
A LINGUÍSTICA COMO DISCIPLINA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES INDÍGENAS - UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO HAYÔ – 

MAGISTÉRIO INTERCULTURAL

 

 

Áurea Cavalcante Santana


 

Funai – Cuiabá MT 

e-mail: aurearsh@yahoo.com.br 

 

 

Os comentários sobre a Linguística como disciplina nos cursos de formação de 

professores indígenas que proponho neste IV Fórum de Educação e Diversidade, advêm de 

leituras e reflexões feitas na ocasião do planejamento da disciplina Linguística, que foram 

ministradas por mim e pelos linguistas Ema Marta Dunck-Cintra (SEDUC, MT) e Marcus 

Maia (UFRJ) no Projeto Hayô – Magistério Intercultural
1
, no período de janeiro a março de 

2009. Em primeiro lugar, faço um comentário sobre a diversidade linguística indígena 

brasileira e mato-grossense e as políticas educacionais. Em seguida, abordo algumas questões 

conceituais relacionadas à educação linguística e a formação de professores indígenas. 

Finalizo com um relato da experiência como docente da disciplina Linguística
2
, no Projeto 

Hayô – Magistério Intercultural, nos Polos de Juína, Canarana, Campinápolis e Posto 

Leonardo (Alto Xingu). 

  

I – Diversidade e Políticas Educacionais 

 

O Brasil abriga em seu território, além de uma expressiva biodiversidade, composta 

por diferentes ecossistemas, como a Amazônia e o Pantanal, uma rica sócio diversidade 

nativa, representada pela existência de 218 povos indígenas habitando todo o país 

(GRUPIONI, 2002). Existem, ainda, segundo dados da Funai
3
, referências de índios isolados, 

ou seja, possíveis grupos ainda sem contato intermitente com a sociedade nacional. 

Atualmente, no Brasil, são faladas mais de 180 línguas indígenas, dado que causa 

surpresa para a maioria da população brasileira que ainda mantém arraigada a visão genérica 

de que todos os índios daqui falam “tupi guarani”. Bem, mas ainda que esta diversidade seja 

considerada uma riqueza (devido ao processo de genocídio cultural e linguístico por que 
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passaram os grupos indígenas brasileiros - estima-se que mais de 1200 línguas eram faladas à 

época do “descobrimento”), hoje, a realidade sociolinguística é preocupante. Se 

considerarmos o pequeno número de falantes e a transmissão para as novas gerações, a 

maioria dessas línguas são minoritárias e está em perigo de extinção (RODRIGUES, 1986; 

ADELAAR, 2000; GEARY, 1997). 

Em Mato Grosso temos uma parcela expressiva dessa diversidade étnica e 

linguística brasileira. Há, aqui, 38
4
 povos indígenas, falando 34 línguas distintas. Ao todo, 

estima-se aproximadamente 30.000 indivíduos, um pouco mais de 2% da população do 

estado. Esses povos se diferem tanto na pluralidade cultural quanto nos diversos estágios de 

aculturação e de contato com a sociedade “não-índia”. Há sociedades que mantêm contato há 

cerca de 300 anos, como é o caso dos Bororo e outras com contato bem recente, como os 

Enauenê-nawê, por exemplo, (SANTANA & DUNCK-CINTRA, 2009).  

A situação sociolinguística aqui no estado de Mato Grosso também é múltipla e 

diversa, enquanto há grupos que só se comunicam na sua língua étnica, há outros em que a 

língua portuguesa é a língua materna do grupo, como no caso dos Arara, Umutina, Guató e 

Chiquitano. 

O estado brasileiro ao assumir em seu território a presença de grupos étnicos 

diversificados tem avançado continuamente em questões políticas de direitos e garantias aos 

povos indígenas que aqui habitam. A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, 

além de reforçar o reconhecimento do direito dos povos indígenas às terras tradicionalmente 

ocupadas, também garantiu aos índios o direito de manter suas identidades diferenciadas, 

preservando suas línguas, culturas, tradições e modos de ser e de pensar. Com esse 

reconhecimento constitucional, importantes e significativas mudanças em relação aos povos 

indígenas brasileiros têm ocorrido, tanto na legislação quanto na política governamental. Uma 

das áreas em que essas mudanças mais se realizaram foi na política de educação escolar 

indígena (GRUPIONI, 2002). 

Nas duas últimas décadas, em várias regiões do país, vêm sendo desenvolvidos 

projetos educacionais específicos à realidade sociocultural e histórica dos povos indígenas, 

partindo de um novo paradigma educacional de respeito à interculturalidade, ao 

multilinguismo e à etnicidade. Assim, de instrumento de imposição de valores alheios e de 

negação de identidades diferenciadas, a educação e a criação de escolas em terras indígenas 

passaram a ser uma demanda com um novo sentido para os povos indígenas, interessados nos 

conhecimentos universais, mas valorizando e sistematizando os saberes e conhecimentos 

tradicionais (GRUIPIONI, 2002; MAHER, 2006).  



Hoje, a demanda por escola está presente em quase todas as comunidades indígenas 

que mantêm relacionamentos com segmentos da sociedade brasileira. E essa demanda não é 

por qualquer tipo de escola, mas por uma escola inserida em um novo paradigma 

emancipatório, construído sob princípios de um modelo de enriquecimento cultural e 

lingüístico, no qual os processos escolares devem ser conduzidos pelos próprios índios 

(MAHER, 2006:22). Nessas circunstâncias, surge também a demanda pela formação 

professores indígenas para atuarem nas escolas de suas comunidades. Atendendo a essa 

necessidade, diferentes programas de formação foram iniciados, pioneiramente, por 

organizações da sociedade civil de apoio aos índios e assumidos, hoje, por Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e por Instituições de Ensino Superior, apoiadas, 

principalmente  pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura e pela Funai – Fundação 

Nacional do Índio. Muitas dessas experiências de formação de professores indígenas estão em 

diferentes regiões do Brasil e são referências de atitudes afirmativas em prol da educação 

intercultural. 

Outras experiências com resultados muito positivos é a da produção de materiais 

didáticos, elaborados em contexto de formação dos professores indígenas para serem 

utilizados com seus alunos, em sala de aula. São cartilhas, livros em diferentes áreas do 

conhecimento, coletâneas de mitos e de histórias, dicionários, mapas e Atlas, cartazes, jogos 

etc. 

É verdade que já se avançou muito para a consolidação do direito dos povos 

indígenas no Brasil a uma educação diferenciada e de qualidade, pautada pela 

interculturalidade e pelo bilinguismo. Existem, atualmente, muitas experiências em curso, 

tanto de formação de professores indígenas, no funcionamento das escolas em terras 

indígenas, quanto na formação de jovens e adultos. Mas também, em detrimento desse 

contexto múltiplo e diferenciado, muitas são as dúvidas, as questões não resolvidas, os 

impasses para que estes consensos possam ser generalizados, gerando novas e produtivas 

práticas e projetos escolares. 

 

II – Formação de Professores Indígenas 

 

A formação dos próprios índios como professores e autores dos seus materiais 

didáticos, bem como o uso das línguas indígenas na escola, são tarefas complexas e que, 

devido à heterogeneidade e diversidade de situações sociolinguísticas, culturais e históricas 



dos grupos indígenas, constituem sérios desafios para os programas de formação de 

professores. Para Grupione (2006: 50):  

A formação de índios como professores e gestores das escolas 

localizadas em terras indígenas é, hoje, um dos principais desafios e 

prioridades para a consolidação de uma Educação Escolar Indígena pautada 

pelos princípios da diferença, da especificidade, do bilingüismo e da 

interculturalidade. 

 

Considerando as experiências e as reflexões de educadores formadores como 

Grupione (2002, 2006), Franchetto (2004), Maher (2006), Maia (2006), Montserrat (2006), 

Pimentel da Silva (2006) entre outros, parece haver um consenso de que não há um único 

modelo a ser adotado e nem há uma maneira adequada de formar professores indígenas. 

Franchetto (2004) afirma que “a formação de um professor indígena é muito mais sofisticada 

e complexa do que a formação de professores que não são indígenas, tal formação deve 

permitir que os conhecimentos culturais possam se articular de uma maneira criativa aos 

conhecimentos escolares gerais”.  

Maher (2006:24) acrescenta: 

 [...] é importante atentar para o fato de que, enquanto cabe ao 

professor não-índio formar seus alunos como cidadãos brasileiros plenos, é 

responsabilidade do professor indígena não apenas preparar as crianças, os 

jovens e os adultos, sob sua responsabilidade, para conhecerem e 

exercitarem seus direitos e deveres no interior da sociedade brasileira, mas 

também garantir que seus alunos continuem exercendo amplamente sua 

cidadania no interior da sociedade indígena ao qual pertencem. 

  

Quanto ao uso da língua indígena na escola é outro ponto sobre o qual muito se 

avançou em termos de reflexão e prática em sala de aula nos últimos anos, em todo o Brasil. 

E, nesse sentido, também parece haver um consenso entre os formadores/educadores sobre a 

necessidade de uma formação linguística para esses professores. Corroborando com essa 

proposta, o linguista Marcus Maia (2006:70) afirma: 

A experiência ao longo de vários anos em programas de educação 

indígena tem me convencido não só da importância pedagógica, mas 

também da urgência política de se proceder ao redimensionamento de 

conceitos fundamentais que restabeleçam um substrato teórico adequado 

para se pensar, com clareza, questões lingüísticas, de modo a contribuir não 

só com a descrição e análise das línguas indígenas, mas também com a sua 

preservação e revitalização. 

    

Olhando em particular para as questões relativas ao estudo ou ao ensino da língua 

indígena – mediante um recorte que a faz componente curricular –, deparamos com a 



necessidade em refletir sobre algumas situações que não parecem muito claras para os 

professores/alunos. 

Uma delas é uma idéia generalizada de que ensino de língua materna é ensino de 

língua indígena. Como afirmamos anteriormente, os povos indígenas vivem diferentes 

situações sociolinguísticas. Há povos que são monolíngues em sua língua étnica, outros que 

convivem com duas ou mais línguas em suas comunidades e, há ainda aqueles que têm o 

português como sua língua materna. Portanto, rotular “língua materna”, como sendo somente 

a língua étnica, neste contexto, é renegar a situação sociolinguística de muitas comunidades 

que já não têm a língua indígena em situação de uso cotidiano (ALBÓ, 2005; PIMENTEL DA 

SILVA, 2006). 

Para Pimentel da Silva (2006), é importante que esta concepção sociológica da 

linguagem esteja bem entendida pelos professores indígenas, pois “favorece a construção de 

uma metodologia que permitirá, desde a alfabetização, trabalhar com projeto de pesquisa com 

seus alunos, para que eles possam constituir-se criticamente, percebendo a realidade em que 

estão inseridos, mudando-a, caso isso seja importante”. 

Outra situação é se acreditar que ao reivindicarem a educação escolar, as 

comunidades indígenas, juntamente com os professores irão saber implantar em seus espaços 

de educação formal, uma política de educação escolar indígena, qualificada como “bilíngue, 

intercultural, específica e diferenciada”. Segundo Montserrat (2006:138), “essa adjetivação 

provoca muitas dúvidas e desalento em grande parte dos envolvidos, especialmente os índios, 

por não se entender bem o que querem dizer, na prática, os adjetivos „bilíngue‟, 

„intercultural‟, „específico‟ e, principalmente, „diferenciado‟”. Ferreira (2010), também 

apontando para este entendimento de que os professores indígenas “compreendem totalmente 

estas questões conceituais”, declara que “existe uma concepção de que professores nativos 

que falam a língua indígena possuem, automaticamente, mesmo que sem instrução, a 

capacidade de ler e escrever em seu idioma, uma vez que já sabem ler e escrever em 

português”. Segundo ele, um conhecimento consciente sobre as diferenças fonológicas e 

gramaticais só é adquirido através de estudo mais específico. 

Nesta perspectiva, entendemos que a formação dos professores indígenas deve 

primar por uma formação linguística que favoreça a construção de metodologias que lhes 

permitam a elaboração de projetos políticos pedagógicos e o estabelecimento de objetivos 

educacionais de suas escolas. A educação linguística deverá estar pautada na interconexão de 

relações socioculturais vinculadas pela língua, desta maneira, os professores indígenas 



poderão se sentir mais seguros ao estabelecer políticas educacionais e linguísticas para os seus 

espaços formais de escolarização.  

 

III – Relato da Experiência 

 

No período de janeiro a março de 2009, ministrei a disciplina Linguística para os 

alunos/professores do Projeto Hayô – Magistério Intercultural, nos Pólos de Juína (Turma C), 

Canarana (Turma A), Campinápolis (Turma A) e Posto Leonardo - Alto Xingu. As turmas de 

Campinápolis e Canarana eram formadas por indígenas Xavante, e as turmas de Juína e Posto 

Leonardo, por indígenas de várias etnias. Em todas as turmas os níveis de escolaridade dos 

alunos eram muito distintos. A disciplina foi ministrada em módulos de 20 horas, o que 

compreendeu uma semana de atividades em cada turma. 

Considerando o nível de escolaridade, a sociodiversidade linguística dos alunos e o 

programa proposto pelo Projeto, nós, os professores, estabelecemos como programação básica 

(SANTANA, 2009): 

 Conhecer os principais fundamentos da ciência da linguagem: a Linguística. 

Começando por sua tarefa, ou função, passando rapidamente por sua história 

(da antiguidade a algumas escolas e movimentos da lingüística moderna), 

verificando sua relação com outras ciências afins e a contribuição ao ensino e 

aprendizagem de línguas.  

 A relação entre língua, cultura e identidade. Diversidade e políticas 

linguísticas no Brasil e em Mato Grosso. As línguas indígenas brasileiras: 

critérios de classificação e sua distribuição. A questão da educação indígena: 

letramento e identidade. 

 

O maior desafio para mim, como professora, foi coordenar o programa da disciplina 

Linguística e a carga horária propostos com os muitos anseios e expectativas dos 

alunos/professores. Algumas turmas, como já mencionei, são constituídas de alunos de várias 

etnias, e mesmo a turma formada por apenas uma etnia, vivenciam entre seus pares, situações 

sociolinguísticas diversas. Todos os grupos, de maneira geral, compartilharam angústias e 

insegurança com o chamado “ensino da língua na escola” entre outras situações de educação 

linguística.  

No início do primeiro módulo, percebi que os alunos/professores buscavam na 

“linguística” muitas respostas para suas práticas cotidianas. Procurei então, listar, com cada 



turma, as expectativas com a disciplina a fim de que pudéssemos adequar tais anseios ao 

programa proposto para o curso. Dentre interesses mais comuns, destacamos: 

 conhecer e entender melhor a estrutura de suas línguas étnicas;  

 saber o que é e como funciona a linguística; 

 entender os mecanismos da língua falada e escrita; 

 a preocupação com a escrita e ortografia das línguas indígenas; 

 necessidade de conteúdos para trabalhar na língua indígena;  

 dificuldades na alfabetização; 

 a curiosidade sobre as línguas de outras etnias; 

 a necessidade de aprender o português. 

 

O fato de mencionarem que desejavam: “avançar o estudo da língua para melhorar 

o conhecimento”, “aprender palavras difíceis”, “estudar o som da língua” e que buscavam 

“caminhos para o uso das línguas”, “tradução de línguas”, “formação de letras”, 

“pronúncia do português”, “pronúncia das palavras”, “significado das palavras, saber 

sobre fonemas e letras”, demonstrava a ansiedade com o compromisso da sala de aula e a 

insegurança com a prática do chamado “ensino bilíngue, intercultural e diferenciado”. Esta 

situação vivenciada dos professores indígenas corrobora com as questões apontadas 

anteriormente sobre a necessidade de uma formação linguística. 

No decorrer das aulas, como se esperava, a parte teórica da disciplina foi muito 

cansativa para os alunos, mas a parte mais prática foi mais prazerosa. Procurei, na medida do 

possível, ir pontuando e direcionando os assuntos e atividades na sala de aula para as 

expectativas listadas por eles. As discussões sobre as tipologias das línguas, abordando os 

elementos básicos como substantivo, adjetivo, verbo e ordem dos constituintes foram bem 

interessantes, queriam mais explicações sobre a estrutura de suas línguas étnicas. Outras 

discussões produtivas surgiram quando tratamos de questões sociolinguísticas como variação, 

empréstimos etc., caracterizando muitas informações e exemplos dados em várias línguas. Os 

alunos/professores gostaram de buscar os empréstimos e refletir sobre como eles estão 

surgindo em suas próprias línguas. 

Todos os temas tratados foram acompanhados com muito interesse. Surgiram muitas 

discussões e também muitas dúvidas. Os alunos/professores ficaram curiosos em saber que 

falantes nativos de outras línguas como português, inglês etc., também têm problemas entre 

oralidade e escrita, sons e letras, variação, empréstimo e que assim, não só eles têm 



dificuldades em escrever na sua língua materna. Aproveitamos a oportunidade para discutir, 

inclusive, sobre a recente reforma na língua portuguesa.  

No final do módulo da disciplina Linguística, pedi aos alunos que fizessem uma 

avaliação, considerando as suas expectativas iniciais e as atividades e estudos no decorrer das 

aulas. Alguns comentários
5
 são mostrados aqui, corroborando com as discussões 

apresentadas: 

... eu estou muito satisfeito, tenho aprendido sobre a palavra linguagem, língua, diacronia, 

arcaísmo, empréstimo da língua etc... Foi importante para mim, conhecer os símbolos 

fonéticos e ortografia... (M.K.) – Kamayurá 

 

Para mim é importante aprender a aula de lingüística para os professores repassar para os 

alunos da comunidade... Aprendi como a gente fazia ordem dos constituintes e gramática 

universal e também a mudança da linguagem, cada ano os jovens indígenas estão mudando 

suas palavras inventando suas palavras. (M.M.) – Mehinako 

 

...gostei muito da disciplina lingüística porque fala sobre a linguagem. Eu pensava que a 

linguagem era só uma fala de cada etnia, na verdade existem várias linguagens que os seres 

humanos usam atualmente. É muito bom estudar sobre a linguagem, porque mostra várias 

linguagens que nós usamos, por exemplo: a escrita, gestos, desenhos, símbolos, pintura 

corporal, cantos etc. (M. M.) – Kamayurá 

 

...eu gostei de estudar a importância das línguas indígenas para não serem desvalorizadas 

aqui dentro do Parque Indígena do Xingu... (M. Y.) – Yawalapiti 

 

Durante a aula fui notando diversas coisas em relação à língua; o que se passava, o que 

acontecia... Foi extremamente importante aprender e conhecer o que ocorria na língua, 

também fui decifrando: o que está sendo esquecido, a fala diferente, empréstimo da palavra e 

outras coisas a mais... Percebi várias formas de linguagem. (T.Y.) - Yawalapiti 

 

Eu conheci o estudo de língua verbal e língua oral e linguagem não verbal. Isto é muito 

importante, por isso fiquei alegre. Também eu conheci signo lingüístico, significado, 

significante e sincronia. (B. T.) - Xavante 

 

Achei importante o trabalho da professora, ela explicou direitinho sobre língua indígena e 

lingüística... Mostrou a linguagem diferente de cada estado, mostrou sobre arcaísmo, 

neologismo, diatópica, diastrática, diacronia, estas são importantes para mim... Agora eu 

estou gravando na minha cabeça para levar para minha comunidade. (A.S.) - Xavante 

 

Nunca ouvimos dizer antes que a língua muda no tempo e há sempre palavra nova, por causa 

disso ficamos com alegria pelo ensinamento. (H. J. S.) - Xavante 

 

Eu gostei muito quando a professora mostrou a língua dos outros povos, fazendo comparação 

de outras línguas faladas e não faladas. Foi tão importante o estudo da língua e aprendi das 

variações da língua e classificação. (M.T.) - Xavante 

 



Tem algumas línguas que já foi esquecendo e produzindo novas palavras no cotidiano. Eu 

acho que nós professores indígenas temos que continuar o estudo, pesquisar e a 

conscientização das línguas mãe. (F.T.) - Xavante 

 

Foi interessante essa área Lingüística, porque eu aprendi melhor a história da língua, os 

conteúdos passados me fortaleceram que a língua não é melhor que o outro, uma 

complementa o outro. (C.W.) - Xavante 

 

Durante a semana de aula tivemos a discussão das letras ts e dz, mas não foi possível tirar as 

dúvidas, porque o estudo, a revisão é de longo prazo. Por isso é importante os falantes 

buscar, estudar, analisar a ortografia dele, mas é claro, ter acompanhamento de Lingüística. 

(G.T.) - Xavante 

 

Eu aprendi algumas coisas como as palavras emprestadas, associadas tanto quanto ao meu 

idioma [...] Agora facilita o planejamento das minhas aulas para meus alunos. 

Com essa aula que eu participei eu posso explicar quanto valorizou o nosso idioma, isso é 

uma das nossas identidades mais forte no meio da comunidade. As palavras do passado, 

atuais são essenciais para o que falamos no dia a dia. (J. Z.) - Pareci  

 

Aprendi algumas coisas diferentes dentro da Lingüística e conheci também a língua de outras 

etnias que alguns falam fluentemente a sua língua materna do seu povo e outros estão em 

processo de aprendizagem. Por isso eu gostei muito da disciplina porque a lingüística fala de 

cada povo e as suas línguas que não são iguais, cada etnia tem a sua própria cultura e 

situação. Eu percebi também que cada povo tem uma história pra contar [...] (C.N.) – 

Nambikuara  

 

Eu aprendi que a linguagem é capacidade mental dos seres humanos, ela é inata desde 

quando nasce, pode ser escrita e pode ser verbal e não verbal [...] Essa aula foi importante, 

pois assim aprendi a diferenciar as atividades da linguagem e agora vou pesquisar com os 

meus alunos como trabalhar os adjetivos, diminutivos, pronomes e verbos da língua materna. 

(M.S.K.) - Kayabi 

 

A aula de lingüística foi muito proveitosa, pois nós conhecemos as normas da língua, como 

traduzir no português ou mesmo na língua materna. Conhecemos dez línguas diferentes, das 

outras etnias. Isto foi uma troca de experiência. (J.S.) - Nambikuara 

 

Achei a matéria de linguagem muito interessante, porque me trouxe conhecimentos que eu 

nem imaginava que existia, por exemplo: o empréstimo na linguagem, as classificações, os 

troncos, as famílias. (S.C.) - Terena 

 

A aula foi muito boa por estar conhecendo essa situação multicultural e multilíngüe, um 

conhecendo a dificuldade de outro parente. (W.K.) - Nambikuara 

 

Gostei muito da aula da aula porque trouxe novos conhecimentos que eu não sabia sobre 

lingüística. Aprendi a diferença entre linguagem, língua e fala e também aprendi o que é 

lingüística, gostei de ter aprendido sobre os empréstimos de palavras que muitas vezes são 

trocadas por motivo de não ter palavras ou letras na língua, ou porque acham mais fácil de 

falar. Isso fez com que eu refletisse. (I.K.) - Apiaká 

 



A disciplina que se chama Lingüística foi muito diferente pra mim, dentro dela eu aprendi 

muitas coisas. A palavra arcaísmo que quer dizer palavras que não são mais usadas, eu achei 

muito legal porque lembrei as palavras que meu povo antigo fala e o de hoje fala diferente. 

(A.S. Z) - Zoró 

 

 

Considerações Finais 

 

Após essas reflexões, estou convencida de que os cursos de formação de professores 

devem ter em seus programas curriculares mais espaço para a formação linguística. Segundo 

Franchetto (2004), a Linguística como disciplina nos cursos de formação de professores é 

importante “porque no momento em que eles começam realmente a ter instrumentos de 

conhecimento, de análise das suas próprias línguas, há um salto qualitativo, em termos de 

conscientização, do valor, da beleza, da riqueza dessas línguas, e isso tem efeitos de grande 

alcance, e políticos”. 

Para Marcus Maia (2006), é importante que se desenvolva nos programas de 

formação de professores indígenas, além do estudo sincrônico das línguas, o conhecimento 

das classificações genéticas e tipológicas, pois tais estudos são fundamentais para o ensino e 

aprendizagem das línguas. 

Pimentel da Silva (2008:383-384) vai além quando afirma que a formação 

linguística:  

[...] deve estar pautada nos paradigmas da diversidade e da 

interculturalidade, fundamentos básicos da construção de metodologias de 

ensino de línguas indígenas. Interculturalidade, entendida aqui não apenas 

como um meio que reconhece o valor intrínseco de cada cultura e defende o 

respeito recíproco entre elas, mas que propõe também enfrentar os conflitos 

oriundos desse relacionamento, como também as suas riquezas. 

 

Finalizamos os comentários e reflexões dos temas aqui tratados, entendendo que a 

formação do professor indígena requer uma maior complexidade com relação aos conteúdos 

disciplinares e maiores cuidados dos gestores educacionais no que diz respeito às políticas 

linguísticas para as escolas e professores indígenas.  

 

Notas 

 
                                                 
1
 O Projeto Hayô – Magistério Intercultural é um projeto de parceria da Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso (SEDUC, MT) com Funai, Municípios e Funasa. Teve início em 2005, com proposta de duração de 

cinco anos, acontecendo em 10 etapas presenciais e intermediárias. O Projeto oferece um curso de formação em 

nível médio a 264 professores indígenas de Mato Grosso e atende a professores das redes estadual e municipal, 

atuantes no Ensino Fundamental. 



                                                                                                                                                         
2
 A disciplina de Linguística no curso de formação de professores indígenas Projeto Hayô – Magistério 

Intercultural, constituiu um módulo de 20 horas, que foi ministrado por mim (Polos de Juína, Canarana, 

Campinápolis e Posto Leonardo – Alto Xingu) e também pelos linguistas Marcos Maia (UFRJ), (Polo de Juína) e 

Ema Marta Dunck-Cintra (SEDUC-MT), (Polos de Canarana, Campinápolis e Posto Pavuru – Baixo Xingu). 
3
 Referência de Índios Isolados – FUNAI – CBÁ, 2001. 

4
 Mais quatro (04) grupos indígenas são mencionados nas estatísticas dos povos indígenas em Mato Grosso; três 

deles, Kanela, Krenak e Maxacali, segundo informações da SEDUC MT, vivem em pequenos grupos em 

acampamento junto aos sem terra nas proximidades da TI Karajá. Um 4º grupo (Naruvôto) é mencionado pelo 

ISA (Instituto Sócio Ambiental) como habitante da TI do Xingu. 
5
 Comentários extraídos dos Relatórios finais da disciplina de Linguística no curso de formação de professores 

indígenas Projeto Hayô – Magistério Intercultural (SANTANA, 2009). 
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