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1) Introdução 

 

Considerando o momento atual, em que as comunidades indígenas vivenciam de 

forma dramática o enfrentamento da pandemia de Covid-19, bem como todas as 

restrições por ela imposta, como o distanciamento social e a paralisação das atividades 

escolares nas aldeias e/ou sua readequação para atividades remotas, esta proposta de 

Prática como Componente Curricular, tem, excepcionalmente, caráter diferenciado em 

relação às atividades anteriores, normalmente desenvolvidas nas escolas indígenas e 

com a participação comunitária. Neste sentido, busca promover reflexões pelos/as 

estudantes indígenas sobre dimensões de suas práticas didático-pedagógicas, seus 

percursos de pesquisa que fundamentam essas práticas, bem como sobre as concepções 

que fundamentam a educação escolar indígena intercultural, transdisciplinar e 

decolonial. Espera-se que estas reflexões colaborem diretamente com sua formação 

docente e que possam ser articuladas com as dimensões práticas, tão logo haja 

condições para isso. 

A atividade de PCC terá como ponto de partida a leitura de textos produzidos 

por docentes indígenas a partir de suas práticas pedagógicas e de pesquisa, publicados 

prioritariamente na Revista Articulando e Construindo Saberes, iniciativa editorial do 
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Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, em articulação com a ação Saberes 

Indígenas na Escola, tendo em vista sua proposta que privilegia a produção intelectual 

indígena, seus conhecimentos, línguas e autoria. A atividade de PCC tem, assim, o 

objetivo de promover o diálogo entre docentes indígenas, a partir de suas produções, 

fomentando o debate sobre suas próprias experiências.  

Propõe-se, para esta atividade, a leitura individual de textos previamente 

selecionados que tenham como foco central as práticas didático-pedagógicas, a pesquisa 

e a participação comunitária nessas atividades. Essas leituras serão acompanhadas pelos 

comitês de orientação, como importante instância de interlocução com os/as estudantes 

indígenas, que deverão apresentar ao final da atividade produções autorais multimodais 

(textos escritos, vídeos, áudios, fotos, ilustrações ou qualquer outra forma de produção 

viável, a depender de cada situação), buscando responder questões como:  

i) Quais as inovações didático-pedagógicas são apresentadas nos textos? 

ii) Como essas inovações podem inspirar e contribuir com suas práticas 

pedagógicas? 

iii) Como as experiências apresentadas nos textos podem ser articuladas 

com as atividades de Estágio Pedagógico e do Projeto Extraescolar (para 

os que estão na matriz específica)? 

iv) Como as experiências relatadas articulam e colocam em prática as 

concepções de interculturalidade, transdisciplinaridade, 

decolonialidade? 

v) Em que medida a PCC contribui para a formação docente?  

vi) Como as experiências apresentadas no texto levam a refletir sobre o 

envolvimento de sua comunidade com a escola? 

 

2) Objetivo 

 

A oficina de leituras visa a demonstrar como a PCC articula-se com os 

componentes curriculares: estágio e projeto extraescolar, inserindo-se também nessa 

contextualização, os temas contextuais e os estudos complementares. A interação entre 
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esses componentes, resulta em produção de conhecimentos e experiências relacionadas 

ao aperfeiçoamento da formação docente. Desse modo, este planejamento não pode se 

reduzir apenas ao momento de sua realização, ficando desarticulada do restante do 

curso, pois é importante que o/a  professor/a construa o conhecimento sobre ensino- 

aprendizagem não apenas na ação, mas sim, com a possibilidade de participar de uma 

reflexão coletiva e articulada à atividade docente a ser desenvolvida no estágio e no 

projeto extraescolar. 

 

3) Atividades a serem realizadas 

 

Na medida do possível, a depender das condições de comunicação mediada de 

cada estudante, esta proposta de PCC estimula o diálogo entre os/as estudantes e entre 

esses/as e os/as autores/as dos textos em discussão, muitos deles/as egressos/as, 

buscando fortalecer o debate e a troca de experiências entre docentes indígenas. Nesta 

direção, a atividade de PCC se abre também para produções em coautoria, quando 

possível, como em entrevistas com os/as autores/as seja de modo físico ou virtual, por 

exemplo. Espera-se, ainda, que as produções dos/as estudantes circulem entre os 

comitês para que sejam conhecidas e continuem fomentando o debate. 

As atividades de leitura e produções pelos/as estudantes indígenas serão 

acompanhadas pelos comitês de orientação e, complementarmente às leituras 

individuais, são previstos encontros síncronos e assíncronos para que os/as 

orientadores/as possam acompanhar, colaborar com dúvidas que eventualmente 

surgirem e contribuir como interlocutores/as nesta construção. Caberá aos/as 

orientadores/as de comitê receber as atividades produzidas pelos/as estudantes 

indígenas, respeitando o cronograma proposto para a PCC. 
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4) Cronograma 

 

Período 
Atividades de Prática como Componente Curricular 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

Setembro 

2020 

Envio dos 

textos para 

leitura aos/às 

estudantes 

indígenas 

Reunião inicial de 

orientação para a 

atividade de PCC 

pelos comitês 

orientadores 

Leitura dos 

textos 

Reunião com 

orientadores/as 

de comitês 

Outubro 

2020 

Leituras dos 

textos 

Reunião com 

orientadores/as de 

comitês 

Leitura dos 

textos 

Reunião com 

orientadores/as 

de comitês 

Novembro 

2020 

Leitura dos 

textos 

Reunião com 

orientadores/as de 

comitê 

Leitura dos 

textos  

Reunião com 

orientadores/as 

de comitês 

Dezembro 

2020 

Definição do 

que será 

produzido e 

início das 

produções 

pelos/as 

estudantes  

Reunião com 

orientadores/as de 

comitê 

Continuação 

das produções 

pelos/as 

estudantes 

Reunião com 

orientadores/as 

de comitê 

Janeiro 

2021 

Finalização 

das Produções 

pelos 

estudantes 

Reunião com os 

orientadores/as de 

comitê e entrega 

das produções 

pelos/as 

estudantes aos 

comitês 

Circulação das 

produções entre 

os Comitês 

Orientadores 

 

 

 

 

Textos para as Leituras:  

 

APINAJÉ, Sheila. B. P. de C. (2019). A dinâmica Panhi dos temas contextuais. Articulando e 

Construindo Saberes, Goiânia, v.4. 2019. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/59301/33534 

 

PÕCUHTÔ, Taís; TÊRKWYJ, Juliana; TUPEN; Leonardo; KÕNRY, Ovídio; PEPHA, Ariel; 

COHTAT, André. Mẽpahte amji ton xà nẽry ipinkrên nare, kôt cu pahtyj me to ihtyj: práticas 

pedagógicas decoloniais e musicais na Escola 19 de Abril da Aldeia Manoel Alves Pequeno. 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/59301/33534
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Articulando e Construindo Saberes, Goiânia, v. 4, 2019. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/59297/33533 

 

TAPIRAPÉ, Cleberson Iakymytywygi. Retomando a identidade tradicional. Articulando e 

Construindo Saberes, Goiânia, v. 5, n.1. 2018. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/55384/26456 

 

TUILARI TAPIRAPE, Fábio. Origem das plantas e de roças tradicionais do povo Karajá: Iny 

aõwi olona. Articulando e Construindo Saberes, Goiânia, v. 5, 2020. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/62658/34752 

 

Xerente, Carmelita Krtid . Saberes Indígenas na Escola. Articulando e Construindo Saberes, 

Goiânia, v. 2, n. 1. 2017. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/48999/24019 

 

ZORÓ, Samuel; LEITE, Kécio. Termos Numéricos e Qualificadores Geométricos na Língua 

Pangyjej do Povo Indígena Zoró. Revista Brasileira de Linguística Antropológica. Volume 

10, Número 1, p. 75-86, Julho de 2018. Disponível em: 

https://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/19055/17624  

 

 

Leitura Complementar: 

 

 PIMENTEL DA SILVA, M.S. Pedagogia da Retomada. Articulando e Construindo Saberes, 

Goiânia, v. 2, n. 1, 2017.Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/49013/24031 

 

Comitês Orientadores: 

1. Comitê Orientador Apinajé: Alexandre Ferraz Herbetta e Joana Fernandes – 

coordenadores  

2. Comitê Orientador Bororo: Ana Paula Purcina Baumann – coordenadora 

3. Comitê Orientador Canela: Lilian Abram dos Santos – coordenadora 

4. Comitê Orientador Gavião: Luciana de Oliveira Dias– coordenadora 

5. Comitê Orientador Guajajara: Rosani Moreira Leitão – coordenadora 

6. Comitê Orientador Javaé: Elias Nazareno e José Pedro Machado Ribeiro – 

coordenadores 

7. Comitê Orientador Karajá: Maria do Socorro Pimentel da Silva – 

coordenadora 

8. Comitê Orientador Krahô: Alexandre Ferraz Herbetta e Joana Fernandes – 

coordenadores  

9. Comitê Orientador Krikati: Arthur Ângelo Bispo de Oliveira – coordenador 

https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/59297/33533
https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/55384/26456
https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/62658/34752
https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/48999/24019
https://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/19055/17624
https://www.revistas.ufg.br/racs/article/view/49013/24031
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10. Comitê Orientador Tapirapé: Monica Veloso Borges – coordenadora e 

Themis Nunes da Rocha Bruno 

11. Comitê Orientador Tapuia: Alexandre Martins de Araújo– coordenador 

12. Comitê Orientador Xambioa: André Marques Nascimento – coordenador 

13. Comitê Orientador Xavante: Carlos Abs da Cruz Bianchi – coordenador e 

Arthur Ângelo Bispo de Oliveira 

14. Comitê Orientador Xerente: Aline da Cruz – coordenadora 

15. Comitê Orientador Xingu: Lorenna Dallara – coordenadora e Kátia Koop e 

Monica Veloso Borges 

 

 


