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Resumo: Neste trabalho, apresentamos reflexivamente como o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998) tem tratado o 

ensino de Ciências, sobretudo, o ensino de Química e, em que medida, esse 
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documento tem pautado o currículo construído para a área de Ciências da 

Natureza do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu, o qual 

foi criado em 2006 para atender, exclusivamente, indígenas das etnias Guarani 

e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. A discussão está fundamentada nos 

pressupostos teóricos da interculturalidade crítica, assim como é concebida por 

Tubino (2004, 2005) e Walsh (2007), bem como na abordagem CTS – Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, preocupada em preparar os indivíduos para o exercício 

da cidadania, buscando relacionar os conteúdos científicos com os contextos 

sociais em que os alunos estão inseridos (Santos e Schnetzler, 1997; Santos, 

2000). Por fim, demonstramos possibilidades de valorização do conhecimento 

químico das próprias comunidades guarani e kaiowá por meio de uma 

investigação inicial do vocabulário da língua Guarani registrado por Assis (2008). 

Acreditamos que, para uma efetiva interculturalidade crítica, torna-se pertinente 

fazer uma reflexão dos conhecimentos tradicionais e das possibilidades 

existentes para que o diálogo com o conhecimento científico seja feito de forma 

cada vez menos assimétrica. 
Palavras-chave: Formação de Professores Indígenas; Ciências da Natureza; 

Química; Interculturalidade; Língua Guarani. 

 
 
1. Considerações iniciais 
 Por que ensinar Ciências nas escolas indígenas? Essa é uma das 

questões que o Referencial Curricular  Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI, 1998) traz para nortear uma proposta de ensino de Ciências voltado às 

comunidades indígenas.  

 Indiscutivelmente, se o objetivo do estudo científico sobre o homem, a 

terra e o universo, no âmbito das comunidades indígenas, for auxiliar na busca 

de respostas para os problemas, ensaiar explicações e criar instrumentos de 

intervenção sobre os fenômenos humanos e da natureza; se a ideia é admitir 

que fazer ciência e tecnologia é parte essencial da atividade humana, e se for 

admitido que as sociedades indígenas, em sua longa e diversificada trajetória, 

vêm produzindo conhecimentos sobre o ser humano e a natureza, e que esses 

conhecimentos podem ser sistematizados e transmitidos de geração a geração, 



em diálogo com os conhecimentos não-indígenas, então, o que se deve pensar 

é como tudo isso pode ser feito. 

 O RCNEI (1998) apresenta a área de Ciências da Natureza como um 

campo de estudo que agrega conhecimentos de Biologia, Física e Química. 

Enquanto disciplina, sabemos que no Ensino Fundamental, mesmo nas escolas 

indígenas, esses conhecimentos diversos vêm sob o rótulo de Ciências; 

enquanto que no Ensino Médio, há uma divisão tripartida da área de Ciências da 

Natureza, com a presença das disciplinas de Biologia, Física e Química. 

 É justificável, então, que as ciências na escola indígena estejam 

presentes pela necessidade de as sociedades indígenas compreenderem a 

lógica, os conceitos e os princípios da ciência ocidental, para poderem diaologar 

em melhores condições com a sociedade não-indígena, a fim de que possam 

também se apropriar dos instrumentos e recursos tecnológicos ocidentais 

importantes para a garantia de sua sobrevivência física e cultural (RCNEI, 1998). 

 Nesse sentido, a área de Ciências está diretamente ligada aos Temas 

Transversais Terra e Conservação da Biodiversidade e Auto-Sustentação, 

podendo estar a serviço das comunidades indígenas para repensar a 

organização das atividades produtivas no território indígena (gestão territorial), 

passando pela visão do universo, do planeta, da vida, do ser humano e da 

produção humana, integrando várias áreas de conhecimento (RCNEI, 1998). 

 Importante destacar que o ensino de Ciências, assim como o RCNEI 

sugere, não pode estar desvinculado do conhecimento indígena, sendo a escola 

indígena a responsável para veicular, por intermédio de registros estabelecidos 

a partir do diálogo e pesquisa com a comunidade, a formulação sistematizada 

dos conhecimentos tradicionais. Contudo, ao reafirmar o diálogo entre 

conhecimentos científicos e conhecimentos indígenas, o documento leva a crer 

que esse "diálogo" pode ser feito simplesmente pela inserção dos 

conhecimentos indígenas sobre a natureza e sobre o homem em momentos 

específicos das aulas de Ciências. Constituindo um tipo de interculturalidade que 

não leva a compreender a importância dos conhecimentos tradicionais de modo 

a diminuir a assimetria existente entre "ciência" e "saberes indígenas".  

 É preciso uma discussão mais amadurecida sobre como abordar os 

conhecimentos próprios de um povo na escola indígena, e como relacioná-los 

com os conhecimentos considerados "científicos", para que os conhecimentos 



tradicionais não se tornem conhecimentos folclorizados sobre o olhar do 

indígena e do não-indígena com respeito à natureza, ao homem, à terra e ao 

universo. 

 Com base nisso, na área de Ciências da Natureza, assim como em 

qualquer outra área que passou a ser trabalhada nas escolas indígenas, 

continuamente deve ser feita uma discussão sobre "conhecimentos" pautada na 

descolonialidade e na interculturalidade, uma vez que a Modernidade, enquanto 
uma série de práticas orientadas para o controle racional da vida humana, entre 

as quais a institucionalização das ciências sociais, a organização capitalista da 

economia, a expansão colonial da Europa e, acima de tudo, a configuração 

jurídico-territorial dos estados nacionais, tem levado a uma visão universal da 

história associada à ideia de progresso (a partir da qual se constrói a 

classificação e a hierarquização de todos os povos, continentes e experiências 

históricas) (Quijano, 1991, 1998). Na mesma proporção, essa ideia de 

Modernidade defende a naturalização tanto das relações sociais como da 

natureza humana e da sociedade liberal-capitalista; além de naturalizar ou 

ontologizar as múltiplas separações próprias dessa sociedade. Como 

consequência, estabelece uma necessária superioridade dos conhecimentos 

que essa sociedade produz (ciência) em relação a todos os outros 

conhecimentos (Lander, 2005). 

 Caso não estejamos cientes disso, não damos contar de desconstruir os 

mitos da Modernidade que, basicamente, têm reforçado a ideia de que a 

civilização moderna é mais desenvolvida e superior; que a superioridade obriga 

a desenvolver os mais ‘primitivos, bárbaros, rudes’, como exigência moral; que 

o caminho deve ser aquele seguido pela Europa; que se ‘bárbaro’ se opõe ao 

processo civilizador, deve-se exercer em último caso a violência, se necessário 

for, para destruir os obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial); 

que esta dominação produz inevitavelmente vítimas: elas são holocaustos de um 

sacrifício salvador;  que o ‘bárbaro’ tem uma culpa que permite à Modernidade 

apresentar-se não apenas como inocente, mas como emancipadora dessa culpa 

(Quijano, 1991, 1998). 



 Diante disso, para combater a trilogia da colonialidade3 imposta pela 

Modernidade, é preciso: (a) descontruir a ideia de que existe um saber universal, 

um corpo de conhecimentos-padrão (ciências) a partir dos quais se podem 

analisar e detectar as carências, os atrasos, os freios e impactos perversos que 

se dão como produto do primitivo ou o tradicional em todas as outras sociedades4 

(Lander, 2005); (b) criticar  o "excesso ontológico" que ocorre quando seres 

particulares se impõem sobre outros e encara criticamente a efetividade dos 

discursos com os quais o outro responde à supressão como um resultado do 

encontro5 (Escobar, 2005); e (c) resistir o modelo hegemônico global de poder 

instaurado desde a conquista que articula raça e trabalho, espaço e gentes, de 

acordo com as necessidades do capital e para o benefício dos brancos 

europeus6 (Escobar, 2005). É dessa forma que a escola indígena poderá garantir 

que os conhecimentos próprios de um determinado povo passe a figurar no 

currículo como algo tão importante quanto os conhecimentos da base nacional 

comum da educação básica brasileira. 

 Dentro dessa perspectiva, só é possível pensar numa educação escolar 

indígena embasada numa interculturalidade efetiva se a escola estiver disposta 

a subverter a lógica da Modernidade e da Colonialidade. Para tanto, Tubino 

(2004, 2005) esclarece que há dois tipos de interculturalidade: a funcional e a 

crítica. A primeria não questiona as regras da lógica do modelo econômico 

neoliberal. Busca promover o diálogo e a tolerância sem tocar nas causas da 

assimetria social e cultural vigentes. Não se debruça sobre as diferenças 

culturais que justificam as desigualdades de classe e o não acesso aos bens 

culturais e econômicos produzidos pela humanidade. A segunda, 

interculturalidade crítica, é definida pelo autor como um projeto ético-político de 

ação transformativa e democracia radical. Trata-se de uma busca pela 

supressão das assimetrias através de uma ação ético-política por meio do uso 

de métodos políticos não violentos. Para Tubino (2004, 2005), o diálogo 

intercultural autêntico é inviabilizado pela assimetria social e discriminação 
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sugerimos a leitura da seguinte obra: Lander, Edgardo (Org.). (2005). A colonialidade do saber, 
eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO. 
4 Essa é uma crítica à colonialidade do saber. 
5 Essa é uma crítica à colonialidade do ser. 
6 Essa é uma crítica à colonialidade do poder. 



cultural se antes dele não houver oportunidade de se pensar nas condições 

sociais, econômicas, políticas e culturais deste diálogo, a fim de que não se caia 

na ideologia de um diálogo descontextualizado que possa favorecer somente 

aos interesses criados pela civilização dominante. Daí a necessidade do uso de 

um discurso de crítica social que dê visibilidade às causas de não-diálogo. 

 Compartilhando desse mesmo pensamento, Walsh (2007) defende que a 

interculturalidade é mais do que uma simples ideia de interrelação, pois significa 

processos de construção de um conhecimento outro, de uma prática política 

outra, de um poder social outro e de uma sociedade outra; uma forma outra de 

pensamento relacionada com e contra a modernidade/colonialidade, e um 

paradigma outro que é pensado através da práxis política. Logo, o centro da 

interculturalidade é a alteridade. Ou seja, não há interculturalidade sem o 

reconhecimento das alteridades envolvidas. 

 Caso o currículo de uma escola indígena para o ensino de Ciências da 

Natureza, bem como o currículo de um curso de formação de professores 

indígenas específico e diferenciado não levem em conta a discussão da 

decolonialidade e da interculturalidade crítica, dificilmente os alunos de uma 

escola indígena e os professores indígenas em formação desenvolverão uma 

capacidade crítica e reflexiva sobre o conhecimento adquirido.  

 Espera-se, portanto, que o estudo das ciências na educação escolar 

indígena possibilite que o aluno seja capaz de examinar evidências, tirar 

conclusões, reconhecer implicações; possa formular juízo crítico sobre a história 

atual vivenciada pela sociedade indígena; ampliar sua compreensão crítica da 

realidade e a capacidade de atuação sobre ela; seja capaz de observar, 

comparar, experimentar, interpretar e discutir fenômenos que ocorrem à sua 

volta; reconheça e valorize os conhecimentos de seu povo sobre o tema 

estudado; compreenda os conceitos formulados pela ciência ocidental a respeito 

do tema; consiga identificar as criações técnicas presentes nas máquinas, 

ferramentas e utensílios desenvolvidos e empregados pela sua comunidade; 

saiba descrever e explicar o funcionamento das criações técnicas indígenas; 

empregar os conhecimentos obtidos para melhorar a qualidade de vida em sua 

comunidade; e, por fim, utilizar os conhecimentos obtidos para apoiar a 

autonomia econômica, social e política de seu povo (RCNEI, 1998, p. 281). 



 Para isso, conforme o RCNEI, uma formação de professores indígena na 

área de Ciências da Natureza deve garantir que o professor em formação tenha 

uma ampla capacidade de trabalhar com as ideias formuladas pelos alunos à 

medida que eles estudam um tema de Ciências. Nesse sentido, é importante que 

o professor perceba que os eventuais "erros" que os alunos cometem são, na 

verdade, etapas necessárias para a construção de modelos e hipóteses cada 

vez mais abrangentes. É importante também que o professor indígena tenha 

acesso aos materiais necessários para planejar e realizar experiências. Para 

isso, ele deve ser incentivado a montar um pequeno laboratório, com o 

equipamento mínimo indispensável para realizar os experimentos básicos de 

alguns temas de estudo com o qual vai trabalhar com os alunos.  

 É indispensável também que o professor indígena desenvolva a 

capacidade de registrar e, quando for o caso, reconstruir os procedimentos e 

instrumentos tecnológicos empregados pelos membros de sua comunidade. 

Enfim, o professor deve ser incentivado a desenvolver, junto com seus alunos, 

uma pesquisa permanente sobre a ciência relacionada à medicina tradicional e 

sobre a confecção e utilização de ferramentas, instrumentos musicais, artefatos 

para caça, utensílios domésticos e outros elementos característicos de seu 

acervo cultural (RCNEI, 1998, p. 282). 

 
2. A área de Ciências da Natureza da Licenciatura Intercultural Indígena - 
Teko Arandu e o ensino de Química 

 

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena - Teko Arandu7 (PPC, 2013), a área de Ciências da Natureza propõe 

uma formação de professores com "visão integrada" das ciências, na qual os 

estudantes são estimulados a compreender as relações entre os processos 

biológicos, físicos e químicos da natureza. 

A Ciências da Natureza visa também estabelecer uma "relação" entre os 

conhecimentos tradicionais, as especificidades dos conhecimentos das ciências 

                                                        
7 Trata-se de uma Licenciatura específica para formar Guarani e Kaiowá em quatro áreas: 
Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. O Curso foi implantado na 
UFGD em 2006, ou seja, faz dez anos que os indígenas dessas etnias possui um curso 
específico e diferenciado para formar professores que possam atuar nas escolas indígenas, tanto 
no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 



da natureza e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 

norteiam o ensino e a aprendizagem, com práticas educativas voltadas à 

construção de competências a partir da "integração dos saberes", em todas as 

suas dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais, numa "perspectiva 

intercultural e globalizadora", priorizando "os valores e a identidade dos Guarani 

e Kaiowá". 

A proposta apresentada para a habilitação em Ciências da Natureza do 

Teko Arandu está pautada nos "Referenciais Curriculares Nacionais para as 

Escolas Indígenas" (RCNEI, 1998) e nos "Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio" (PCN+). 

Cabe destacar que, nos três anos de formação específica, são 

desenvolvidas atividades referentes às temáticas estruturantes (o universo e a 

terra no espaço; energia e transformações no ambiente (tekoha); meio ambiente, 

sustentabilidade e comunidade indígena; os seres humanos e o meio ambiente; 

diversidade e identidade dos seres vivos; origens e evolução da vida), numa 

sequência que prioriza a compreensão da organização do universo em sua 

dimensão macro até a menor das partículas participantes dessa formação 

(dimensão micro)8. 

Como objetivo geral, essa área de habilitação deseja formar professores 

indígenas com "competências pedagógicas e antropológicas" sobre o estudo da 

natureza, seu aproveitamento, conservação e transformação, inserida no 

contexto espacial, temporal e cultural dos Guarani e Kaiowá e em sua relação 

com os conhecimentos reunidos das ciências naturais: biológicos, químicos e 

físicos (PPC, 2013, p. 54). 

Especificamente, a área de Ciências da Natureza almeja (PPC, 2013, p. 

55):  
 
I. oferecer uma consistente base de conhecimentos ao 
aluno, de maneira a capacitá-lo ao domínio de abordagens 
científicas para resolver problemas no contexto do ensino 
de Ciências da Natureza e consequentemente em sua 
comunidade;  
II. conscientizar o aluno sobre as relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade, de modo a desenvolver espírito 
crítico, científico, reflexivo e ético e a compreender a 

                                                        
8 Na construção dessa temática, fica bem evidente a presença maciça da Biologia, depois em 
menores proporções da Física e quase inexistência da Química.   



importância da educação para preservação da vida e do 
meio ambiente nas comunidades indígenas;  
III. desenvolver a capacidade de elaborar e disseminar 
conhecimentos interculturais desenvolvidos na área de 
Ciências da Natureza, visando a leitura da realidade e o 
exercício da cidadania;  
IV. estimular o aluno a desenvolver projetos, acadêmicos e 
sociais, voltados às necessidades e peculiaridades do 
contexto das escolas e comunidades indígenas;  
V. construir bases teórico-metodológicas voltadas à 
organização e gestão educacional das escolas indígenas, 
bem como para a gestão ambiental das comunidades 
indígenas;  
VI. desenvolver habilidades para elaboração de materiais 
didáticos contextualizados,  adequados ao ensino de 
Ciências da Natureza nas escolas indígenas; e 
VII. proporcionar preparação adequada à aplicação 
pedagógica dos conhecimentos e experiências de Ciências 
da Natureza na atuação profissional como educador nas 
diversas modalidades de ensino. 

 

A seguir, apresentamos o quadro de integralização das disciplinas da área 

de Ciências da Natureza da Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu9: 

 

                                                        
9 Após três semestres de formação comum, os alunos dessa Licenciatura devem optar por uma 
das quatro áreas de habilitação (Ciências da Natureza ou Ciências Humanas ou Linguagens ou 
Matemática). Após a escolha, o aluno permanece numa formação específica por três anos. O 
curso funciona na metodologia da Alternância, portanto, a formação ocorre tanto na Universidade 
(tempo Universidade) quanto na Comunidade (Tempo Comunidade). 

 
 
 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

TU 
Tempo 

Universidade  

TC 
Tempo 

Comunidade  

TU + TC 

Carga  
Horária 

presencial 
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Horária 

não 
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l 

Carga 
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Horária 
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Te
rr

a 
no

 e
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Cosmologia Ocidental e 
Tradicional 

42h 12h - 54h 

Geociências 42h 12h - 54h 
Introdução à Química 60h 12h - 72h 
Medidas, Grandezas 
Físicas e Movimento I 

60h 12h - 72h 

Metodologias de Ensino 
em Ciências da 
Natureza I 

36h - - 36h 



Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza I 

- - 126h 126h 
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m
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te
 

Introdução à Ecologia 42h 12h - 54h 
As Mudanças Climáticas 
e as Transformações 
das Paisagens 

42h 12h - 54h 

Química Ambiental I 60h 12h - 72h 
Energia e Movimento II 60h 12h - 72h 
Metodologias de Ensino 
em Ciências da 
Natureza II 

36h - - 36h 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza II 

- - 126h 126h 

6º
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TR
E 

M
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o 
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, 
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bi
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ad
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e 
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m
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Dinâmica, Forças e 
Movimento III 

60h 12h - 72h 

Ecologia, Manejo e 
Conservação dos 
Ecossistemas 

42h 12h - 54h 

Química Ambiental II 60h 12h - 72h 
Gestão Ambiental, 
Agroecologia e 
Sustentabilidade 

42h 12h - 54h 

Elaboração de Materiais 
e Recursos Didáticos em 
Ciências da Natureza 

36h - - 36h 

 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza III 

- - 126h 126h 
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s 
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m
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o 
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Eletricidade e 
Magnetismo na 
Natureza 

60h 12h - 72h 

Morfofisiologia do Corpo 
Humano 

78h 12h - 90h 

Saúde, Meio Ambiente e 
Educação Indígena 

42h 12h - 54h 

Estágio Supervisionado 
em Ciências da 
Natureza I 

60h 140h - 200h 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza IV 

- - 126h 126h 

8º
 

SE
M

ES
TR

E 
D

iv
er

si
da

de
 

e 
id

en
tid

ad
e Os Padrões de 

Organização dos Seres 
Vivos I 

60h 12h - 72h 

Os Padrões de 
Organização dos Seres 
Vivos II 

60h 12h - 72h 



Quadro 1. Componentes Curriculares da Área de Ciências da Natureza (PPC, 
2013, p. 56) 

 
Ao analisarmos o quadro 1, verificamos a preocupação da área de 

Ciências da Natureza com a formação pedagógica dos professores indígenas 

em formação por meio da previsão de disciplinas voltadas para o processo de 

ensino-aprendizagem, tais como:  Metodologias de Ensino em Ciências da 

Natureza I; Metodologias de Ensino em Ciências da Natureza II; Elaboração de 

Materiais e Recursos Didáticos em Ciências da Natureza; Estágio 

Supervisionado em Ciências da Natureza I; e Estágio Supervisionado em 

Ciências da Natureza II. Espera-se, contudo, que essas disciplinas sejam 

planejadas e executadas numa perspectiva interdisciplinar, para garantir ao 

aluno uma formação pedagógica que dê conta de um trabalho que envolva não 

apenas conhecimentos biológicos, mas também físicos e químicos.  

Pelo quadro 1, é possível perceber também que há uma proposta de 

formação multidisciplinar, com a presença de disciplinas específicas da área de 

Transformação/Convers
ão de Energia I 

60h 12h - 72h 

Métodos e Técnicas de 
Estudos e Trabalhos 
Científicos 

36h - - 36h 

Trabalho de Conclusão 
de Curso em Ciências 
da Natureza I 

36h 12h - 36h 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza V 

- - 126h 126h 
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Estrutura Celular e 
Diferenciação dos Seres 
Vivos 

42h 12h - 54h 

Bioquímica e 
Diversidade Genética 
dos Seres Vivos 

42h 12h - 54h 

Transformação/Convers
ão de Energia II 

60h 12h - 72h 

Trabalho de Conclusão 
de Curso em Ciências 
da Natureza II 

12h 24h - 36h 

Estágio Supervisionado 
em Ciências da 
Natureza II 

60h 140h - 200h 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza VI 

- - 126h 126h 



Biologia (Introdução à Ecologia; As Mudanças Climáticas e as Transformações 

das Paisagens; Ecologia, Manejo e Conservação dos Ecossistemas; Gestão 

Ambiental, Agroecologia e Sustentabilidade; Morfofisiologia do Corpo Humano; 

Saúde, Meio Ambiente e Educação Indígena; Os Padrões de Organização dos 

Seres Vivos I; Os Padrões de Organização dos Seres Vivos II; e Estrutura Celular 

e Diferenciação dos Seres Vivos), da área de Física (Medidas, Grandezas 

Físicas e Movimento I; Energia e Movimento II; Dinâmica, Forças e Movimento 

III; Eletricidade e Magnetismo na Natureza; Transformação/Conversão de 

Energia I; e Transformação/Conversão de Energia II), e da área de Química 

(Introdução à Química; Química Ambiental I; Química Ambiental II). Contudo, é 

visível a predominância dos conhecimentos da área de Biologia na formação dos 

professores indígenas Guarani e Kaiowá em Ciências da Natureza ao 

compararmos com o que está previsto para o trabalho com a Física e com a 

Química, sendo esta última a menos expressiva na formação. Isso demonstra 

uma formação pouco equilibrada para o que se pensa ser a área de Ciências da 

Natureza descrita no RCNEI. 

Ainda, tomando como base o quadro 1, é possível verificar duas 

disciplinas explicitamente interdisciplinares:  

(i) Geociências, com uma ementa que prevê o estudo da 
estruturação do sistema terra; da origem da vida na terra; 
da deriva continental e da teoria da tectônica de placas; de 
fatores abióticos (luz, temperatura, umidade, pressão, 
clima) e de fatores bióticos e da  dinâmica da constituição 
das paisagens ao longo do tempo geológico; além de 
hidrosfera e atmosfera: composição, propriedades e 
importância;  
(ii) Bioquímica e Diversidade Genética dos Seres Vivos, 
com a seguinte ementa: biomoléculas; estudo da 
composição, características e organização do material 
genético; processos bioquímicos de replicação, transcrição 
e tradução; herança das características qualitativas e 
quantitativas; alterações no material genético; 
características genéticas da população indígena; evolução. 
Conceito e usos da Biotecnologia: clonagem, tecnologia do 
DNA recombinante, células-tronco, transgênicos, produção 
de medicamentos e vacinas (PPC, 2013).  

 

No entanto, isso não quer dizer que a interdisciplinaridade se restringe a 

essas disciplinas, pois a presença de uma disciplina semestral Atividades 

Acompanhadas em Ciências da Natureza tem dois objetivos: (i) garantir a 



interdisciplinaridade semestralmente a partir de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, envolvendo todas as disciplinas ofertadas naquele período; (ii) 

garantir que a formação do aluno indígena seja realizada também em sua 

comunidade, uma vez que essas disciplinas são desenvolvidas inteiramente nas 

áreas indígenas sob a responsabilidade dos docentes que se fazem presentes 

nos atendimentos pedagógicos previstos e realizados ao longo de cada 

semestre. O que precisa ser verificado é se realmente o modelo adotado para 

promover a interdisciplinaridade e a alternância está funcionando. 

Na área de Ciências da Natureza, está previsto também um conjunto de 

disciplinas com o objetivo de formar professores-pesquisadores:  Métodos e 

Técnicas de Estudos e Trabalhos Científicos; Trabalho de Conclusão de Curso 

em Ciências da Natureza I; e Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências da 

Natureza II. 

Para atender ao princípio de formação intercultural, apenas duas 

disciplinas parecem ser construídas a partir do diálogo entre os saberes 

ocidentais e os saberes guarani e kaiowá. Trata-se da disciplina denominada 

"Cosmologia ocidental e tradicional", ofertada no primeiro semestre de formação 

específica da área de Ciências da Natureza; e da "Saúde, Meio Ambiente e 

Educação Indígena"10. O que demonstra uma predominância dos conhecimentos 

científicos sobre os conhecimentos indígenas no cômputo geral de toda 

formação dada nessa área. Esse deslocamento ou marginalização do 

conhecimento indígena na formação específica e diferenciada da área de 

Ciências da Natureza da Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu pode 

ser melhor percebido ao verificarmos o que está previsto, em termos de 

conteúdo, nas ementas de cada disciplina:   

Disciplinas Ementas 
As Mudanças Climáticas e 
as Transformações das 
Paisagens 

princípios de climatologia; os efeitos globais 
das atividades humanas na mudança da 
composição e funcionamento da atmosfera e 
suas consequências; a escala local das 
mudanças climáticas; elaboração e 
interpretação de mapas; sensoriamento 
remoto. 

                                                        
10 Ao analisar as ementas das respectivas disciplinas, não verificamos nada que pudesse apontar 
para a constituição de disciplinas pautadas na interculturalidade, uma vez que não está presente 
nenhum conhecimento tradicionalmente guarani e kaiowá nessas ementas. 



Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza I 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante “O 
universo e a Terra no espaço”. 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza II 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante 
“Energia e transformações no ambiente”. 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza III 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante “Meio 
ambiente, sustentabilidade e comunidade 
indígena”. 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza IV 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante “Os 
seres humanos e o meio ambiente”. 

Atividades acompanhadas 
em Ciências da Natureza V 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante 
“Diversidade e identidade dos seres vivos”. 

Atividades 
Acompanhadas em 
Ciências da Natureza VI 

orientação e acompanhamento no 
desenvolvimento de atividades de ensino e 
pesquisa referente ao tema estruturante 
“Origens e evolução da vida”. 

Bioquímica e Diversidade 
Genética dos Seres Vivos 

biomoléculas; estudo da composição, 
características e organização do material 
genético; processos bioquímicos de replicação, 
transcrição e tradução; herança das 
características qualitativas e quantitativas; 
alterações no material genético; características 
genéticas da população indígena; evolução. 
Conceito e usos da Biotecnologia: clonagem, 
tecnologia do DNA recombinante, células-
tronco, transgênicos, produção de 
medicamentos e vacinas. 

Cosmologia Ocidental e 
Tradicional 

origem e evolução do universo; as dimensões e 
a estrutura do universo; a produção dos 
elementos químicos do universo; formação do 
sistema solar, planetas interiores e exteriores; 
Campo gravitacional e magnético; 
astrobiologia, novas descobertas sobre o 
universo e avanços da cosmologia. 

Dinâmica, Forças e 
Movimento III 

Leis de Newton, trabalho e potência, 
movimento circular. 

Ecologia, Manejo e 
Conservação dos 
Ecossistemas 

distribuição e adaptações dos seres vivos em 
função dos fatores ecológicos. Sucessão 
ecológica. Tipos de sucessão. Comunidade 
clímax. Diversidade (riqueza e equitabilidade); 
estrutura espacial; dinâmica temporal; formas 



de crescimento; ecologia das populações e 
espécies ameaçadas.  composição específica; 
cálculos de densidade, frequência, dominância, 
diversidade e heterogeneidade. 

Elaboração de Materiais e 
Recursos Didáticos em 
Ciências da Natureza 

definição e tipologias de materiais e recursos 
didáticos; Procedimentos técnicos e 
metodológicos para a elaboração de materiais, 
recursos e modelos didáticos apropriados ao 
Ensino de Ciências da Natureza no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio. 

Eletricidade e Magnetismo 
na Natureza 

campo elétrico e magnético, corrente elétrica, 
tensão elétrica, circuitos elétricos, produção e 
distribuição de energia elétrica, raio e 
relâmpagos, tempestades e descargas 
elétricas. 

Energia e Movimento II noções fundamentais sobre energia 
(caracterização, modalidades, conversão), 
equações de movimento 2D e 3D. 

Estágio Supervisionado 
em Ciências da Natureza I 

saberes da docência na área das Ciências da 
Natureza. Reflexão sobre temáticas e espaços 
educativos. Práxis educativa: problematização, 
intervenção e produção do conhecimento. 
Elaboração de Projetos para intervenção nas 
comunidades indígenas. Elaboração de Planos 
de aula. Levantamento e análise dos recursos 
didáticos disponíveis nas escolas indígenas 
para o ensino de Ciências Naturais nos anos 
finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 
Elaboração de materiais didáticos adequados à 
realidade regional para uso no ensino de 
Ciências Naturais. 

Estágio Supervisionado 
em Ciências da Natureza II 

elaborar e executar propostas de intervenção 
na forma de regência em escolas Indígena nas 
modalidades de Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) e Médio. Avaliar coletivamente as 
experiências vivenciadas pelos alunos durante 
sua atuação docente nos diversos contextos 
sócio-educacionais. Elaboração de Relatório de 
estágio. 

Estrutura Celular e 
Diferenciação dos Seres 
Vivos 

teoria celular. Organização da célula: 
organismos procariotos e eucariotos. 
Organelas e dinâmica celular. Diferenças entre 
células vegetais e animais. Elementos químicos 
presentes nos seres vivos. Água como solvente 
(propriedades físicas e químicas da água). 

Geociências estruturação do Sistema Terra; A origem da 
vida na Terra; Deriva continental e teoria da 
tectônica de placas; Fatores abióticos (luz, 
temperatura, umidade, pressão, clima) e 
bióticos e a  dinâmica da constituição das 



paisagens ao longo do tempo geológico; 
Hidrosfera e atmosfera: composição, 
propriedades e importância. 

Gestão Ambiental, 
Agroecologia e 
Sustentabilidade 

princípios e objetivos da Educação Ambiental. 
O Ambiente como objeto de ensino.  Práticas 
agroecológicas de manejo de plantas Manejo 
do solo (conservação, regeneração, fertilidade); 
Nutrição agroecológica de plantas (dejetos, 
compostagem); Sistemas Agroflorestais; 
Técnicas de recuperação de ambientes 
degradados.  

Introdução à Ecologia conceitos básicos em Ecologia; Biomas 
mundiais e brasileiros; A estrutura e o 
funcionamento dos ecossistemas; Interações 
entre os seres vivos nas comunidades 
biológicas. Conceitos Holístico e Individualista; 
Natureza das Comunidades: fechada, aberta e 
continuun. 

Introdução à Química estrutura atômica e molecular das substâncias; 
propriedades físico-químicas das substâncias e 
dos materiais; estudo de compostos orgânicos, 
organometálicos e das macromoléculas; 
Reações, termodinâmica e cinética química. 

Medidas, Grandezas 
Físicas e Movimento I 

Física e Matemática, Sistema Internacional de 
Unidades, grandezas escalares e vetoriais, 
equações de movimento unidimensional. 

Metodologias de ensino 
em Ciências da Natureza I 

alfabetização científica e o papel do ensino de 
Ciências na Educação Fundamental. Ensino de 
Ciências a partir das teorias de aprendizagem. 
Papel do professor no contexto escolar. 
Processos de ensino e aprendizagem e 
problemas correlatos. Saberes docentes. 
Conteúdos escolares. Reflexão na prática 
pedagógica. Limites e possibilidades do 
trabalho coletivo no contexto escolar. 

Metodologias de ensino 
em Ciências da Natureza II 

currículo e Conteúdos no Ensino de Ciências da 
Natureza para o Ensino Médio. Livro didático. 
Contextualização dos processos de ensino e 
currículo. Metodologias aplicadas ao ensino de 
Biologia, Química e Fisica. Processos 
avaliativos. A interdisciplinaridade e 
interculturalidade no ensino de Ciências da 
Natureza no Ensino Médio. 

Métodos e Técnicas de 
Estudos e Trabalhos 
Científicos 

a pesquisa como princípio científico e 
educativo; função dos projetos de pesquisa e 
trabalhos acadêmicos; etapas integrantes dos 
projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos; 
escolha da temática da pesquisa; implicações 
éticas; ferramentas para realização de revisão 
bibliográfica; a importância da redação, 



formatação e normatização. Divulgação 
científica. 

Morfofisiologia do Corpo 
Humano 

biomoléculas; informações e interações 
bioquímicas e biofísicas relacionadas com a 
manutenção da vida; Morfologia e 
funcionamento do corpo humano: sistemas 
tegumentar, esquelético, articular, muscular, 
nervoso, endócrino, circulatório, respiratório, 
digestório, urinário e genital. Diferenciação 
sexual, anatomia e função dos sistemas. Ação 
dos hormônios sexuais sobre os circuitos 
neurais. Educação Sexual. 

Os Padrões de 
Organização dos Seres 
Vivos I 

classificação e filogenia dos seres vivos. Níveis 
de organização, origem, biologia, reprodução e 
ecologia do Reino Monera (bactérias), Reino 
Fungi, Reino Plantae (algas, briófitas e 
teridófitas), Reino Animalia (Invertebrados).  
Biologia e reprodução do vírus. 

Os Padrões de 
Organização dos Seres 
Vivos II 

origem, biologia e reprodução do Reino 
Animalia (Vertebrados); origem, biologia e 
reprodução do Reino Plantae (Gminospermas e 
Angiospermas); Morfologia e fisiologia vegetal 
comparada; Morfologia e fisiologia animal 
comparada. 

Química Ambiental I introdução à química ambiental; ciclos 
biogeoquímicos nosecossistemas terrestres e 
aquáticos; ar e energia; a química da 
estratosfera; poluição do ar na troposfera; o 
efeito estufa e o aquecimento global; energia, 
emissão de CO2 e consequências ambientais;  

Química Ambiental II a química das águas; processos de purificação 
de água; substâncias tóxicas (produtos 
orgânicos tóxicos e metais pesados tóxicos); 
resíduos, solos e sedimentos. Tratamento de 
resíduos sólidos e líquidos. Equilíbrio e 
desequilíbrio na natureza; Controle ambiental. 

Saúde, Meio Ambiente e 
Educação Indígena 

principais doenças infecto-parasitárias para a 
saúde pública, agentes etiológicos, vetores e 
reservatórios, ciclo biológico, transmissão, 
patogenia, perspectivas de controle biológico e 
profilaxia. Defesas naturais e artificiais do 
organismo humano. Vacinação como fonte de 
prevenção de doenças infecto-contagiosas na 
infância e adolescência. Nutrição e saúde. 
Saúde ambiental: saneamento básico, doenças 
endêmicas, doenças emergentes. 

Trabalho de Conclusão de 
Curso em Ciências da 
Natureza I 

montagem da estrutura básica de um projeto de 
pesquisa. Definição da temática a ser 
pesquisada e seleção de referências 
apropriadas para revisão bibliográfica. 



Procedimentos para realizar um levantamento 
bibliográfico adequado. Formular hipóteses e 
determinar os objetivos adequados. Planejar a 
metodologia de maneira coerente aos 
objetivos. 

Trabalho de Conclusão de 
Curso em Ciências da 
Natureza II 

colocar em prática as técnicas metodológicas 
estabelecidas no plano anteriormente 
confeccionado. Execução prática do projeto 
proposto. Tabulação dos dados obtidos e 
análise dos mesmos. Aplicação de análises 
estatísticas. Confecção do relatório final. 
Apresentação e defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

Transformação/Conversão 
de Energia I 

conservação de energia, calor e processos 
biológicos, leis da termodinâmica, máquinas 
térmicas, noções sobre clima. 

Transformação/Conversão 
de Energia II 

noções de física moderna (massa e energia), 
espectro e radiação eletromagnética, efeitos 
biológicos da radiação. 

Quadro 2. Ementa das disciplinas da área de Ciências da Natureza, conforme 
PPC (2013) 

  
O Que se percebe, ao compararmos a apresentação da área de Ciências 

da Natureza do Teko Arandu com o que está previsto em termos de disciplinas 

e conteúdos, é um descompasso entre o que se diz ser e o que realmente é. 

Sobre esse aspecto, Ramos e Knapp (2013) nos chamam a atenção para aquilo 

que eles denominam de "a retórica da interculturalidade", que surge, enquanto 

discurso, a partir da "retórica da escola diferenciada" (Knapp, 2011). Trata-se de 

discursos inovadores com o objetivo de negar a escola e cursos de formação de 

professsores convencionais, que não atendem aos princípios da diferença e da 

especificidade, com a manutenção da prática convencional de ensino e 

formação. Contudo, não passa de discursos, já que na prática não há avanços, 

o que temos é só retórica.  

 Para Grupioni (2008) apud Ramos e Knapp (2013), a escola indígena 

deveria se colocar contraposta a uma escola que se constitui pela imposição do 

ensino de língua portuguesa, pelo acesso à cultura nacional e pela perspectiva 

da integração. Nesse sentido, busca-se construir uma escola comunitária (na 

qual a comunidade indígena deveria ter papel preponderante), diferenciada (das 

demais escolas brasileiras), específica (própria a cada grupo indígena onde 

fosse instalada), intercultural (no estabelecimento de um diálogo entre 

conhecimentos universais e indígenas) e bilíngue (com a consequente 



valorização das línguas maternas e não só de acesso à língua nacional). Com 

isso, buscar-se-ia superar a retórica da escola que pretendia salvar as 

sociedades indígenas. Para que isso pudesse ocorrer, os cursos específicos e 

diferenciados para formar professores indígenas deveriam, de fato, seguir esses 

pressupostos. No caso da área de Ciências da Natureza do Teko Arandu, 

percebemos ainda um certo distanciamento desses ideiais. 

 Destacamos que a mera transposição dos conteúdos para os alunos em 

nada, ou em muito pouco, tranforma a educação em "diferenciada", pois dessa 

forma não se abordam os conhecimentos regionais e específicos da 

comunidade, apenas se transportam em exemplos o saber para a realidade local. 

Para conceber uma educação diferenciada, seria necessário partir do currículo, 

das especificidades regionais e a partir do que cada comunidade compreende 

como importante para sua educação escolar (Ramos e Knapp, 2013). No 

entanto, o que se percebe na construção do currículo da área de Ciências da 

Natureza é uma mera transposição do conhecimento convencional do não-

indígena sobre fenômenos biológicos, físicos e químicos, sem espaço previsto 

para as especificidades dos conhecimentos guarani e kaiowá acerca do 

universo, da terra, do homem, dos animais, e da natureza de modo geral. 

Portanto, deve-se ter cuidado para que essa área do Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena - Teko Arandu não se torne apenas uma ferramenta de 

inclusão para a homogeneização. O simples argumento de "curso diferenciado" 

não garante a especificidade, tampouco a interculturalidade efetiva. 

 Diante disso, é preciso pensar formas de como fortalecer a construção de 

uma área de formação que valorize a diferença, buscando o reconhecimento das 

diferenças culturais e de conhecimentos, de forma a possibilitar a desconstrução 

democrática da hierarquia entre as formas de conhecimento, bem como a 

abertura de um diálogo entre estas. Estamos cientes de que uma educação 

intercultural visa a desenvolver práticas pedagógicas que reconheçam, 

valorizem e respeitem outros grupos culturais, mas que também reafirmem suas 

identidades culturais. É nosso dever buscar a preservação das identidades 

culturais de forma não eurocêntrica, com a troca de experiências, para 

possibilitar o enriquecimento recíproco, uma vez que o mero contato de dois 

grupos culturalmente diferentes não propiciará a interculturalidade. É preciso que 

haja uma revisão crítica dos métodos e dos conteúdos desse contato. Para 



Ramos e Knapp (2013), faz-se necessário criar condições a fim de garantir a 

igualdade dos diretos em todos os domínios da vida e, ao mesmo tempo, garantir 

o reconhecimento da especificidade de cada cultura. 

 Nesse sentido, Tubino (2004, 2005) defende que a interculturalidade não 

pode ser vista apenas como um conceito, mas sim uma forma de se comportar. 

Não se trata, portanto, de uma categoria teórica, mas de uma proposta ética. 

Dessa forma, a interculturalidade passa a ser interpretada não apenas como uma 

ideia e sim uma atitude. Infelizmente, a realidade da área de Ciências da 

Natureza do Teko Arandu permanece pautada na interculturalidade funcional, 

que não questiona as bases das assimetrias sociais. Para romper com essa 

realidade, seria necessário colocar em suspenso a própria racionalidade 

científica ocidental, a mesma que deu suporte à organização do currículo da 

área. 

 

2.1 O ensino de Química na Licenciatura Intercultural Indígena - Teko 
Arandu 

 Como já demonstramos, a Química tem ocupado pouco espaço na 

formação na área de Ciências da Natureza do Teko Arandu, tendo em vista que 

a Biologia tem ocupado a maior parte da formação nessa área, depois a Física. 

Isso nos mostra que o curso ainda tem dificuldade de se organizar para oferecer 

uma formação multidisciplinar plena. 

 Já vimos também que a área de Ciências da Natureza precisa avançar no 

que se refere à interdisciplinaridade e à interculturalidade, pois o currículo 

construído carece de mais disciplinas que possibilitam o diálogo entre as três 

áreas científicas de conhecimento do não-indígena (Biologia, Física e Química), 

além de ementas que prezam e valorizam o conhecimento indígena. Vimos que 

essa área, de maneira geral, assumiu muito timidamente a proposta do RCNEI 

sobre a troca de conhecimentos indígenas e não-indígenas numa perspectiva da 

interculturalidade crítica. Provavelmente, essa realidade deve ter sido causada 

por não ter sido levado em conta, na construção do currículo, maiores reflexões 

pautadas na decolonialidade. É notória a colonialidade do saber no formato que 

a área se apresenta hoje. Para uma mudança que respeite e valorize os 

conhecimentos próprios dos Guarani e Kaiowá, para além de uma aprendizagem 



do conhecimento científico do não-índio, é preciso, antes de tudo, romper com o 

racismo epistêmico que ainda predomina no currículo. 

 Grosfoguel (2007) afirma que o racismo a nível social, político e 

econômico é muito mais reconhecido e visível que o racismo epistemológico. 

Este último opera privilegiando as políticas identitárias dos brancos ocidentais, 

ou seja, a tradição de pensamento e pensadores dos homens ocidentais (quase 

nunca, inclusive as mulheres) é considerada como a única legítima para a 

produção do conhecimento e como a única com capacidade de ascender a 

'universalidade' e a 'verdade'. Em suma, o racismo epistêmico considera os 

conhecimentos não-ocidentais como inferiores aos conhecimentos ocidentais. 

 A exemplo dessa realidade, podemos citar a constituição das ementas 

para o ensino de Química na área de Ciências da Natureza do Teko Arandu, nas 

quais nenhum indício de interculturalidade está presente (PPC, 2013): 

Introdução à Química: estrutura atômica e molecular das 
substâncias; propriedades físico-químicas das substâncias 
e dos materiais; estudo de compostos orgânicos, 
organometálicos e das macromoléculas; reações, 
termodinâmica e cinética química. 
Química Ambiental I: introdução à química ambiental; 
ciclos biogeoquímicos nos ecossistemas terrestres e 
aquáticos; ar e energia; a química da estratosfera; poluição 
do ar na troposfera; o efeito estufa e o aquecimento global; 
energia, emissão de CO2 e consequências ambientais; 
Química Ambiental II: a química das águas; processos de 
purificação de água; substâncias tóxicas (produtos 
orgânicos tóxicos e metais pesados tóxicos); resíduos, 
solos e sedimentos. Tratamento de resíduos sólidos e 
líquidos. Equilíbrio e desequilíbrio na natureza; controle 
ambiental. 
Bioquímica e diversidade genética dos seres vivos: 
biomoléculas; estudo da composição, características e 
organização do material genético; processos bioquímicos 
de replicação, transcrição e tradução; herança das 
características qualitativas e quantitativas; alterações no 
material genético; características genéticas da população 
indígena; evolução. Conceito e usos da Biotecnologia: 
clonagem, tecnologia do DNA recombinante, células-
tronco, transgênicos, produção de medicamentos e 
vacinas. 

  

 Com isso, podemos concluir que a Química, dentro da construção do PPC 

do Teko Arandu, está presente em algumas disciplinas, mas em proporções 



praticamente inexpressivas frente à Física e à Biologia, podendo isso ser 

comprovado pelo número de disciplinas e pela própria distribuição de carga 

horária. Observa-se ainda um trabalho interdisciplinar ainda muito tímido e 

nenhum sinal de interculturalidade. Persiste, portanto, uma assimetria 

epistemológica e social que impossibilita o diálogo intercultural efetivo com os 

povos Guarani e Kaiowá.  

 Sabemos que não  existe qualquer possibilidade de diálogo intercultural 

em situação de assimetria. Quando dizemos que essa assimetria é, ao mesmo 

tempo, epistemológica e social, está evidente para nós que há uma relação direta 

entre poder e saber hegemônicos. Nesse sentido, socialmente relegados a 

status inferiores, as minorias têm também seus saberes diminuídos. Como bem 

afirma Ramos e Knapp (2013), a simples crítica ou a mudança de perspectiva 

não basta para reparar o estrago da discriminação cultural historicamente 

constituída, a saída estaria condicionada a uma ética intercultural. 

 
3. Uma proposta para o Ensino de Química e a Química na língua Guarani: 
primeiras aproximações 

 Sabemos da necessidade de que os processos de ensino-aprendizagem 

estabeleçam diálogos permanentes com circunstâncias contextuais e com os 

conteúdos próprios dos currículos. Diante disso, o Ensino de Química (EQ) deve-

se apresentar como objeto de auxílio para o entendimento do meio em que os 

Guarani e Kaiowá estão inseridos, através da observação e compreensão dos 

fenômenos e transformações que ocorrem na natureza (Marques et al, 2007).   

 Dessa forma, acreditamos, assim como Santo e Schnetzler (2007), que o 

EQ dentro de uma proposta de formação de professores indígenas deve ser 

pautada em uma abordagem CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade – pois esta 

apresenta como objetivo preparar os indivíduos para o exercício da cidadania e 

caracteriza-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto 

social. Dentro da perspectiva do EQ na educação escolar indígena, defendemos 

que o mesmo deve ser refletido, levando em conta os próprios hábitos e aspectos 

culturais de cada um dos diversos povos, que lhe são próprios e pertencem à 

sua identidade, estando em conformidade com o que de defende também 

Grupioni (2006).  



 Diante disso, o Ensino de Química, ao ser parte integrante da formação 

do individuo em Ciências da Natureza, deve levar em consideração a criação de 

um currículo que trata das inter-relações entre explicação científica, 

planejamento tecnológico e solução de problemas e tomada de decisão sobre 

temas práticos de importância social (Santos e Mortimer, 2000). Para que, assim, 

a proposta do EQ seja tratada como uma ação que possibilite a integração entre 

educação científica, tecnológica e social, em que tanto conteúdos científicos 

como tecnológicos sejam estudados juntamente com a discussão de seus 

aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos (Garcia, Cerezo e 

López,1996). 

 Acreditamos ainda que o Ensino de Química se faz necessário dentro de 

um curso de Licenciatura Intercultural Indígena que apresenta uma proposta 

diferenciada de formação de professores indígenas, com uma habilitação em 

Ciências da Natureza, uma vez que o EQ será responsável por auxiliar, através 

dos métodos científicos, a compreensão do meio em que estes formadores e 

suas comunidades se encontram nos dias de hoje. Haja vista que, sob o 

ambiente histórico, esses povos detêm seus próprios métodos, que os 

proporcionaram (e ainda proporcionam) total conhecimento sobre si mesmo e 

sobre o ambiente em que estão inseridos (Santos et al, 2004). 

 Sendo essa importância consolidada, é possível verificar as temáticas a 

serem apresentadas pelo EQ, dentro do contexto guarani e kaiowá: o lixo 

doméstico, a poluição atmosférica, o uso de agrotóxicos, poluição das águas, o 

descarte de resíduos sólidos e o uso dos transgênicos, entre outros.  

 Outro ponto a ser levado em consideração que reforça a importância do 

EQ nesse contexto de formação é a ascensão dos hábitos tecnológicos da 

cultura ocidental sobre esses povos. Frente a isso, o EQ pode apresentar 

temáticas que proporcionem o melhor entendimento dessas tecnologias, a fim 

de proporcionar melhor utilização dos novos recursos disponíveis e coibir os 

abusos. Temas apresentados dentro dessa proposta podem ser: o problema do 

acesso à tecnologia, contaminação por descartes incorretos de materiais 

advindos de materiais eletrônicos (pilhas e baterias), os problemas ambientais 

acarretados pelo lixo eletrônico, entre outros.  

 Se ampararmos o ensino de Química para os indígenas guarani e kaiowá 

nos pilares científico e tecnológico, por meio de uma abordagem social, a partir 



da contextualização temática, conseguiremos formar indivíduos com valores e 

atitudes comprometidos com a cidadania que, por meio de ações, através de 

movimentos sociais, passarão a pensar e tomar decisões a respeito de seu povo. 

 Para além de um ensino contextualizado, valorizando os conhecimentos 

próprios dos indígenas guarani e kaiowá, pensamos que a apropriação da língua 

materna no desenvolvimento do EQ pode facilitar a aproximação do 

conhecimento científico e tecnológico dos conhecimentos próprios e específicos 

dessas etnias sobre os fenômenos químicos a serem estudados. Como todos os 

acadêmicos da área de Ciências da Natureza do Teko Arandu são falantes 

nativos de Guarani ou Kaiowá, consideramos importante que se pense o Ensino 

de Química a partir dos conhecimentos linguísticos que possuem esses 

estudantes. 

 Um passo importante para isso é verificar na própria língua Guarani ou 

Kaiowá que vocabulário pode auxiliar a compreensão de conhecimentos 

advindos de explicações meramente científicas, possibilitando enxergar na 

própria cultura um conhecimento da "Química", muitas vezes ocultados ou 

desconsiderados nesse contexto de formação.  

 Ao consultarmos um dicionário bilíngue Guarani-Português/Português-

Guarani11, de uma variedade da língua indígena falada na aldeia de Porto Lindo, 

Município de Japorã-MS, identificamos uma lista de palavras de uso frequente 

na língua e que poderia compor, inicialmente, um vocabulário especializado para 

o ensino de Química tanto na formação de professores indígenas guarani e 

kaiowá, quanto no ensino dessa ciência nas escolas indígenas da região. Segue 

abaixo alguns exemplos:  

 
Língua Guarani Língua Portuguesa 

ahygue resto, resíduo 
aisy viscoso 

akãmambu borbulha, bolha 
aku, taku quente, calor 

aku´i em pó, esfarelado, moído, 
esmigalhado 

alko (empréstimo) álcool 
ana, anambusu denso, grosso 

                                                        
11 ASSIS, C. F. de. (2008). Ñe'ẽryru Avañe'ẽ-Portuge/Portuge- Avañe'ẽ. 2.ed. Edição da Autora: 
São Paulo. 
 



ape superfície, plano 
apekuma fuligem 
arapytu ar, atmosfera 

hái ácido, azedo, avinagrado. 
hapy queimar, pôr fogo, acender 

hiérro (empréstimo), 
itakandua 

ferro 

hi´y aquoso, tem água 
joapyrã maleável, flexível 

kã desidratar, secar 
ñandyhu͂ petróleo 

ñembohyku liquefazer 
ovevéva volátil 

omboty ha omokãva substância adstringente 
pyte Absorver 

typy´a solidificação 
Quadro 3. lista de palavras em Guarani/Português pode compor um 

vocabulário da área de Química 
 
 É possível que numa investigação mais apurada das línguas Guarani e 

Kaiowá possa emergir um vocabulário substancial que demonstre os 

conhecimentos próprios dos indígenas não apenas da Química, mas também da 

Física e da Biologia. Acreditamos que uma língua está a serviço de sua 

comunidade e, por isso, dá conta de atender às demandas comunicativas e 

educacionais de qualquer povo. 

 
4. Considerações finais 
 Neste trabalho, demonstramos a importância das Ciências na formação 

de professores indígenas e nas escolas indígenas. Contudo, ressaltamos que o 

ensino de Ciências não deve ser realizado de forma isolada, descontextualizada 

e sem promover o diálogo com os conhecimentos tradicionalmente indígenas.  

 Conseguimos apresentar um panorama da área de Ciências da Natureza 

do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu, bem como as 

lacunas existentes nessa formação no que diz respeito à formação 

multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural. Conseguimos demonstrar também 

que a Química, enquanto uma das ciências que compõe a área de Ciências da 

Natureza do curso, possui um espaço relativamente pequeno, ao compararmos 

com o espaço ocupado pela Biologia e pela Física. 

 Neste artigo, discutimos a possibilidade de se pensar o Ensino de Química 

atrelado não somente a questões científicas e tecnológicas, mas também a 



fatores sociais e contextualizados, em conformidade com a realidade dos 

Guarani e Kaiowá. Nesse sentido, para além de conhecimentos tradicionais que 

possam ser valorizados na formação, chamamos a atenção para a valorização 

da língua Guarani nessa proposta de formação específica e diferenciada, uma 

vez que a língua possui um léxico de uso comum entre os falantes que 

viabilizaria o ensino de Química, de Física e de Biologia a partir do sistema 

linguístico próprio das etnias Guarani e Kaiowá. 

 Embora tenhamos percebido que a área de Ciências da Natureza e, 

consequentemente, o ensino de Química estão ainda distantes de um modelo 

de formação específica e diferenciada, é preciso levar em consideração alguns 

fatores que possam justificar esse descompasso com o que se quer ser e o que 

tem sido de fato. Primeiro é que a Licenciatura Intercultural Indígena - Teko 

Arandu é um curso de formação que está completando apenas dez anos neste 

ano, o que demonstra ser um tempo ainda relativamente curto para termos uma 

proposta amadurecida de formação específica, diferenciada, intercultural e 

bilíngue, tendo em vista que esse modelo de educação, ao ser instalado, precisa 

resistir à Modernidade, à colonialidade do ser, do saber e do poder; sendo estes 

obstáculos o seu maior desafio. 

 Em segundo lugar, a área de Ciências da Natureza continua em processo 

de consolidação de uma equipe de professores para atuar no curso. Sendo este 

também um grande desafio. Durante a reestruturação do Projeto Pedagógico do 

Curso ocorrido no ano de 2012, a área contava apenas com uma professora 

efetiva, da área de Biologia; uma professora cedida da Secretaria de Educação 

do Estado de Mato Grosso do Sul, também bióloga; e dois professores 

substitutos, também com formação em Biologia. Provavelmente, esse contexto 

influenciou a elaboração de uma área de Ciências da Natureza com forte 

enfoque em conhecimentos biológicos.  

 Somente em 2013, conseguimos transformar as duas vagas de substituto 

em vagas de concurso para professores efetivos. Na ocasião, um dos 

professores substitutos, com formação em Biologia, foi aprovado; e a outra vaga 

foi ocupada por um indígena, etnia Kaiowá, formado na primeira turma do Teko 

Arandu na área de Ciências da Natureza. Este último caso pode favorecer as 

discussões sobre um currículo realmente intercultural, no momento em que for 

realizado um novo processo de reestruturação do curso. Quanto aos professores 



atuais de Química e Física, a situação deles é de caráter provisório, pois são 

professores contratados. Diante disso, percebe-se que a falta de uma equipe 

pedagógica fixa e exclusiva dificulta avançar na qualidade da formação. 

 Em terceiro lugar, dos cinco docentes que contribuem nessa formação, 

apenas dois possuem uma experiência mais longa com a Educação Escolar 

Indígena. Os outros três estão em processo de aprendizagem e de descobertas. 

Portanto, é compreensível que a área de Ciências da Natureza ainda esteja 

"engatinhando" no que se refere a uma discussão pautada nos princípios que 

regem uma formação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. 

 Para encerrar, vale a pena ainda tecer algumas reflexões sobre 

interculturalidade crítica, pois só com ela será possível romper a lógica da 

educação que tem objetivo de integrar o indígena à sociedade primeiro 

mercantilista, depois urbano industrial. No entanto, para que se consiga alcançar 

essa espécie de interculturalidade, é preciso romper com a própria racionalidade 

científica ocidental.  Nesse sentido, têm-se duas opções: (i) ou muda-se o 

discurso e permanece a prática da integração por meio de uma interculturalidade 

funcional pautada na colonialidade do poder, do ser e do saber; (ii) ou muda-se  

o discurso e a prática a partir de uma postura que leve em conta a 

descolonização epistêmica, favorecendo o desenvolvimento de uma 

interculturalidade crítica que, por sua vez, tem como centro a alteridade.  

 Se a segunda opção for, de fato, a escolhida, devemos estar ciente de 

que muito mais do que “ensinar” ou levar modelos de escolarização para as 

comunidades indígenas, deveríamos sim, compreender que pode estar no 

pensamento ameríndio uma nova forma de viver e de se relacionar com o 

mundo. Nesse sentido, talvez surja uma nova proposta de integração, mas com 

outros atores e sujeitos. 
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