sendo omitida.  Ainda há 

necessidade de uma reflexão crítica sobre a imagem e representação equivocada, 

estereotipada e preconceituosa que ainda existe sobre as populações indígenas; ainda 

se faz necessário a reflexão sobre o princípio elementar do direito e respeito à 

diversidade étnica, cultural e epistemológica; ainda se faz necessário repensar o perfil 
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do indígena na sociedade brasileira, a perceber a diversidade, a contemporaneidade, 

os saberes e fazeres dessas sociedades e a legitimidade de seus projetos de futuro4.  

Mas, neste movimento atual é tempo oportuno de reconhecer e acolher os 

saberes e fazeres indígenas.  É oportuno reconhecer como científicos e filosóficos os 

saberes originários, reconhecer as contribuições herdadas pelo Brasil e sua validade na 

construção de um modelo de sociedade mais justo e democrático5. É oportuno engajar-

se na tarefa de valorizar, identificar as marcas, as lógicas e as cosmológicas ameríndias, 

presentes no contexto brasileiro.  

 

A CONCEPÇÃO DO CURSO: EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

A partir desta realidade vivenciada no Brasil, é que se concebeu o curso de 

pós-graduação lato sensu “Educação, Diversidades e Culturas Indígenas” com uma 

proposta de educação intercultural.  

Educação Intercultural, neste sentido, entendida como espaço de 

transformação social, ampliando a capacidade de respeito das futuras gerações e 

desfazendo antigos e arraigados preconceitos sobre os povos indígenas6.  

Educação intercultural, também entendida como espaço de assunção das 

identidades indígenas. No Brasil, a tendência é desconsiderar a existência dos povos 

indígenas na formação da identidade brasileira. O processo de negação e invisibilidade 

continua sendo reafirmado também no contexto da educação. No entanto, o povo 

brasileiro tem uma herança indígena em sua ancestralidade, em seu pensar e em seu 

modo de ser, que precisa ser assumida.  

A compreensão sobre a nossa identidade nacional precisa mergulhar na 

profundidade cronológica da ocupação humana neste continente para resgatar a 

ancestralidade, os saberes, os fazeres e outros aspectos marcantes que herdamos das 

tradições culturais ameríndias.  

Precisamos reconhecer as contribuições herdadas pelo Brasil em termos de 

patrimônio genético e conhecimentos tradicionais e científicos associados na 
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alimentação, no sustento, na ambientação, na imaginação, na cosmologia, na filosofia, 

na epistemologia e nos valores7. 

A educação intercultural também entendida como espaço oportuno para a 

reflexão sobre novo perfil de civilização e humanidade, a partir da polifonia das diversas 

ciências e culturas, também das ciências dos povos indígenas. Neste sentido, Malvina 

do Amaral Dorneles percebe a educação como processo intercultural de humanização 

e gestão do cuidado; assim, ela percebe que o desafio é tornar a educação “lugar de 

um novo tipo de humanismo” 8. Conforme Dorneles é preciso considerar a educação 

“como um processo intercultural, humano e humanizador, que constitui e se expressa 

como movimento e no movimento de produção, organização e gestão da vida e do viver: 

como gestão do cuidado” 9. 

A educação intercultural, portanto, pode ser vista como espaço que sugere e 

realiza outra qualidade do tipo humano que queremos ser e outro mundo feito a partir 

da pluralidade de mundos possíveis.  Segundo Souza, há uma oportunidade histórica 

única para o conjunto da sociedade brasileira de implementação de um novo projeto de 

“reconstrução nacional” – ou melhor, de “reconstrução (inter) nacional no interior do 

território do Brasil, permitindo um novo perfil de civilização, agora enriquecido pelas 

ciências nativas10. 

E não por último, educação intercultural entendida como um espaço oportuno 

onde pode acontecer a superação das muitas formas e tendências etnocêntricas e 

monoculturais e a renúncia ao método e à postura hermenêutica reducionista, 

proporcionando o reconhecimento dos diversos mundos, dos diversos conhecimentos, 

das diversas ciências e aportes teóricos. A formação, neste sentido, se torna espaço de 

diálogo dos saberes.  

Boaventura de Sousa Santos fala em Ecologia dos Saberes que parte da 

premissa da existência e do reconhecimento afirmativo da diversidade epistemológica 

do mundo, da diversidade cultural e de uma pluralidade de formas de conhecimento11. 
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Para uma proposta de educação intercultural que considere a diversidade de 

linguagens e perspectivas, novos referenciais e pressupostos teóricos e 

epistemológicos são requisitados para dar conta desta diversidade12. Esta também é a 

exigência que se estabelece ao enfatizar a perspectiva indígena na construção do 

conhecimento.  

A alteridade de sua expressão demanda outros instrumentos e referenciais que 

permitam compreender as diversidades e complexidades das expressões desde as 

fontes do pensamento indígena. Assim, se torna imprescindível uma mudança de 

perspectiva desde onde se analisa, olha e vê este conhecimento. Faz-se necessária 

uma abordagem intercultural que esteja aberta para os aportes teóricos das diferentes 

culturas. Esta perspectiva pede uma práxis intelectual dialógica para que não se pense 

ou fale sobre as diferenças, mas que se fale com elas e a partir delas.  

Desta forma, ao investir na mudança de paradigma teórico, se está permitindo 

uma nova constelação dos saberes da humanidade, como também um diálogo aberto 

sobre os ideais e valores que podem guiar uma nova forma de pesquisa que considere 

a pluralidade dos conhecimentos13.   

O assunto do direito e respeito às diferenças étnicas e culturais, portanto, não 

foi trabalhado suficientemente na área da educação e formação. Mesmo constando na 

legislação, isso ainda não significa que as pessoas educadoras tenham capacitação 

para a abordagem do tema em sala de aula.  

Neste sentido, em nível nacional, poucos cursos de pós-graduação foram 

oferecidos, cujo conteúdo esteja orientado para a compreensão da temática indígena 

em todas as suas implicações, e para trabalhar pedagógica e metodologicamente este 

tema em sala de aula.   

Neste contexto, a instituição de Apoio aos Povos Indígenas – COMIN 

(Conselho de Missão entre Povos Indígenas), pela sua larga experiência junto com 

povos indígenas e com a formação e sensibilização de setores da sociedade em relação 

à temática indígena, tem sido procurado para assessorar cursos, aulas, seminários, 

oficinas, intercâmbios e interlocuções com indígenas, fornecer material didático, além 

de outras atividades e assessorias. Ultimamente, também foi desafiado a construir e 
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oferecer cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nesta área. A proposição deste projeto 

de Pós-Graduação foi uma resposta a esta demanda.  

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA REALIZAÇÃO DO CURSO 

1. COMIN (ISAEC-DAI) 
O COMIN, vinculado ao Departamento de Assuntos Indígenas da Instituição 

Sinodal de Assistência, Educação e Cultura (ISAEC/DAI) foi criado em 1982 com a 

finalidade de assessorar e executar os trabalhos junto aos Povos Indígenas. A sua 

atuação se dá junto a diversos povos indígenas em todo território nacional atendendo 

temas relacionados à educação, saúde, terra, organização e auto sustentação. O 

trabalho se realiza na perspectiva do apoio aos povos indígenas em suas lutas, direitos 

e reivindicações para que possam organizar sua vida conforme sua cultura e tradições, 

garantidas na Constituição Federal.  

O COMIN tem como missão contribuir na promoção da justiça, do direito, dos 

saberes e do respeito aos povos indígenas e promover o diálogo intercultural em prol 

da construção de uma sociedade plural. Tem como princípio apoiar as prioridades 

colocadas pelos povos e comunidades, considerando o protagonismo e a 

autodeterminação dos povos indígenas um princípio fundamental em sua ação. 

Entre os povos com os quais o COMIN trabalha diretamente e de forma 

contínua estão os Arara e Gavião, na Rondônia; Deni, Kanamari, Apurinã e Kulina, no 

Amazonas e no Acre; Mbyá-Guarani, Kaingang e Xokleng, em Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul; Terena e Kaiowá do Mato Grosso do Sul; os Bakairi do Mato Grosso; os 

Sateré-Mawé do Amazonas; os Tupiniquim do Espírito Santo; os Vajurú, Megueleno e 

Poruburú da Rondônia e também às organizações Indígenas e povos ligados a elas. 

Além dos trabalhos diretamente com os povos indígenas, a entidade também 

atua com a sociedade não indígena, com o objetivo de trazer elementos de reflexão e 

informação sobre os povos indígenas, visando o conhecimento, o respeito e a 

superação de preconceitos; o reconhecimento dos saberes e das ciências indígenas; o 

incentivo à interlocução e ao diálogo intercultural; o estímulo à solidariedade e ao 

engajamento em favor dos seus direitos.  

Neste sentido, tem realizado atividades de formação privilegiando o enfoque 

cultural e epistemológico indígena em escolas da rede pública e privada; cursos de 

formação para professores; assessorado Gerências e Coordenadorias Regionais de 

Educação; participado como parceiro de universidades na realização de cursos de 



capacitação para profissionais da educação e de outras áreas; e editado material 

didático para uso em escolas.   

As atividades do COMIN são realizadas por um grupo de profissionais das 

áreas de pedagogia, educação, antropologia, teologia, pastoral, direito, enfermagem, 

medicina, assistência social, agronomia, entre outras. A coordenação e a secretaria 

geral da entidade tem a sede em São Leopoldo, no campus de Faculdades EST. 

 

2. Faculdades EST e a parceria com o COMIN 
A Faculdades EST, com sede na cidade de São Leopoldo, RS, é uma 

instituição educacional Comunitária, vinculada à ISAEC, identificada com a 

IECLB. Atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Na graduação conta 

com bacharelados em Teologia e Musicoterapia; Licenciatura em Música; Na 

Pós-Graduação em Teologia, com mestrado e doutorado acadêmicos e 

mestrado profissional. E uma escola técnica para formação em música e 

enfermagem14.  

A instituição tem como objetivo geral promover a formação acadêmica e 

fomentar a pesquisa científica no campo das ciências humanas, sociais 

aplicadas, linguística, letras, artes e saúde. A experiência de ensino, pesquisa e 

extensão tem se caracterizado pela reflexão abrangente que envolve o contexto 

brasileiro e latino-americano.  
A instituição incentiva a construção dos conhecimentos a partir do diálogo 

com as várias ciências e saberes, através da reflexão e prática interdisciplinar e da 

consideração das diferentes perspectivas e diversidades do mundo étnico, cultural, 

social, econômico e político. Busca também a capacitação de pessoas comprometidas 

com a ética e a solidariedade, que atuem de modo a promover a dignidade humana, a 

defesa da justiça social e o uso responsável dos recursos naturais.  

 No seu compromisso com a formação integral, a promoção das pessoas 

cidadãs e a valorização da diversidade dos diferentes segmentos de atuação a 

Faculdades EST têm desenvolvido reflexões teológicas e ações de responsabilidade 

social com afro-descendentes, povos indígenas, pequenos agricultores, pessoas 

idosas, mulheres, crianças, entre outros atores sociais. A formação, portanto, se mistura 
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à realidade e aos diferentes grupos sócio-culturais. Esta proposta se insere no chamado 

Espaço Diversidade. 

Este espaço tem a intenção de abrigar e dar visibilidade às várias iniciativas 

que acontecem na instituição. Possibilitar que propostas possam ser construídas; que 

reflexões sejam realizadas a partir de diferentes perspectivas; que referenciais sejam 

construídos tendo a diversidade como impulsionadora de novas abordagens. A 

formação, portanto, quer estar inserida à realidade das vilas, dos bairros, das 

comunidades eclesiais, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos pequenos 

agricultores, promovendo reflexões, interações e diálogos. No Espaço Diversidade, 

portanto, se intenta reunir diversos rostos, que tornam a teologia latino-americana um 

desafio ecumênico, intercultural e inter-religioso. 

Neste contexto do Espaço Diversidade está inserida a parceria com o 

COMIN. A atual articulação é consequencia de uma significativa história de 

interações entre as duas instituições. Mencionam-se algumas destas interações:  

 Aulas com o viés antropológico indígena em diversas disciplinas do 

currículo.  

 Estágios de estudantes junto a Aldeias Indígenas;  

 Docentes e discentes, pessoas e grupos sensíveis à causa e ao 

conhecimento indígena que impulsionavam ações e reflexões a partir da 

realidade e perspectiva indígena. Em especial, menciona-se o grupo de 

interesse e apoio à questão indígena Marçal Tupã Y;  

 O Centro de Pesquisa da Questão Indígena – CPQI - criado pelo COMIN 

em 1987 e que, desde então está ativo nas dependências da Faculdades 

EST. O Centro reúne materiais e publicações sobre a temática indígena 

propiciando um acervo para pesquisa;  

 Realização de cursos de extensão e pós-graduação. 

Na atuação conjunta entre COMIN e Faculdades EST opta-se pela 

metodologia da transversalidade em que a temática e a perspectiva indígena não 

está associada somente a uma disciplina ou matéria particular, mas perpassa o 

currículo e a reflexão global, integrando todas as áreas convencionais de forma 

a estarem presentes em todos os cursos, disciplinas, reflexões e ações com os 

quais se interage. Na transversalidade traz-se para dentro dos cursos e das 

disciplinas o olhar especial a partir da cultura indígena.  



Desse viés hermenêutico percebe-se uma sensibilização para as dimensões 

étnico-culturais da música, da teologia, da saúde e da espiritualidade. Que se manifeste 

em docentes e discentes, nos currículos, na produção acadêmica e científica e não por 

último, na conscientização da parcialidade da cultura e da ciência ocidental, agora 

enriquecida pela cultura e ciência indígena.  

As atividades dos programas de formação entre COMIN/Faculdades 

EST sempre contam com a participação das comunidades indígenas, garantindo 

assim o seu aporte, seus saberes e suas ciências. Isto propicia espaço para 

produção de novos conhecimentos e não apenas reprodução. Neste contexto se 

insere o curso de pós-graduação “Educação, diversidade e cultura indígena”. 

 

 

3. Unidade de Bolsas de Brot Für die Welt (PPM) e 
Ausbildungshilfe.  

As instituições Alemãs PPM e Ausbildungshilfe tem um programa de 

Bolsas que o COMIN acessou para facilitar o ingresso de estudantes no curso, 

principalmente de pessoas educadoras de escolas públicas e indígenas. Assim, 

o próprio projeto foi encaminhado de forma diferenciada, ou seja, solicitou-se um 

Projeto de Bolsas Coletivas. Estas instituições também acompanharam todo o 

processo dos cursos e no final foi feita uma avaliação externa, cujo resultado foi 

a continuidade do apoio aos cursos posteriores.  

 

4. Povos Indígenas 
O planejamento, a execução, as atividades de coordenação e docência 

do curso foram articuladas em conjunto com as comunidades indígenas, 

principalmente do povo Kaingang, Guarani Xokleng, Tupinikim, Kaiowá e 

Terena. Garantiu-se assim o seu aporte, seus saberes e suas ciências neste 

curso de pós-graduação. A interação com indígenas seja como docentes ou 

discentes propiciou espaço para produção de novo conhecimento e não apenas 

reprodução.  

 

OBJETIVO DO CURSO: Educação, Diversidades e Culturas 
Indígenas. 



O objetivo geral do curso aqui focalizado é de oferecer atualização de 

conhecimentos e fomentar a reflexão crítica sobre a temática da diversidade étnico-

cultural no contexto brasileiro, em nível de pós-graduação lato sensu, visando qualificar 

a atuação de pessoas multiplicadoras e educadoras, docentes, lideranças e 

profissionais de outras áreas para práticas em educação na diversidade, com ênfase 

nas culturas e ciências indígenas.  

Em termos específicos o curso objetiva:  

 Proporcionar aprofundamento teórico e metodológico em diversidade, 

para atuação no contexto multiétnico e pluricultural brasileiro.   

 Oportunizar atualização de conhecimentos sobre história, cultura e 

Ciências indígenas e sobre as dimensões étnico-culturais-religiosas do 

conhecimento; 

 Proporcionar formação de multiplicadores para o exercício de seu papel 

transformador na sociedade e para construir práticas educativas na 

perspectiva da alteridade. 

Estes objetivos foram estabelecidos tendo em vista a educação 

intercultural que busca impulsionar leituras epistemológicas desde os povos 

indígenas.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO  

O curso foi planejado, construído e executado por uma equipe composta por 

profissionais do COMIN; estudantes e comunidades indígenas com quem o COMIN tem 

parceria e atuação; docentes de diversas instituições de ensino superior da área da 

educação e da antropologia, que aliam experiência de atuação com comunidades 

indígenas com formação e produção acadêmica na temática enfocada.  A coordenação 

dos cursos foi realizada pela profa. Cledes Markus, assessora do Programa de 

Formação do COMIN e docente da Faculdades EST, pelo Professor indígena Kaingang 

Bruno Ferreira e pela coordenação geral do IEPG da Faculdades EST. 

A escolha do Conteúdo Programático do curso se pautou pela possibilidade de 

abarcar uma diversidade de temáticas, mantendo entre si uma abordagem comum 

ligada ao contexto indígena. A realidade, os direitos, as lutas, a história, as lógicas, as 

cosmológicas, as racionalidades, as filosofias e epistemologias indígenas foram o foco 

do conteúdo.  Desta forma, temas como a complementaridade, reciprocidade, 



comunidade, relações com a natureza, concepções do Bem viver, espiritualidade 

fizeram parte dos blocos temáticos abordados.  

As reflexões, partindo do contexto indígena também incluíram a diversidade 

étnico-cultural na sociedade brasileira, representada nos espaços educativos onde 

discentes, que procuram o curso, indígenas e não indígenas, estão inseridos. 

Relacionamos as temáticas a seguir: História dos Povos Indígenas no Brasil e da 

América; Territorialidade, meio ambiente e sustentabilidade indígena; Expressões 

simbólico-culturais indígenas; Pedagogias e alteridade na diversidade; Educação no 

contexto indígena; Tradições religiosas indígenas; Parentesco e relações de gênero no 

contexto indígena; Direitos, Legislação e Políticas Públicas; Metodologia de Pesquisa; 

Fundamentos da ética; Fundamentos da Antropologia.  

 Uma das características particulares deste curso foram as atividades 

formativas planejadas junto com as comunidades indígenas. Neste sentido, as 

comunidades participaram do processo de formação e programaram o conteúdo da 

aprendizagem nestes espaços. As atividades aconteceram na Aldeia Guarani da Estiva, 

no município de Viamão, RS; na Aldeia Kaingang Por Fi, no município de São Leopoldo, 

RS; e em Aldeias das regiões próximas onde vivem os estudantes. As atividades 

propiciaram às pessoas do curso uma aproximação mais íntima e corpórea com as 

comunidades indígenas, e estas por sua vez acolheram as pessoas do curso. Durante 

a estadia e convivência estiveram empenhadas no processo de formação do grupo em 

relação a sua história, cultura, saberes e realidade. Ofereceram comidas, narraram 

sobre sua história e descreveram aspectos de sua cultura. Compartilharam aspectos de 

seus saberes e sua ciência. Relataram sobre os desafios e conflitos que enfrentam e 

convidaram para cantos e danças de sua cultura.  

Estas atividades representaram momentos importantes para o grupo. Para 

alguns foi a primeria visita numa Aldeia Indígena. Para outros, foi momento de dar-se 

conta de aspectos das realidades indígenas antes despercebidas.  Foi visível a 

introdução de novas reflexões no curso a partir das visitas. Com as atividades de campo, 

portanto, foi possível situar os participantes do Lato Sensu no contexto dos estudos, 

oferecendo critérios para que possam interpretar as inúmeras realidades onde estão 

inseridos. Em interlocução direta com indígenas, estudantes puderam perceber que, no 

encontro com o outro, nunca o apreendemos no seu todo, mas sim de forma parcial. A 

sacerdotisa Lurdes Kaingang ensinou que, “mesmo contando tudo sobre o que somos 

e como vivemos, sempre teremos segredos, tesouros da nossa cultura”.  



Outras atividades importantes do curso foram os seminários temáticos com 

lideranças, mestres, doutores e grupos de canto e dança indígenas nas dependências 

da Faculdades EST. As atividades foram abertas ao público e contou com participantes 

da comunidade de São Leopoldo, estudantes de Mestrado e doutorado da Faculdades 

EST e docentes e discentes de outras universidades da região da Grande Porto Alegre, 

do Vale do caí e do Vale do Taquari. Foram momentos de aprendizagem, socialização 

e reflexão sobre a cultura e a ciência indígena para um público mais amplo. 

 

ABORDAGENS PEDAGOGICAS  

A partir da gestão colaborativa do curso e de uma perspectiva intercultural não 

só o conteúdo foi planejado de forma conjunta com as comunidades indígenas, mas 

também se observou para que os processos pedagógicos destes povos estivessem 

presentes, visto que a educação intercultural como processo e projeto intelectual e 

político dirigida a construção de outros modos de saber, ser e estar neste mundo exige 

a incorporação tanto da ciência e da epistemologia como das metodologias e 

pedagogias indígenas nas estruturas curriculares. Neste sentido entendemos a 

educação intercultural não como simples inclusão da temática indígena nos currículos 

ou de programas especiais no processo educativo, pois estes continuam permitindo e 

perpetuando uma educação universal, eurocêntrica que vinculam práticas e 

pensamentos racializados e exclusionistas.   

Assim, são ressaltados alguns aspectos apontados como positivos na 

avaliação de estudantes e docentes: 

A ênfase na construção do conhecimento coletivo foi um dos aspectos mais 

evidentes. Para Walsch15 em todos os projetos políticos, éticos, pedagógicos e 

epistemológicos de uma educação intercultural são essenciais os conhecimentos 

coletivos, as análises e as ações coletivas. O indígena Xamã Huichol resumiu este 

princípio dizendo: “Juntar los momentos en uno solo corazón, um corazón de todos, nos 

hará sábios un pouquito más para enfrentar lo que venga. Sólo entre todos saberemos 

todo.” 16 

Desta forma, a racionalidade comunitária indígena fortaleceu os vínculos entre 

as pessoas participantes do curso, despertando o sentido comum no grupo, tornando-

                                                             
15 Walsh, Catherine. Interculturalidade, conocimientos y decolonialidad. In: Perspectivas y 
convergencias/Signo y Pensamiento 46. Volume XXIV – enero-junio 2005. P. 42. 
16 HERRERA, Vera Ramón. La noche estrellada: la formación de constelaciones de saber. In; 
Chiapas no. 5. 



se um grupo comunitário que optou em refletir em conjunto sobre sua experiência, 

compartilhar vivências, saberes, opiniões, histórias, testemunhas, mitos, comentários e 

rumores. O fato de discentes estarem alojados nas dependências da Faculdades EST, 

cercada pela natureza, propiciou um espaço especial de convivência que foi ressaltado 

pelos participantes.  

O reconhecimento da oralidade como possibilidade epistemológica 

também alicerçou o curso.  Os povos indígenas são formados em primeiro lugar pela e 

na oralidade, que mantém a cultura oral como seu esteio de produção e transmissão de 

conhecimentos, embora que, muitos indígenas já têm a escrita como possibilidade de 

comunicação de seus saberes, devido ao longo processo de escolarização e ao 

ingresso na academia.   

Esta oralidade foi evidenciada no curso, seja no próprio planejamento em que 

se previu esta forma de aprendizagem, mas também pela presença de indígenas 

docentes e discentes, que nos remetiam a sua forma de expressão. No curso assumiu-

se politicamente o incentivo às construções orais do conhecimento, através de relatos, 

narrativas, diálogos, conversas, vídeos comentados. Estas formas orais também 

pautaram avaliações durante o curso.  

O curso também se empenhou para que a construção do conhecimento não se 

restringisse à palavra, mas que todo corpo estivesse envolvido no processo de 

construção do conhecimento. Conversar é mostrar-se reciprocamente, é compartilhar. 

Mas deste processo de mostrar-se e compartilhar também fazem parte o dançar, cantar, 

representar, encenar, teatralizar, silenciar, ouvir, dizer o sonho que se sonhou na noite, 

compartilhar a comida, enfeitar o ambiente com objetos significativos, ritualizar; 

observar e conversar com a natureza, incluir a espiritualidade. Tudo isto constou como 

parte do processo de construção de conhecimento.  

A inclusão da natureza no processo de formação e aprender dela também 

foi um aspecto pedagógico aprendido no processo de construção de conhecimento 

neste grupo. Para os povos indígenas o saber não está restrito aos humanos. Segundo 

Viveiros de Castro, confirmado pelos indígenas participantes do curso, o saber indígena 

está fundamentado em uma teoria associada à imagem de um universo comandado 

pelas categorias da agência e da intencionalidade, isto é, todos os componentes do 

cosmos têm voz ativa, são sujeitos e agentes. Neste sentido, “A natureza não é ‘natural’, 



isto é, passiva, objetiva, neutra e muda e os humanos não têm o monopólio da posição 

de agente e sujeito, não são o único foco da voz ativa no discurso cosmológico” 17. 

 No caso das cosmologias ameríndias, o conceito central proposto por Viveiros 

de Castro para a sua caracterização é o ‘Perspectivismo Ameríndio’, que se refere ao 

modo como as diferentes espécies de sujeitos humanos e não humanos que povoam o 

cosmos (deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, 

fenômenos meteorológicos, acidentes geográficos, objetos e artefatos) percebem a si 

mesmas e às demais espécies. Segundo viveiros: 

Trata-se da noção de que o mundo é povoado de um número 
indefinidamente grande de espécies de seres dotadas de consciência 
e cultura e cada uma dessas espécies é dotada de um ponto de vista 
singular, ou melhor, é constituída como um ponto de vista singular.18 

 

As implicações ao considerar as epistemologias que encontram suas bases na 

filosofia, cosmologia e racionalidades dos povos indígenas, incluindo nelas as 

relacionadas com sua experiência com a natureza também leva a refletir sobre a 

territorialidade, a sustentabilidade e as lutas políticas e epistêmicas vivenciadas por 

estes povos. 

No reconhecimento das racionalidades indígenas no processo de 

formação, valorizou-se o que Kusch considera o “pensar de meditación.” um pensar 

vinculado ao coração, ao tema do emocional. Desta foram, a convivência propiciada no 

curso, seja nas aulas ou em momentos posteriores criaram vínculos e propiciou o 

exercício da intimidade que foi importante na aprendizagem comum. 

Assim, foi importante que durante o curso, ao circularem entre estudantes 

informações importantes sobre os modos de vida, histórias e ciências dos povos 

indígenas, as reflexões perpassaram pela história de vida de cada estudante e 

propiciaram a possibilidade de identificações e de reconhecimento de uma 

ancestralidade americana que nos é inerente, embora muitas vezes negada e 

esquecida.  Uma das estudantes do curso contenta emocionada: “Nesta semana, ao 

sermos motivados a pensar em nossas histórias, fui com minha mãe pesquisar fotos 

sobre a minha ancestralidade, eu descobri que tenho ancestrais indígenas e negros em 

minha família, fato este, que até aquele momento havia sido omitido para nós. Para mim 

                                                             
17 CASTRO, 2007, p.7. 
18 CASTRO, Eduardo Viveiros de. A natureza em pessoa: sobre outras práticas de 
conhecimento. Palestra do Encontro “Visões do Rio Babel. Conversas sobre o futuro da bacia do 
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foi um marco divisor em minha vida. Até aquele momento, negros e indígenas eram os 

outros e agora percebo que estas tradições tem continuidade em minha história.”.   

Assim, ao estudar a história, a cultura e a ciência ameríndia num curso de 

formação, além de apontar para o respeito e dignidade que lhes é devido, também 

permite que se pense nas continuidades que afetam as pessoas da sociedade brasileira. 

Conforme Kusch “La búsqueda de un pensamiento indígena no se debe sólo al deseo 

de exhumarlo científicamente, sino a la necesidad de rescatar un estilo de pensar que, 

según creo, se da en el fondo de América y mantiene cierta vigencia en las poblaciones 

criollas” 19. De acordo com Kusch, podemos pensar que no Brasil a busca de um 

pensamento indígena também está em vigência no pensamento popular.  

No caso de indígenas presentes no curso, afirmam que foram momentos de 

reflexão sobre suas identidades, seus projetos, suas cosmologias e epistemologias que 

irão contribuir em suas lutas na comunidade a que pertencem. Também enfatizam terem 

sido espaços de formação e reflexão sobre suas práticas junto às escolas indígenas. E 

não por último, atestam que foi um espaço e exercício que apontou para outras formas 

de socialidades entre indígenas e não indígenas.  

Assim, neste curso perceberam-se claramente dois movimentos: um de 

identificação onde estudantes puderam reconhecer–se em suas ancestralidades 

ameríndias e outro de reconhecer o outro, ou seja, a alteridade.  

 

O CORPO DOCENTE 

O corpo docente contou com a participação de indígenas dos povos Kaingang, 

Guarani, Terena, Kaiowá, Tupinikim e Baniwa. Estes representaram 40% do total de 

docentes contratados pela Faculdades EST. Este número significativo de docentes 

indígenas foi um diferencial tanto para a Faculdades EST/COMIN, que investiu e 

apostou na contratação de docentes indígenas como forma de qualificar o curso, e 

valorizar profissionais indígenas que são protagonistas no processo de educação 

intercultural. Também foi um diferencial para o grupo de discentes que tiveram a 

oportunidade de perceber a perspectiva específica da história, da realidade, da cultura, 

da metodologia e da epistemologia a partir dos próprios povos indígenas e de suas 

etnias específicas.   

                                                             
19 KUSH, Rodolfo. Obras completas, Tomo II. Santa Fé, Argentina: Fundación Ross, 1999, p. 
259. 
 



Além disso, o curso também contou com profissionais do COMIN, da 

Faculdades EST, e de outras universidades federais, privadas e comunitárias (UFSC, 

UFRGS, UFPEL, PUC/SP, UNISC, UFM, UFGD, UFRG, FEEVALE,) que têm uma 

trajetória em termos de educação intercultural e apoios às lutas e projetos indígenas.  

O corpo docente teve um perfil de competência acadêmica aliado com prática 

indigenista.  A maioria com formação e pesquisas em Ciências Humanas.  

 

 

PÚBLICO PARTICIPANTE 

Participaram do curso, em sua maioria, profissionais da rede pública e privada, 

indígenas e não indígenas, mas também pessoas de ONGs e movimentos sociais, 

lideranças comunitárias e interessadas em geral. A primeira edição do curso contou com 

24 participantes, sendo 4 indígenas; a segunda edição com 36 participantes sendo 6 

indígenas e na terceira edição com 25 participantes sendo 9 indígenas. 

Os três grupos apresentaram uma diversidade muito grande, seja em termos 

de origem étnica (além de indígenas, descendentes de italianos, alemães, poloneses, 

russos, judeus e afro-brasileiros); de localização geográfica (Estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso, 

Rondônia, Espirito Santo) e de formação (Pedagogia, História, Antropologia, Artes, 

Teologia, Arquitetura, Assistência Social, Matemática, Agronomia). Esta diversidade 

proporcionou muita riqueza nas reflexões. O respeito mútuo e a acolhida dos diferentes 

olhares e perspectivas marcaram o grupo.  

Um diferencial foi a presença indígena como discentes que possibilitou a 

interlocução, apontando e desafiando de forma direta para as especificidades culturais, 

no que se refere à epistemologia e metodologia que precisam ser consideradas nos 

processos educativos interculturais. 

Profissionais da educação da rede pública formaram a maioria das pessoas 

participantes. Estes profissionais, especialmente da rede pública não dispunham de 

condições financeiras para investir em sua capacitação. Foi pensando nesta situação 

que o COMIN encaminhou projetos de bolsa de estudos coletiva para a Unidade de 

Bolsas de Brot Für die Welt e Ausbildungshilfe da Alemanha.  

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 



A proposta de formação que considere a linguagem, a perspectiva e a 

epistemologia indígena, bem como a da diversidade étnica, cultural de toda sociedade 

brasileira traz implicações teóricas e metodológicas importantes. Algumas 

considerações de caráter reflexivo ainda provisório serão anunciadas a respeito.  

Ao enfatizar a diversidade étnica, cultural e religiosa, num programa de 

formação, necessariamente se considera a perspectiva intercultural em que se privilegia 

a polifonia do processo. As diversas vozes são ouvidas. A variedade de cosmovisões e 

experiências históricas são consideradas.   

Assim, através dos conteúdos e das práticas pedagógicas, se oportuniza o 

conhecimento, a reflexão e a valorização da multiplicidade de contextos sociais e 

culturais existentes e a diversidade de cosmovisões e saberes que as etnias humanas 

constroem e sustentam ao longo da história.   

Na abordagem intercultural, portanto, pode acontecer a superação das muitas 

formas de tendências etnocêntricas e monoculturais, a renúncia ao método e à postura 

hermenêutica reducionista.  Proporciona assim, reconhecimento dos diversos mundos, 

dos diversos conhecimentos e dos diversos aportes teóricos. A formação, neste sentido, 

se torna espaço de diálogo dos saberes.  

A inclusão da dimensão da diversidade étnica, cultural e religiosa também nos 

remete para uma formação em direitos humanos, em que se priorizam os fundamentos 

éticos da alteridade e do reconhecimento do direito de poder ser diferente. A formação 

se apresenta como espaço para o exercício contínuo do reconhecimento da alteridade 

absoluta do outro, o que implica uma formação para o escutar da voz diferente que brota 

de uma cultura também diferente. Ao mesmo tempo implica em aprender a reconhecer 

os direitos fundamentais dos outros, sustentado em ideias e posturas de justiça e 

democracia.  

A formação, portanto, se percebe como espaço aberto em que estudantes 

tenham a possibilidade de estabelecer diálogo e desenvolver uma atitude dialógica com 

as pessoas, as culturas e as ciências outras. Este diálogo possível é concebido e 

sustentado pela formação que inclua o aprender a conviver com as experiências da 

humanidade toda.  

 

  



AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES 

As avaliações realizadas no final de cada etapa e curso e também a avaliação 

externa ajudaram a perceber o andamento do processo de formação, sentir as suas 

potencialidades e detectar desafios que teriam que ser equacionados. São destacados 

alguns aspectos dos relatos avaliativos realizados durante os cursos: 

Pedagoga de Campinas, SP, escreve: Sou formada em pedagogia e atuo como 

professora de Educação Básica na rede pública estadual. Esse curso de pós-graduação 

vem ao encontro de questionamentos que eu já fazia com relação à ausência do 

trabalho sob a ótica da diversidade e das culturas indígenas na escola não indígena. A 

partir dele retorno à escola com novos instrumentos para enriquecer meu trabalho e dos 

demais professores com quem convivo. 

Historiadora, professora universitária de Novo Hamburgo, RS relata: Sou 

professora de História e o curso de pós-graduação está sendo de grande importância 

para conhecer aspectos da cultura indígena e suas diversidades. Com isso, poderei 

contribuir para divulgar a riqueza cultural e as ciências dos povos indígenas e contribuir 

para romper com ideias preconceituosas que atrapalham o entendimento entre as 

pessoas. 

Técnica em enfermagem e pedagoga de Tenente Portela, RS, escreve: Os 

conteúdos trabalhados nas disciplinas propostas pelo curso trouxeram um amplo 

conhecimento acerca da temática, enfocando aspectos significativos de diferentes 

etnias indígenas. Neste sentido, a presença de colegas indígenas na condição de alunos 

do curso enriqueceu a discussão nas aulas e trouxe presente a história de lutas, 

conquistas, resistências, sofrimentos e preconceitos dos povos indígenas, frente à 

sociedade e que muitas vezes estes aspectos são ocultados e ou velados pela 

sociedade dominante. 

Assessor pedagógico da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 

Blumenau, SC: O aprendizado foi rico, pois pudemos nos aprofundar mais nas questões 

voltadas para a espiritualidade dos povos indígenas. Conhecer as relações entre o 

cotidiano e o espiritual e identificar a riqueza que este espiritual exerce nas relações dos 

povos indígenas com a natureza. (...) Eu mudei a minha visão sobre as questões 

indígenas a partir destes encontros. Esta formação enriqueceu muito as minhas práticas 

e conceitos a partir do trabalho desenvolvido pelos professores, bem como as trocas 

ocorridas com os meus colegas de curso. 



Historiador, indígena Kaingang afirma: O curso me mostrou as diversas 

possibilidades de interação com as mais diferentes culturas e que precisamos construir 

juntos uma nova proposta de vivência na sociedade como um todo. As mudanças 

culturais são inevitáveis partindo da mobilidade cultural. O desafio é como produzir uma 

nova prática. O curso é um grande exemplo de que é possível deslumbrar novos 

horizontes. É importante dizer que para a minha atuação com os professores é muito 

útil, conseguirei melhorar a minha relação com as pessoas que apostam numa mudança 

de comportamento em relação às comunidades indígenas. Mas o grande aprendizado 

foi a de que existem muitas possibilidades em relação às comunidades indígenas e que 

juntos construiremos uma nova proposta. 

CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

De parte da coordenação, percebeu-se que o curso foi realizado como um 

exercício de formação e educação intercultural. Cientes de que há aspectos teóricos e 

práticos da epistemologia ameríndia que necessitam ser refletidos e incorporados em 

outras edições do curso. No geral percebe-se que, como proposta pioneira que se 

propõe a trabalhar com práticas em diversidade, com ênfase nas culturas indígenas, 

este curso trouxe revelações importantes: existe o interesse de profissionais da 

educação em buscar qualificação nesta temática; que a formação proporcionada tem 

recebido credibilidade em muitos âmbitos; que a participação de docentes e discentes 

indígenas no curso trouxe um diferencial importante para cada participante do grupo; 

que nesta proposta acontece construção coletiva e conjunta de conhecimentos que 

apresenta uma riqueza muito grande.  

A realização do curso foi articulada e realizada em conjunto com discentes, 

docentes e comunidades indígenas e seus espaços de contribuição foram significativos 

em especial para a mudança de paradigmas, que ocorre na possibilidade de encontro 

com a alteridade. Desta maneira, a formação propiciou espaço para produção de novos 

conhecimentos e não apenas a reprodução dos já existentes.  
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