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Resumo 

Esta comunicação trata de uma proposta de formação continuada realizada em parceria com o 

CEFAPRO, pólo de Tangará da Serra, SEMEC de Barra do Bugres, Escola Estadual Indígena 

Jula Paré e a UNEMAT/NEED campus de Tangará da Serra.Tem como objetivo discutir os 

desafios da formação continuada em contextos interculturais. O trabalho esta organizado a 

partir de uma perspectiva colaborativa entre os professores indígenas e não indígenas para 

estudar, discutir e desenvolver metodologias e estratégias de ensino capazes de fortalecer os 

processos de aprendizagem nas aulas de matemática especificamente e nos componentes 

curriculares que necessitam de conhecimentos matemáticos. A natureza intercultural da 

proposta se propõe promover o intercambio entre a escola indígena Umutina, a universidade 

do estado de Mato Grosso e os sistemas estadual e municipal de educação escolar em Barra 

do Bugres, através do trabalho colaborativo entre os professores envolvidos no projeto. Os 

encontros são realizados periodicamente na Escola Estadual Indígena Jula Pare localizada na 

Aldeia Umutina no município de Barra do Bugres. 
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Introdução 

Os Umutina são um povo indígena que vive em uma área demarcada de 24.625 há. A 

Terra Indígena Umutina, que tem o formato de uma ilha, à direita o Rio Xopô (Bugres) e a 

esquerda o Rio Laripô (Paraguai) no município de Barra do Bugres na região oeste de Mato 

Grosso, no Centro Oeste do Brasil. Na aldeia vive uma população de aproximadamente 426 

pessoas, sendo a maioria crianças, jovens e adultos. Os Umutina sofreram um dos mais 

violentos processos de contato entre povos indígenas e diferentes frentes nacionais da 

expansão da fronteira. Ainda no Séc. XIX os registros já denunciavam um grave processo 

redução demográfica. Mais tarde em 1943, Harold Schultz, etnólogo do Museu do Índio, em 

uma comovente obra: „Vinte e três resistem a civilização‟ relata seu encontro com os 

sobreviventes Umutina e a triste história do contato.  

As primeiras experiências de educação escolar entre os Umutina são da „época do 

Rondon‟ no SPI - Serviço de Proteção ao Índio e começou a funcionar em 1943. Nessa época 

o objetivo era ensinar a ler e a escrever em português para integrar o povo a sociedade 

envolvente, entre os Umutina este modelo de educação escolar esta relacionado a perda da 

língua Umutina, pertencente ao tronco lingüístico Macro-Jê da família Bororo. Atualmente 
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funciona na aldeia uma escola de educação básica que atende cerca de duas centenas de 

alunos. Esse projeto pretende estabelecer um trabalho colaborativo entre os professores da 

aldeia e os professores da rede pública de educação em Tangará da Serra e Barra do Bugres e 

da UNEMAT/NEED com o objetivo de estudar, discutir coletivamente e criar e/ou construir 

material pedagógico e de apoio para matemática especificamente e para os demais 

componentes curriculares que necessitam de conhecimentos matemáticos. Tem também o 

objetivo de aproximar, ampliar e fortalecer a troca de conhecimento entre os professores da 

Escola Indígena Jula Paré e os demais professores envolvidos no projeto ao promover a troca 

de experiência entre os diferentes níveis e modalidades da educação escolar em Mato Grosso 

a partir de uma perspectiva que considere as características multiculturais do contexto no qual 

se inserem. A proposta metodológica deste trabalho de formação continuada em matemática, 

fundamenta-se nos estudos sobre práticas colaborativas tal como estão sendo desenvolvidos 

no Grupo de Estudos sobre Formação de Professores de Matemática (GEPFPM) ligado a 

UNICAMP, as quais tomam como ponto de partida a etimologia do prefixo que nos remete à 

ação conjunta e laborare que é a palavra latina para trabalho. Estão pensados encontros 

periodicos na escola da aldeia. Esses encontros de ações conjugadas, a partir de discussões 

coletivas, acerca de questões que especificamente relacionadas as práticas pedagógicas e ao 

trabalho docente tendo como pano de fundo a possibilidade de se construírem estratégias e 

metodologias que interfiram no cotidiano da escola de educação básica. Entende-se que em 

momentos de trocas de experiências e de discussão o desenvolvimento profissional o docente 

ganha forças para encontrar caminhos e visualizar novos horizontes de intervenção.  

O grupo de trabalho inicial tomou como parâmetro o Projeto Político Pedagógico da 

Escola e as avaliações e reflexões dos professores de matemática do último ciclo e do ensino 

médio. Observando esses objetivos podemos perceber a abrangência do grupo. O que 

queremos é direcionar os trabalhos para a área Matemática, tendo em vista que o CEFAPRO 

tem por objetivos desenvolver práticas pedagógicas.  

A proposta apresenta-se com uma infinidade de desafios e possibilidades, que como as 

sementes devem ser lançadas e a esperança de colher frutos nascerá junto com a dedicação de 

cada professor envolvido. 

O Projeto justifica-se inicialmente por ser uma solicitação dos professores indígenas 

da Escola Jula Paré no anseio de propor atividades que melhor desenvolvam a aprendizagem 

de seus alunos nas áreas relacionadas aos conhecimentos específicos de matemática e relação 

entre eles e outros componentes curriculares das ciências da natureza. Consideram-se os 

objetivos recentemente incluídos no Projeto Político Pedagógico(PPP) da escola 



especialmente os relacionados a continuidades dos estudos nos níveis mais altos da educação. 

Parte significativa dos alunos do Ensino Médio disputa vagas específicas para estudantes 

indígenas em diferentes instituições de ensino superior do país, especialmente nas áreas 

ligadas a saúde, como medicina, enfermagem e nutrição. Esses processos recolocam o papel 

da educação básica na comunidade e fortalece a demanda pelo fortalecimento da área de 

ciências da natureza.   

Do ponto de vista da UNEMAT e do CEFAPRO abre-se um importante espaço de 

interlocução e discussão dos projetos de formação inicial e continuada em contextos 

multiculturais com desdobramento nos sistemas municipais e estaduais de ensino. Desta 

forma, a relevância se dá no fato de propor um espaço de discussão que se caracteriza por 

avançar no sentido de construir espaços de formação a partir de uma perspectiva intercultural. 

Entende-se que esse espaço é uma oportunidade ímpar para os envolvidos pela riqueza das 

vivências e diversidades. Nesse sentido é importante reafirmar que justifica-se principalmente 

por ser uma solicitação dos professores indígenas da Escola Jula Pare, demanda que se 

constituiu tendo em vista o desenvolvimento de estratégias e metodologias de trabalho que 

fortaleçam as condições de aprendizagem de seus alunos. A proposta aponta e aposta no 

diálogo intercultural e na riqueza e nas possibilidades que desta troca de conhecimentos se 

abrirão para a formação de professores de diferentes níveis e redes de ensino e de distintos 

contextos culturais. 

Tem como objetivo inicial estabelecer um trabalho colaborativo entre os professores 

indígenas e não indígenas para estudar, discutir e desenvolver metodologias e estratégias de 

ensino capazes de fortalecer os processos de aprendizagem nas aulas de matemática 

especificamente e nos componentes curriculares que necessitam de conhecimentos 

matemáticos para a Escola Indígena Jula Paré.  

A proposta teórico-metodológica deste trabalho de formação continuada em 

matemática, fundamenta-se nos estudos sobre práticas colaborativas tal como estão sendo 

desenvolvidos no Grupo de Estudos sobre Formação de Professores de Matemática 

(GEPFPM) ligado a UNICAMP, as quais tomam como ponto de partida a etimologia do 

prefixo que nos remete à ação conjunta e laborare que é a palavra latina que designa trabalhar. 

Nas considerações finais de um trabalho recente sobre práticas colaborativas Fiorentini (2004, 

p. 72) assegura que: 

 

O trabalho colaborativo e a pesquisa colaborativa, entre professores de diferentes 

instituições e níveis de ensino, têm surgido no mundo inteiro como uma resposta às 

mudanças sociais, políticas, culturais e tecnológicas que estão ocorrendo em escala 



mundial. Mudanças essas que colocam em xeque as formas tradicionais de educação 

e desenvolvimento profissional de professores e de produção de conhecimentos. 

 

A discussão que se estabelece, portanto fundamenta-se a partir da noção dos encontros 

colaborativos, pois os professores envolvidos participam por vontade própria, ou seja, por 

querer trabalhar com o grupo. O envolvimento „por vontade‟ no trabalho a ser desenvolvido, 

de algum modo distingue o trabalho colaborativo do trabalho coletivo. Por querer colaborar 

com o outro e com isso colaborar consigo mesmo, pois para ensinar alguém se faz necessário 

antes aprender, pesquisar, discutir e pensar. Para Fiorentini (2004, p. 50) “na colaboração, as 

relações, portanto, tendem a ser não-hierárquicas, havendo liderança compartilhada e co-

responsabilidade pela condução das ações.” Durante os encontros pretende-se que não esteja 

alguém como coordenador, mas sim que ao ser exposto um problema todos procurem 

colaborar, agir como um professor pesquisador que está pesquisando sua própria prática e 

para isso buscam argumentos, teorias que fundamentem sua pesquisa e sua própria prática. 

Entende-se que os professores que engajam na pesquisa da prática pedagógica sentem-se mais 

seguros a experimentar metodologias capazes de modificar a aprendizagem. Em educação 

matemática, a formação continuada dos profissionais necessita de um espaço mais acentuado 

pela história da aprendizagem dessa ciência. Para Cargnin-Stieler (2007) o professor 

pesquisador, aquele que pesquisa sua própria prática docente, tem condições de unir à prática 

a teoria. A teoria desenvolve-se ao pesquisar como ensinar e a prática ao exercer o papel de 

educador, assim desenvolve a prática com o conhecimento teórico de suas investigações, de 

suas construções, enfim das reflexões em torno da prática educativa. 

Na América Latina os estudos sobre ensino aprendizagem das ciências em geral e da 

matemática em particular ocupam um lugar secundário nos projetos de formação inicial de 

professores. Para (nome das pesquisadoras, do relatório da UNESCO) 

 

Na América Latina e no Caribe, o desenvolvimento da didática das ciências 

experimentais ficou defasado no tempo, e tem encontrado dificuldades muito 

semelhantes às observadas inicialmente em países como a França e a Espanha, entre 

outros. Em muitos dos países da América Latina a didática das ciências, conforme 

observamos, tem muito pouco desenvolvimento, ou o seu progresso e bem recente. 

(...) A partir do que foi exposto, podemos concluir que para integrar efetivamente a 

cultura científica como parte da cultura que se adquire no quadro de uma Educação 

para Todos será preciso um novo compromisso precisa refletir-se claramente nas 

decisões sobre educação tomadas na região.(p. 85) 

 

Nas escolas indígenas a ausência de professores qualificados em áreas especificas das 

ciências da natureza, de material didático e em muitas situações, a ausência mesmo condições 

históricas, dada a violência do entorno, de estabelecer um diálogo intercultural e 



interdisciplinar apresenta-se como um dos grandes desafios para a formação de professores na 

área de ciências.  

A discussão sobre educação escolar indígena e formação de professores indígenas no 

Brasil é recente. Em Mato Grosso, os primeiros cursos de formação de professores, ainda no 

nível médio seguem a transferência das atribuições da educação escolar da FUNAI para o 

MEC. As instituições de ensino superior envolvidas no processo de formação de professores 

indígenas tem pouca tradição na pesquisa em educação matemática. Repete-se uma situação 

semelhante a já descrita no relatório acima citado:  

Em muitos países da América Latina a didática das ciências, conforme 

observamos, tem pouco desenvolvimento, ou o seu progresso é bem recente. (...) em 

muitos casos, a problemática do ensino aprendizado das ciências começou a ser 

estudada em âmbitos bastante separados e distantes daqueles nos quais ocorre a 

produção do conhecimento cientifico (         :85) 

 

 

O trabalho do projeto de extensão será estruturado em grupos colaborativos de apoio 

com o intuito de compartilhar experiências, conhecimentos, idéias e as dificuldades 

específicas de matemática dos alunos da educação básica da Escola Indígena Jula Paré. O 

grupo elaborará um plano coletivo de ações no qual estará previsto os assuntos que serão 

discutidos, os textos escolhidos para a discussão, o objetivo do estudo e o calendário de 

encontros. A proposta inicial é que estes encontros sejam realizados periodicamente, em turno 

contrário ao do horário de aula dos professores da Escola Indígena Jula paré, ou seja, para os 

professores participantes dos ciclos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio no turno da 

manhã e para os professores das séries iniciais no turno da tarde. Esses encontros serão para 

estudo e relato de experiências sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na rede de ensino 

básico da Escola Indígena Jula Paré. A previsão inicial é de encontros periodicos combinados 

coletivamente e com antecedência. Segundo Fiorentini (2004) em trabalhos colaborativos o 

primeiro encontro consiste em definir o papel que cada membro do grupo poderá assumir e 

essas responsabilidades serão negociadas entre os participantes de forma que todos co-

laboram, trabalhem em conjunto sem se sentirem pressionados. A organização dos encontros 

teve como base a preocupação central de todos os participantes, o desejo de aprofundar os 

conhecimentos sobre a educação matemática em especial para as dificuldades encontradas 

pelos professores da Escola Indigena Jula Paré. Um dos encaminhamentos foi que cada 

participante utilize um Diário de Campo, a onde é anotado o que for realizado pelo grupo ou 

individualmente. Esses relatos facilitaram o entendimento do que foi produzido ao longo do 

ano, serviram para uma avaliação individual do andamento e crescimento pessoal e também 



para posterior divulgação. Feil (1995, p. 13) define Diário de Campo “o instrumento pelo qual 

o pesquisador registra, descreve, ordena dados, toma novas decisões e produz conhecimento 

[...]”. Portanto será um instrumento valioso para os registros do trabalho colaborativo, pois o 

que se pretende além de discutir as práticas pedagógicas é produzir conhecimento no intuito 

de obter melhores resultados com o ensino e a aprendizagem. Esse trabalho pretende se 

organizar de forma que as pessoas envolvidas realmente sintam-se ativas, sujeitos do próprio 

desenvolvimento profissional, dentro de um grupo efetivamente dedicado ao estudo, a troca e 

a construção do conhecimento e de alternativas para as dificuldades elencadas pelos 

professores responsáveis pela área do conhecimento de Matemática da Escola Indígena Jula 

Paré. A coordenação das atividades está organizada a partir de dois eixos, um primeiro eixo 

de formação que se constitui a partir da coordenação da Escola Estadual Indígena Jula Paré e 

pelo CEFAPRO, pólo Tangará da Serra, na condição de responsáveis pelo projeto de 

formação continuada da unidade escolar. A coordenação matemática se dá a partir da grupo 

de formação continuada da SEMEC de Barra do Bugres e pelo Núcleo de Atividades, Estudos 

e Pesquisa sobre Educação, Ambiente e Diversidade (NEED), ligado ao campus da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT em Tangará da Serra. O NEED é um 

núcleo interdisciplinar de referência acadêmica vinculado administrativamente a coordenação 

regional do campus de Tangará da Serra da UNEMAT que há cerca de dez anos desenvolve 

atividades de pesquisa e extensão que promovem a parceria entre a universidade e Professores 

da Educação Básica com o objetivo de propor a construção de um espaço de discussão das 

práticas educacionais que objetivem estimular o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

que alimente a discussão sobre educação em contextos interculturais e a formação de 

professores comprometidos com uma prática que se caracterize como culturalmente 

pertinente. 

Os primeiros encontros tem sido muito proveitosos pois estamos todos aprendendo, a 

riqueza da troca de experiência, as contribuições do grupo, o aprendizado e os relatos das 

experiências fortalecem o trabalho colaborativo e as práticas pedagógicas. O repensar a 

própria prática, a responsabilidade de sugerir e estar na situação do outro, as diferenças 

individuais e as diferenças dos grupos envolvidos no projeto enriquecem o trabalho e 

despertam a criatividade as vezes um tanto adormecidas. 

Finalmente é necessário reconhecer que esta projeto tem características de um projeto-

piloto e a sua continuidade dependerá da avaliação final dos cursistas do grupo envolvido e do 

impacto no processos de aprendizagem da matemática dos alunos da Escola Indígena Jula 

Paré. 



 

Considerações finais 

Ao fortalecer o diálogo intercultural, a partir da troca de saberes e do fortalecimento da 

experiência de trabalho colaborativo, proximidade de grupos distintos e do interesse dos 

professores almeja-se condições para melhorar desempenho nos processos de aprendizagem 

matemática dos alunos da Escola Indígena Jula Pare.  

A Escola da Aldeia Umutina teve seu projeto de Laboratório de Aprendizagem em 

Matemática aprovado e espera-se dentro de um curto espaço de tempo ver esse espaço 

equipado com jogos e material pedagógico para ser utilizado pelos professores durante suas 

aulas ou nas atividades de reforço. 

Entende-se que esse é um trabalho inicial ainda com certas dificuldades e muito a 

aprender, a divulgação desta idéia é uma esperança de que outros grupos também fomentem 

pratica alternativas para o ensino e aprendizagem de matemática em qualquer nível de ensino 

e que os resultados possam ser compartilhados. 
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