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RESUMO 
 
A presente pesquisa Consciência argumentativa entre as educadoras Tupinikim de 

Aracruz-ES que atuam nas primeiras séries do Ensino Fundamental das escolas 

indígenas centrou seu olhar investigativo no ensino da argumentação 

desenvolvido em duas escolas indígenas Tupinikim localizadas nas Aldeias 

Comboios e Pau Brasil, no município de Aracruz, Espírito-Santo. 

 

Inicialmente contextualiza-se a construção da Educação Escolar Indígena no 

Brasil e, notadamente, no Espírito-Santo, com o propósito de fazer memória do 

quer fazer histórico, social e político que diversos povos indígenas do Brasil 

realizaram e testemunharam em prol da construção e implantação do seu modo 

de pensar e fazer educação nas escolas de suas aldeias. 

 

O arcabouço teórico sobre o qual se apóia a presente pesquisa é a linha sócio-

histórica da linguagem, sob os postulados das teorias de Bakhtin, Dolz, 

Schneuwly, Vygotsky e outros. 

 

Com base em pesquisa exploratória de campo, apresenta-se o que se ensina 

sobre a argumentação nas escolas indígenas Tupinikim das Aldeias Comboios e 

Pau Brasil. O estudo conclui demonstrando como o ensino da argumentação é 

fundamental na formação étnica dos curumins Tupinikim que estão se constituindo 

sujeitos sócio-históricos e que, enfim, são a continuidade do pensar e agir do seu 

povo. 

 

Palavras-chaves: Currículo, Educação Indígena, Argumentação, Tupinikim, Aldeia 

Comboios, Aldeia Pau Brasil.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This Dissertation, Agumentative awereness among Tupinikim educators of 

Aracruz-ES, teaching  in the first grades of the Elementary Indigenous Schools, is 

focused on the teaching of linguistic argumentative skills developed in two schools 

of the Comboios and Pau Brasil Tupinikim communities reservations, in Aracruz, 

Espírito Santo. 

 

Initially the Indigenous Education building process within the Brazilian Education 

and, specifically, in Espírito Santo, is contextualized, within the aim of building a 

memory of the historical, social and political actions carried out by several Brazilian 

indigenous peoples, in favor of the construction and implantation of their own way 

of thinking and acting in the field of education in their own schools. 

 

The theoretical basis which the whole research is based upon are the socio-

historical approaches of Bakhtin, Dolz, Scheuwly, Vygotsky and others. 

 

Based upon an empirical research, the contents of what is really taught about 

argumentation in the Tupinikim indigenous schools at the Comboios and Pau Brasil 

communities is presented. As conclusion of this stady, it is demonstrated how  the 

teaching of argumentation is fundamental for the ethnic background of Tupinikim 

curumins (children), who are becoming socio-historical subjects and part of the 

thinking and are the continuity of the acts and thinking people. 

 

Key words: Currículum, Indigenous Education, Argumentation, Tupinikim, Aldeia 

Comboios, Aldeia Pau Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Antes de adentrarmos aos pressupostos teóricos e práticos dessa investigação 

a introduzo contextualizando através do percurso histórico vivido por mim como 

forma de fazer memória do meu engajamento no processo educativo, 

sobretudo na Educação Escolar Indígena, assim como o meu interesse pela 

linguagem humana como forma de ação e humanização do indivíduo. Essa 

menção a memória histórica é um elemento importante no processo de 

construção e elaboração dessa pesquisa, pois ela traz à tona momentos da 

minha vida pessoal (individual) e coletiva que culminaram na escolha do objeto 

de nossa pesquisa. BOSI (1914; p. 413) faz menção à memória individual como 

um processo imbricado na memória coletiva. Ele diz que 

 
[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. 
Nossos deslocamentos alterarem esse ponto de vista: pertencer a novos 
grupos nos faz evocar lembranças significativas para este presente e sob a luz 
explicativa que convém à ação atual. O que nos parece unidade é múltiplo. 
Para localizar uma lembrança não basta um fio de Ariadne; é preciso 
desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários 
caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos planos do nosso 
passado. 

Nesse sentido, o objeto dessa pesquisa não é algo solitário. Mas, um 

produto/processo que brotou no seio das discussões e reflexões coletivas entre 

os educadores indígenas em paralelo à minha prática pedagógica como 

educadora e formadora. 

Após a releitura do processo vivido e historicizado que influenciaram em nossa 

pesquisa, apresentar-se-á os elementos que envolvem diretamente a 

investigação propriamente dita. 

 

1. A memória histórica pessoal e profissional da pesquisadora 

1.1 A minha origem e a formação anterior ao engajamento na educação 

escolar indígena: as bases para ser educadora indígena 

 

Nasci em Aracruz, cidade do Espírito-Santo que habita dois únicos povos 

indígenas (Tupinikim e Guarani) deste estado, fruto da relação de uma 

indígena Tupinikim com um descendente italiano. Por questões sociais, 

econômicas e valores, fui criada por meus avós maternos que nasceram e 
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foram criados em uma aldeia indígena Tupinikim chamada Pau-Brasil 

localizada a 23,4 quilômetros da cidade (sede). Com eles, morei 17 anos em 

Aracruz, onde estudei em escolas Municipais e Estaduais. Estudei as primeiras 

séries do Ensino Fundamental (1ª a 4ª) em escolas públicas do município e a 

segunda fase (5ª a 8ª) e o segundo grau (Magistério) em escola pública 

estadual. Em 1994, conclui o segundo grau e me tornando então professora 

para atuar nas primeiras séries do Ensino Fundamental (1ª a 4ª). A escolha por 

essa profissão (professora) partiu das brincadeiras de “escolinha” onde 

assumia o papel de professora das minhas colegas e também da paixão e 

admiração que tinha por minha professora da primeira série que me ensinou a 

ler e escrever as primeiras palavras.  

 
Dialogando com Paulo Freire através da obra Política e Educação (2003) revivi 

as emoções e sensações que me envolviam, sobretudo na seguinte passagem 

“Não nasci professor ou marcado para sê-lo, embora minha infância e 

adolescência tenham estado sempre cheias de “sonhos” em que rara vez me vi 

encarnado figura que não fosse a de professor”. 

Lendo o relato de Freire tive a impressão de estar voltando no tempo e 

relembrando através das imagens que não se apagaram da memória como foi 

que tudo aconteceu. 

 

1.2. O reconhecimento da comunidade e o meu primeiro espaço de 

trabalho 

Em 1994 terminei o Magistério e nem imaginava que logo iria surgir uma 

oportunidade para lecionar e que surpresa, na aldeia! No ano seguinte, 1995, 

fui convidada pela comunidade da aldeia Pau-Brasil para ser educadora1 das 

primeiras séries do Ensino Fundamental, que até esse ano, estava sobre a 

responsabilidade de uma professora da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)2. 

Esse convite foi por duas razões: a primeira razão diz respeito ao laço que 

                                                 
1 Na primeira parte da introdução utilizei o termo professora para designar a minha formação e agora 
passarei a utilizar educadora por sido o termo dado pelas pessoas da comunidade indígena ao me convidar 
para o trabalho. Segundo os princípios das comunidades indígenas Tupinikim o termo professor está 
ligado apenas a questão profissional enquanto o termo educador envolve um trabalho amplo que vai além 
da sala de aula. Ele atua junto as pessoas de sua comunidade. 
2 Anterior a educação escolar indígena nas aldeias do Espírito-Santo o ensino estava sendo ministrado 
pelas professoras da FUNAI. 
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tenho com a comunidade indígena Pau-Brasil. Essa comunidade me 

identificava e me respeitava como indígena, apesar da minha família e eu 

sermos desaldeadas; a segunda razão se deu pelo fato do término 

recentemente dos estudos e que poderia assumir legalmente a educação 

escolar das crianças. Devido à idade, 17 anos, não pude assumir a sala de 

aula nesse ano. Mas, me responsabilizei perante a comunidade (cacique, 

lideranças, pais e demais segmentos) em acompanhar as reuniões da e na 

comunidade; as reuniões externas que diziam respeito à educação e, 

sobretudo, participar da formação de educadores populares3, uma vez que, 

nesse ano estava sendo discutida e refletida a Educação Escolar Indígena 

pelas comunidades indígenas Tupinikim e Guarani. Durante um ano participei 

efetivamente das reuniões internas e externas e das formações realizadas 

pelos educadores indígenas que estavam atuando voluntariamente no projeto 

de Alfabetização de Jovens e Adultos na perspectiva de realizar um trabalho 

educativo que levasse em conta a realidade sócio-cultural do seu povo com 

vistas ao resgate cultural e fortalecimento da identidade étnica.  

 

Em 1996 iniciei o trabalho educativo na escola da aldeia Pau-Brasil com 

crianças de 7 e 8 anos por ser uma turma multiseriada (1ª e 2ª séries numa 

mesma sala de aula). Como dizia Freire (2003) “me lembro ainda hoje do que 

significou para mim, este assustado e feliz, entre temeroso e ousado, dar 

minha primeira aula”. Foi um grande desafio, pois de um lado as expectativas 

em levar a cabo às necessidades sócio-culturais do povo em busca do resgate 

cultural e fortalecimento étnico e ao mesmo tempo confrontar esses 

conhecimentos não sistematizados com conhecimentos sistematizados. E de 

outro lado a insegurança devido à falta de experiência e por ser duas turmas 

em uma. E, ainda não “dominar” práticas pedagógicas que atendessem a 

diversidade da turma e, sobretudo, possibilitassem o desenvolvimento dos 

conhecimentos acerca da História e cultura do povo Tupinikim. Foi um 

aprender-fazendo baseado nos erros e acertos, nas certezas e incertezas e 

nas grandes descobertas. Essas descobertas me fizeram pensar que para 

                                                 
3 A formação de educadores populares para atender a demanda da Educação de Jovens e Adultos será 
explicitada no capítulo que irá tratar da construção do projeto de educação Escolar Indígena no Espírito-
Santo. 
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ensinar a cultura do meu povo era preciso aprendê-la e compreendê-la 

historicamente para que eu pudesse testemunhá-la em minha prática e assim, 

poder contribuir no desenvolvimento do projeto de Educação Escolar Indígena 

que estava em processo de germinação e, sobretudo proporcionar aos 

pequenos educandos uma formação voltada para a re-leitura crítica e 

consciente da sua realidade. 

 
1.3. O Magistério Indígena e o encontro com minhas origens 

A questão sócio-histórica-cultural que tanto precisava apropriar-se se 

intensificou na formação realizada no período de 1996 a 1999 quando 

efetivamente aconteceu o curso de formação para educadores índios Tupinikim 

e Guarani em Magistério Indígena. A formação teve como princípios básicos à 

preparação do educador índio para atuar nas escolas das aldeias Tupinikim e 

Guarani oferecendo ao seu povo uma educação de qualidade que atenda as 

necessidades sócio-culturais de cada aldeia, tendo como premissa o resgate e 

a revitalização cultural com vistas ao fortalecimento étnico. Várias 

problemáticas foram desenvolvidas no decorrer da formação. Essas 

problemáticas trataram de assuntos históricos-políticos-culturais e sociais 

relativos aos povos Tupinikim e Guarani assim como o da sociedade 

envolvente.  

 
O estudo acerca de problemáticas vivenciadas pelas comunidades indígenas 

Tupinikim e Guarani possibilitou através de leituras, produções escritas 

(registro da própria história) e de pesquisas com os mais velhos fez com que 

eu e outros educadores encontrássemos com as nossas origens: o ser 

indígena Tupinikim.  

 
O encontro com minha origem através do diálogo com os possuidores da 

sabedoria milenar indígena me faz concluir que só poderia exercer essa 

profissão no contexto de uma aldeia indígena se assumisse uma postura ética 

e de respeito com o meu o povo. É como se visse o “futuro” da minha aldeia 

em minhas mãos. 

 



 
 

18 

1.4. A formação inicial e continuada dos educadores indígenas Tupinikim 

e Guarani: o envolvimento com os estudos acerca da linguagem 

 A formação em Magistério Indígena teve como premissa a apropriação de 

conhecimentos por meio da leitura e produção de diversos gêneros de textos. 

Essa premissa foi trabalhada por todos os formadores das diversas disciplinas 

com o propósito de desenvolver a interdisciplinaridade. O contato com a 

diversidade textual e as suas implicações teóricas e pedagógicas me envolvia à 

medida que refletia e tentava transpor para a prática pedagógica. Diante das 

minhas limitações com relação à estrutura lingüística do texto decidi em julho 

de 2000 me especializar em Letras – Português/Espanhol com o objetivo de 

estudar e conhecer a Língua Portuguesa em paralelo às questões pedagógicas 

referentes ao seu ensino. Essa formação contribuiu para que eu conhecesse a 

minha própria língua mais de perto, mas percebi que esse ensino estava muito 

preso ao estudo apenas das normas lingüísticas da língua (metalinguagem) 

desvinculadas das situações reais de comunicação, o que não contribuía para 

desenvolver em minha prática o ensino de língua de portuguesa sob o foco do 

desenvolvimento de capacidades discursivas e lingüísticas. Diante dessa 

inquietação continuei buscando através de leituras de artigos, livros, pesquisas, 

participação em congressos, mini-cursos, participação da formação continuada 

para educadores índios etc com o propósito de aproximar-me com os estudos 

atuais acerca da linguagem verbal. 

 
Nesse processo de formação e auto-formação percebi que o ensino de língua 

baseado no uso efetivo de gêneros de texto era um elemento defendido e 

compartilhado por todos os estudiosos da área. Seja, no processo ensino-

aprendizagem para crianças, seja na formação de educadores. Assim, pude 

constatar que a minha prática pedagógica voltada para crianças não estava 

muito longe do que propunha os intelectuais da área. 

 
Em 2004, iniciei um projeto de formação continuada para educadores índios 

denominado Formação nas Aldeias junto com uma colega do curso de 

especialização em Educação de Base – Nilma do Carmo de Jesus - com o 

objetivo de aprofundar os pressupostos teóricos e práticos da Pedagogia do 

Texto. O estudo dos gêneros textuais articulado ao desenvolvimento de 
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problemáticas definidas pelos próprios educadores foi determinante nos 

estudos. 

 
Nessa relação dialógica e reflexiva com os educadores indígenas que 

compartilhavam e “praticavam” o desenvolvimento de capacidades discursivas 

através dos diversos gêneros de texto é que o objeto dessa pesquisa começa a 

brotar.  

 

 
2. A pesquisa 

 
“Não é ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
quefazeres se encontram um corpo no outro. Enquanto ensina 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade”.(FREIRE) 

 

2.1. A problematização e a origem do problema 

O povo Tupinikim, pertencente ao tronco Tupi-Guarani, com população total de 

2.569 habitantes, vivem nas Terras Indígenas Caieiras Velhas, Pau-Brasil e 

Comboios, que juntas somam 7.617 hectares. Situadas no município de 

Aracruz, entre a sede municipal e a região litorânea, essas são as únicas áreas 

indígenas oficialmente reconhecidas no Estado do Espírito Santo. 

 
Nelas localizam-se quatro aldeias Tupinikim: Caieiras Velhas, Irajá4, Pau-Brasil 

e Comboios. Os habitantes Tupinikim dessas aldeias, após mais de 500 anos 

de contato com a sociedade não-indígena, se unem e clamam numa só voz os 

seus direitos territoriais na tentativa de revitalizar sua cultura, sua tradição, 

garantir melhores condições de vida para a nova geração e, sobretudo, 

reacender sua identidade étnica por meio dos seus “quer fazeres”. 

 
Esses fatores são condições necessárias e urgentes na vida dos Tupinikim, 

pois, historicamente essa etnia é marcada pelo sofrimento oriundo da 

“exclusão” e são vítimas de críticas em conseqüência da violência simbólica 

                                                 
4 A aldeia Tupinikim Irajá localiza-se na Terra Indígena caieira Velha, assim como, as aldeias de etnia 
Guarani (Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraqueaçu). 
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causada pela discriminação cultural, dos pré-conceitos, e, ainda, por não 

atenderem às expectativas do modelo de índio pré-cabralino. 

 
Na tentativa de minimizar a “opressão”, a “exclusão” e a “violência simbólica” 

organizam-se e unem forças para lutar eticamente em prol da sua 

sobrevivência étnica como forma de resistir contra a força opressora daqueles 

que negam a sua identidade étnica e cultural desconsiderando as diferenças 

culturais que há entre os povos. 

 
Lutar, não por meio da força física, mas através do poder e da força da palavra, 

implica, na conjuntura atual em que vivem a população Tupinikim, a 

capacidade de argumentação. Argumentar para buscar por meio de 

argumentos à adesão ao respeito de seus direitos e a diferença étnica e 

cultural como forma de diminuir a exclusão e a discriminação social que 

persiste para com a sociedade indígena. Além disso, argumentam não apenas 

em função de combater o outro (não-índio), mas como maneira de organizar-se 

politicamente no interior das aldeias para tomada de decisões através das 

reuniões internas que acontecem em cada aldeia, nos movimentos, nas 

assembléias, etc. 

 
O processo histórico vivido pelos Tupinikim desde a chegada dos portugueses 

nos leva a crer que a tradição voltada para o mundo dos mitos, da 

religiosidade, das conversas com os mais velhos, etc não são mais atividades 

colocadas em primeiro plano pelos indígenas, uma vez que, essas práticas 

sociais e culturais não atendem mais ao contexto sócio-histórico que estão 

vivendo. Agora, estão organizados para lutar em defesa de seus direitos, de 

resgatar sua cultura tradicional, reafirmar a sua identidade, etc. e as formas de 

expressão oral do Tupinikim está sendo concretizada, na maioria das vezes, na 

argumentação. 

 
Os líderes indígenas são portadores de conhecimentos adquiridos das relações 

sociais, dos conflitos, da prática ativa de reagir contra as opressões, etc. Esse 

viver e atuar deu-lhes condições de saber e gerir o seu dizer por meio da 

argumentação, pois, a escola não os preparou suficiente e formalmente a 

capacidade de argumentar. 
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Diante dos objetivos da Educação Escolar Indígena as crianças e os mais 

jovens que estão sendo preparados/formados pelos educadores indígenas, tem 

o direito de aprender a argumentar de uma maneira mais formal e racional, 

para que numa situação social em que argumentar é fundamental façam de 

forma racional, consciente e crítica. Logo, a escola indígena no propósito de 

atender a demanda sócio-histórica e cultural dos Tupinikim deve, por meio da 

ação pedagógica do educador, ensinar a argumentar. 

 
Face a essa afirmação, podemos dizer que a formação para educadores 

indígenas Tupinikim deve refletir sobre o ensino da argumentação nas escolas 

indígenas, com o propósito de os educadores tomarem consciência da 

importância de ensino-aprendizagem dessa capacidade discursiva 

(argumentar) desde os primeiros anos de escolaridade. Portanto, a consciência 

argumentativa das educadoras indígenas perpassa pelo valor dado à prática da 

argumentação em sala de aula e por alguns indicadores dessa consciência, 

como, por exemplo, relação causa e conseqüência, comparação, refutação, 

etc. 

 
Nesse sentido nos perguntamos: estão os educadores indígenas exercitando a 

argumentação nos educandos por meio dos gêneros argumentativos? Eles têm 

consciência da importância de um trabalho educativo voltado para o ensino da 

argumentação? Se, estão ensinando as crianças a argumentar, como isso está 

acontecendo? 

 
Essas interrogações nos fazem debruçar nossos esforços em responder em 

que medida as educadoras Tupinikim das aldeias de Comboios e Pau-

Brasil militantes nas primeiras séries (1ª a 4ª) do Ensino Fundamental 

estão desenvolvendo capacidades argumentativas nas crianças indígenas 

através do ensino da argumentação? A proposição dessa problemática 

centrada no ensino da argumentação pelos educadores indígenas nos objetiva 

a: 
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• Conhecer como se manifesta o ensino da argumentação entre as 

educadoras Tupinikim das escolas indígenas de Comboios e Pau-

Brasil atuantes nas primeiras séries do Ensino Fundamental (1ªa 

4ª). 

 
Para responder a esse objetivo geral delineamos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Descrever e analisar, através dos planos de aula, como as 

educadoras indígenas Tupinikim das escolas indígenas Tupinikim 

de Comboios e Pau-Brasil atuantes nas primeiras quatro séries do 

Ensino Fundamental percebem, valorizam e praticam a 

argumentação em suas atividades docentes. 

 

2.2. A metodologia: pesquisa exploratória 

De acordo com MARRONI e LAKATOS (2002:85) a pesquisa exploratória é 

uma pesquisa empírica cujo objetivo è a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 
clarificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a 
obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 
simultaneamente). Obtêm-se freqüentemente descrições tanto quantitativas quanto 
qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações 
entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de 
procedimentos de coleta de dados pode ser utilizadas, como entrevista, observação 
participante, análise de conteúdo, etc. 

 
 
No caso de nossa pesquisa o foco será o conteúdo acerca do ensino da 

argumentação constados no documento de registro diário dos educadores – os 

planos de aula desenvolvidos em 2005 pelas educadoras Tupinikim de 

Comboios e Pau Brasil. 

 

2.2.1. A fonte empírica para coleta e análise dos dados 

2.2.1.1. Fonte empírica: os planos de aula e questionário 

A fonte empírica de nossa pesquisa é a descrição e análise dos planos de 

aula desenvolvidos em 2005 pelas educadoras indígenas Tupinikim da Escola 

do Ensino Fundamental Indígena Dorvelina Coutinho e da Escola Municipal 

Pluridocente Indígena Pau Brasil para o ensino da argumentação assim como 
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um questionário respondido pelas educadoras acerca das suas características 

pessoal e profissional e da sua opinião sobre a importância do ensino-

aprendizagem da argumentação nas escolas indígenas. 

 
2.2.1.2 Coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi feita em dois momentos: 

No primeiro momento, fez-se o levantamento dos planos de aulas através do 

caderno de registro diário (caderno de plano de aula) dos educadores de 

Comboios e Pau-Brasil que nos disponibilizaram para a coleta e análise dos 

dados. Em seguida, selecionaram-se os planos de aula em que os educadores 

focam o ensino no desenvolvimento de capacidades argumentativas através do 

ensino da argumentação. 

 
No segundo momento, entrevistaram-se os educadores envolvidos na pesquisa 

com o objetivo de: 

� Caracterizar os educadores através de informações referentes aos seus 

dados pessoais e profissionais. Para essa caracterização foi elaborado 

um roteiro de entrevista que consta no anexo A. 

� Levantar o que os educadores pensam sobre a argumentação 

importância do ensino da argumentação nas escolas indígenas. As 

perguntas da entrevista seguem em anexo (anexo B) d etc. 

 
A análise dos dados, também, aconteceu em dois momentos: o primeiro 

momento foi à análise dos dados isolados (cada educadora) e em seguida o 

cruzamento de dados estabelecendo semelhanças e diferenças entre eles. 

Essa análise foi direcionada pelas seguintes questões: 

1. As educadoras ensinam a argumentação? 

2. Sobre que temática as educadoras ensinam a argumentar? 

3. Quais são os conteúdos da argumentação ensinados pelas educadoras? 

3. Quais são as estratégias de ensino utilizadas para o ensino da 

argumentação? 

4. Sob o ponto de vista de cada educadora, qual é a importância da 

argumentação nas escolas indígenas. 
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CAPÍTULO I 

A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM SEU 

CONTEXTO NACIONAL E LOCAL 

 

Esse capítulo tem como premissa historicizar através da memória histórica o 

processo de construção da Educação Escolar Indígena no Brasil e 

conseqüentemente no Estado do Espírito Santo. Quando se trata de estudar a 

especificidade da Educação Escolar Indígena se faz necessário fazer uma 

releitura do processo histórico que viabilizou a demanda por uma Educação 

Escolar Indígena em seu contexto nacional e local como suporte para 

compreender o presente. Nesse sentido, esse capítulo inicia-se demarcando a 

construção da Educação Escolar Indígena entre os povos indígenas em diálogo 

com a Educação Escolar Brasileira, e em seguida relata e descreve 

historicamente como aconteceu o processo de reivindicação, construção e 

implementação da Educação Escolar indígena entre os Tupinikim de Aracruz-

ES desde a década de 70 até os dias atuais. 

1. A Educação Escolar Indígena no contexto da educação escolar 

brasileira: da imposição à reivindicação da escola 

Abordar o contexto sócio-histórico-político-cultural da educação indígena no 

Brasil é um tanto complexo se se parte do princípio de que os povos indígenas 

vivem aqui desde bem antes da chegada dos colonizadores e que a educação 

informal e não formal indígena é bem mais ampla que a educação escolar 

indígena. A história dos povos indígenas no Brasil começou há cerca de 48.000 

mil anos, e não em 1.500. Neste sentido, NEVES (1995, p. 179) relata: 

 
Na América do Sul, existem pelo menos quatro sítios para os quais foram postuladas 
ocupações humanas anteriores a 20.000 anos AP: Pikimachay, no Peru; Monte Verde, 
no Chile; Toca da Esperança, na Bahia e Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada, 
no Piauí. Para esse último sítio, datas de até 48.000 anos AP foram obtidas para 
amostras de carvão de fogueiras circulares delimitadas por blocos de rocha caídos da 
parede do abrigo.  
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Em 1500 havia uma população de mais de 6 milhões de indígenas no Brasil. 

Foram localizadas 1.400 etnias que falavam línguas pertencentes a 40 troncos 

lingüísticos divididos em 94 famílias lingüísticas. Isso sem contar as línguas 

isoladas, que não podiam ser agrupadas em famílias. Estes povos tinham o 

seu estilo próprio de vida, viviam da pesca, da caça, faziam pequenos roçados 

para a subsistência e hoje são apenas 225 povos espalhados por 24 estados e 

estão reduzidos a dois troncos lingüísticos: Macro-Jê e Tupi com um total de 35 

famílias lingüísticas, entre estas algumas não pertencem aos troncos 

lingüísticos citados e existem algumas línguas isoladas, isso porque não 

parecem ter parentesco com nenhuma família lingüística. Esse número não 

parece ser muito expressivo, porém culturalmente tem grande significado, pois 

são cerca de 225 povos indígenas e segundo TEIXEIRA (1995, p.126) falando 

ainda mais de 180 línguas indígenas diferentes. Mas, Valdemar Ferreira Neto, 

lingüista, diz que 

 

A hipótese de haver 185 línguas, eu creio, decorre de uma superestimação que se faz. 
Eu diria 185 línguas e dialetos, pois muita coisa que é definida como língua é, de fato, 
dialeto... A supervalorização das pequenas diferenças pode ser uma política 
interessante para se afirmar a diversidade cultural do Brasil, mas é inconveniente para 
os próprios falantes, pois têm de considerar como diferente aquilo que é igual. Esse 
tipo de relativização tem levado à elaboração de políticas lingüísticas diferenciadas 
para cada grupo, pois, quando eles próprios assumem a diferença ou a igualdade, 
acabam tendo de ser tratados dessa maneira. (informação verbal). 

 

Pode-se afirmar que o Brasil é um país potencialmente rico por uma 

diversidade de etnias, pelo resultado de experiências históricas e sociais 

diversificadas, de arte, de música, de conhecimentos, de filosofias e 

pedagogias próprias, com histórias, culturas, modos de pensar, sabedoria, um 

modo de dinamizar o sentido religioso de cada povo, crenças, valores.  E isso, 

faz com que o Brasil seja considerado um país múlti e intercultural. No entanto, 

os livros didáticos continuam afirmando uma história do Brasil a partir do 

descobrimento em 1.500, que se deu com a chegada dos portugueses, quando 

se sabe que eles destruíram riquezas culturais e sociais indescritíveis 

construídas pelos primeiros habitantes do território brasileiro.  
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Apesar disso, os índios resistiram e continuam presentes em quase todo o 

Brasil, com exceção do Rio Grande do Norte e Piauí. Mais de 60% da 

população indígena do Brasil está concentrada na região da Amazônia Legal e 

menos de 40% está distribuída nos diversos estados brasileiros inclusive no 

Espírito Santo. Sendo que mais de 50% da totalidade dos povos indígenas têm 

uma população de até 500 indivíduos e apenas 3 povos são formados por mais 

de 20.000 pessoas que são os Guarani, os Kaingang e os Tikuna. De acordo 

com o Referencial Nacional Curricular para as Escolas Indígenas (2002, p. 9): 

 

De norte a sul, de leste a oeste, existem povos indígenas em quase todos os estados 
que formam o Brasil, com exceção do Piauí e do Rio Grande do Norte. Alguns povos 
que estão no território brasileiro também vivem em países vizinhos. Apesar dessa 
ampla distribuição, mais de 60% da população indígena brasileira está concentrada na 
região da Amazônia Legal. 

 

A chegada dos portugueses no Brasil foi uma invasão que provocou muita dor 

e sofrimento para os povos indígenas, pois o interesse deles era ocupar, 

escravizar e saquear as riquezas naturais e minerais do país, implementando 

assim uma política de extermínio e escravização dos povos que aqui viviam. 

Na verdade, foi uma relação de dominação. 

 

Essa dor marcou também milhares de povos indígenas deste continente, pois, 

percebe-se isso claramente na Declaração Solene dos Povos Indígenas, 

escrita em 1975, na cidade de Port Alberni no Canadá como relata o Manual da 

Campanha da Fraternidade 2002 feito pelo CNBB – Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (2001, p. 59) : 

 
Quando a terra-mãe era nosso alimento, quando a noite escura formava o nosso teto, 
quando o céu e a lua eram nossos pais, quando todos éramos irmãos e irmãs, quando 
nossos caciques e anciãos eram grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e a sua 
execução, aí outras civilizações chegaram! Com fome de sangue, de ouro, de terra e 
de todas as riquezas, trazendo numa mão a cruz e na outra a espada, sem conhecer 
ou querer aprender os costumes de nossos povos, nos classificaram abaixo dos 
animais, roubaram nossas terras e nos levaram para longe delas, transformando em 
escravos os filhos do sol. Entretanto não puderam nos eliminar e nem nos fazer 
esquecer o que somos... E mesmo que nosso universo inteiro seja destruído nós 
sobreviveremos por mais tempo que o império da morte!  
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Como se vê nesta carta os índios do mundo inteiro fazem memória do passado 

e reivindicam justiça. A resistência e a persistência desses povos os levaram a 

chegar no século XXI vivos e determinados a exigir das autoridades uma 

postura de respeito e compromisso por uma vida digna e uma educação que 

atenda as suas especificidades étnicas e culturais. 

É imprescindível fazer uma retrospectiva da política educacional implantada no 

país, relativa aos povos indígenas desde o período colonial, para entender o 

processo sócio-histórico-cultural da Educação Escolar Indígena entre os povos 

indígenas do Brasil. Para isso, ARANHA (1996, p.101) diz que: 

 

O fato é que desde o início da civilização o índio se encontra à mercê de três 
interesses, que ora se complementam e ora se chocam: a metrópole deseja integrá-lo 
ao processo colonizador, o jesuíta quer convertê-lo ao cristianismo e aos valores 
europeus, e o colono quer usá-lo como escravo para o trabalho. 

 

Houve uma tentativa de ignorar os valores culturais e impor-lhes outro estilo de 

vida que não fazia parte de sua cultura e, no entanto, os povos indígenas 

opuseram-se manifestando assim resistência e garantindo a sua própria 

identidade.  

A falta de ética e a desumanidade da colonização foram marcantes e atrozes. 

Um exemplo disso é a carta citada por PREZIA e HOORNAERT (2.000, p. 13); 

que Mem de Sá, terceiro governador geral do Brasil em 1560; escreveu para 

informar o rei de Portugal sobre a sua ação; em que dizia: 

Na noite em que entrei em Ilhéus fui a pé dar em uma aldeia que estava a sete léguas 
da vila... E a destruí, e matei todos os que quiseram resistir. Na vila fui queimando e 
destruindo todas as aldeias que ficaram para trás. Então se ajuntaram e vieram me 
seguindo ao longo da praia outros gentios. Lhes fiz algumas ciladas e os forcei a 
jogarem-se no mar... Mandei outros índios reunirem os corpos e ao longo da praia, em 
ordem, de forma que tomaram os corpos (alinhados) perto de uma légua...  

 

Na época colonial, a estratégia da Coroa Portuguesa era tirar os índios das 

próprias terras através da extinção ou escravização. Para fundamentar a 

afirmação COTA diz o seguinte (2.000, p.4): 

 

Além dos etnocídios e genocídios os índios brasileiros sofrem um outro problema que 
é a luta pela posse da terra. Por serem detentores de uma cultura fortemente ligada a 
terra, grande parte da sobrevivência dos povos indígenas é garantida através de 
atividade extrativistas (caça, pesca, coleta), mesmo na agricultura se faz necessário 
grandes extensões de terras pois a técnica agrícola da coivara, utilizada por eles, 
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requer grandes extensões de terras. Não é apenas a sobrevivência material, todos os 
setores da vida como a relação com o sagrado, as tradições, e todos os outros 
aspectos da vida tem uma íntima e profunda ligação com o território. Quando se fala 
território não se quer dizer apenas a terra, mas tudo que nela existe, inclusive o próprio 
índio. Assim sendo perder o território significa perder o substrato que dá sustentação à 
cultura indígena, a qual é fortemente marcada pelo meio que a cerca. 

 

Ao longo da história, os direitos dos povos indígenas foram e são violados por 

causa dos interesses das elites por suas terras, pelo interesse dos não-índios 

nos recursos minerais e naturais, no patenteamento de receitas indígenas.  

 

A atuação dos Jesuítas junto aos povos indígenas foi marcada pelos 

aldeamentos5. Através dos aldeamentos os missionários promoviam a 

conversão dos gentios, alfabetização das crianças o treinamento dos adultos 

para o trabalho e, até mesmo, a organização de grupos militares para a defesa 

dos aldeamentos. Segundo BALESTRERO (1979, p.12) 

 

 O processo dos aldeamentos organizado pelos jesuitas, visavam a conversão 
desses povos e a ocupação e a defesa do território contra estrangeiros ou até 
mesmo outras populações indígenas que oferecessem resistencia à 
colonização. As ações desenvolvidas pelos jesuítas implicaram no 
cerceamento à liberdade dos Tupinikim em suas manifestações culturais na 
repressão aos seus ritos e tradições, além de impor limites no acesso ao 
território que tradicionalmente ocupavam antes da chegada dos portugueses. 

  

Os jesuítas, no Brasil, numa atitude necrófila, fizeram da educação um agente 

eficiente da colonização, dando os primeiros passos para a criação de uma 

unidade nacional. Foram eles os criadores dos primeiros colégios, em São 

Vicente, em Salvador e, depois, em Paranaguá, no litoral de São Paulo, no Rio 

de Janeiro, em Ilhèus, Recife, Olinda e Belém do Pará. GOMES (1991, p.112) 

preconiza que 

 Os jesuítas logo descobriram que o melhor veículo da catequese seriam as 
crianças indígenas, após a dominação política de seu país.  E investiram todo o 
seu esforço em alfabetizá-las, ensinar-lhes canções sacras, peças teatrais, 
artes e ofícios em ferraria, alvenaria e marcenaria, e aprimorá-las em aritmética 
e latim. Obviamente os índios aprenderam, não deixando dúvidas sobre a sua 
capacidade intelectual [...]. 

                                                 
5 Os Jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com o governador Tomé de Souza, chefiados pelo padre José 
Manoel da Nóbrega que, juntamente com padre José de Anchieta, dedicou-se à organização de um 
processo de aldeamento dos índios, que ficou conhecido como as “Missões”. Em 1577, já haviam 140 
jesuítas no Brasil.  
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De um lado os Jesuítas tem grande mérito no processo educacional em que 

valorizava a língua, a música, o teatro, elementos culturais tão importantes 

para os povos indígenas; de outro lado eles eram filhos de sua época e 

acreditavam que a cultura européia deveria ser modelo para toda a 

humanidade, consolidando, assim, a educação como uma prática da 

dominação, onde a escola se tornou uma forte estratégia de invasão cultural6. 

Entre erros e acertos, os jesuítas na sua ação evangelizadora deram uma 

grande contribuição para que os índios Tupinikim retivessem uma sesmaria de 

terra em 1610 e colaboraram na educação brasileira até a data de sua 

expulsão pelo Marquês de Pombal em 1758. De qualquer forma, os jesuítas 

foram os primeiros educadores atuantes no Brasil e a instituir a escola no 

contexto indígena. Com efeito, esse momento marca uma ruptura histórica na 

vida dos povos indígenas, uma vez que, a educação7 considerada tradicional, 

até então passada de geração a geração através da oralidade, passa a ser 

substituída e de responsabilidade da escola. Nesse sentido, é mister que a 

instituição escola foi construída e assimilada historicamente pelos indígenas a 

partir do contato com o outro (não-indígena). Sendo imposta por meio de 

diferentes modelos e formas, cumprindo objetivos e funções diversas, a escola 

esteve sempre presente ao longo de toda a história de relacionamento dos 

povos indígenas com representantes do poder colonial e, posteriormente, com 

representantes do Estado-nação.  

 

Apesar do povo Tupinikim fazer parte dos primeiros donos deste país, as suas 

terras foram invadidas e para reconquistar as suas terras, foi preciso a 

                                                 
6 De acordo com FREIRE (1981, p.178) “a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no 
contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, 
ao inibirem a sua expansão e ainda é sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua 
originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la”. 
7 Aqui podemos destacar as diferenças entre educação indígena, educação escolar e educação escolar 
indígena. Segundo COTA ( 2000, p.6) no caso dos povos indígenas quando se trata do assunto educação 
faz-se necessário diferenciar: educação indígena não escolar, educação escolar para índio, e educação 
escolar indígena escolar. Ela afirma que Educação Indígena Não Escolar (conhecida como educação 
indígena) a autóctone, ou seja: os diversos tipos de educação desenvolvidos pelos diversos povos 
indígenas brasileiros ao longo do tempo. Educação Escolar Para Índio são os modelos as educação 
propostos pelos não-índios para as sociedades indígenas ao longo da história do Brasil, e Educação 
Escolar Indígena é a que os índios vêm tentando construir em parceria com entidades governamentais a 
partir da década de 70 até os dias atuais. 
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intervenção do Superior dos Jesuítas, Pe. João Martins que solicitou uma 

sesmaria de terra para os índios, assim descrita por LEITE (1945, p.159). 

 

 A 6 de novembro de 1610, o P. João Martins alcançou para os índios da Aldeia uma 
sesmaria, no sítio chamado na língua da terra Iapara para todos os rumos fizesse 
sempre seis léguas em quadra. A posse legal para os índios, com as cerimônias de 
praxe efectuou-se a 4 de Dezembro de 1610 e assinaram o Auto P. João Martins, 
Superior da Aldeia dos Reis Magos, o P. Jerônimo Rodrigues e Gregório, índio da terra 
e homem honrado e morador da Aldeia de S. João. 

 

Após a expulsão dos jesuítas8, em 1758, intensificaram-se as políticas de 

expansão econômica e em nome do progresso econômico exterminaram-se e 

massacraram-se muitos povos indígenas.  Sebastião José de Carvalho e Mello, 

o Marquês de Pombal, 1º ministro do rei de Portugal de 1750 a 1777, homem 

ávido do poder e ambicioso, usou todas as estratégias para aniquilar os povos 

indígenas e os que abraçaram os seus interesses. PREZIA e HOORNAERT 

(2.000, p.94) afirmam que: 

 
Desde o início atacou três setores que poderiam concorrer com ele ou diminuir seu 
poder: o clero (principalmente os jesuítas), a nobreza e o povo. As manifestações 
populares sempre foram muito reprimidas, como a revolta contra a Companhia das 
Vinhas, no Porto, em 1757. 

 

Na visão de Marquês de Pombal a população brasileira deveria ter nomes 

portugueses, não podia falar as línguas nativas, sendo que a língua portuguesa 

deveria ser a única língua falada em todo o território brasileiro, as lideranças 

das aldeias foram nomeadas capitães, mudando assim a organização das 

aldeias e, deste modo todos passavam a ser cidadãos portugueses, negando a 

própria identidade étnica e cultural. Para ele, era a melhor maneira de avançar, 

pois todos tinham que trabalhar metade do ano para os portugueses. Os 

produtos eram vendidos, mas geralmente a população indígena era roubada 

pelos comerciantes desonestos e anti-éticos. Muitos índios fugiram como forma 

de resistência a essa situação e muitos outros foram submetidos ao trabalho 

escravo que os levaram à morte. Neste período a educação faz um retrocesso, 

pois o Marquês de Pombal estava interessado apenas nos produtos do 

                                                 
8 No ano de 1759 duzentos e dez anos após sua chegada, mais de 600 jesuítas foram expulsos do Brasil, 
pelo então ministro de Estado português do rei D. José II, o marques de Pombal que repudiava os ideais 
democráticos, tendo sido famoso por defender radicalmente a Política Absolutista dos reis da época, fato 
que aconteceu ás vésperas da Revolução Francesa, época em que as idéias iluministas já floresciam e 
representavam um retrocesso em termos ideológicos por parte de Portugal. 
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trabalho escravo para tirar Portugal das garras da Inglaterra. Para entender a 

afirmação, citar-se-á PREZIA e HOORNAERT (2.000, p. 95): 

A educação, que no Brasil era assumida quase inteiramente pelos jesuítas, teve um 
grande recuo. Vinte anos depois, em toda Bahia não havia mais que dois professores. 
Várias escolas foram fechadas e as bibliotecas de conventos, abandonadas e 
destruídas. 

 

Esse fato também é explicitado por COTA (2000, p.55) ao afirmar que 

A expulsão dos jesuítas de todo o Brasil foi decretada em 1758, senso que a saída 
deles do Espírito Santo se deu em 22 de janeiro de 1760, todos os seus bens foram 
confiscados, as fazendas foram arrendadas e os aldeamentos indígenas foram 
elevados à condição de vilas e a sua administração passou a para a responsabilidade 
do governo da província. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marques de Pombal, o 
processo de desindianização acelera-se ao incentivar os casamentos inter-étnicos e ao 
equiparar os índios aos colonos, em termos de trabalhos e direitos, além da proibição 
do uso das línguas nativas e gerais. 

 

Com estas estratégias, Marquês de Pombal conseguiu fazer prosperar a 

economia portuguesa, criando indústrias de louça e tecidos, fazendo com que 

Portugal se tornasse independente da Inglaterra, mas infelizmente, aqui no 

Brasil, ele provocou injustiça e ações catastróficas que os povos indígenas e 

toda a nação brasileira lembram-no como um grande opressor, como símbolo 

de destruição de patrimônios culturais indescritíveis. 

 

Diante dessa situação não restava alternativa para os povos indígenas que 

rebelar-se, e isso ganhou repercussão na imprensa e para compreender 

melhor a situação PREZIA e HOORNAERT (2000, p.145) afirmam que: 

 

Em 1910, atendendo às pressões de intelectuais e de personalidades estrangeiras, o 
governo decidiu criar um serviço de apoio às populações do interior. O Serviço de 
Proteção aos Índios e de Localização dos Trabalhadores Nacionais, ligado ao 
Ministério da Guerra. 

 

O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e Localização de Trabalhadores 

Nacionais, mais tarde apenas Serviço de Proteção aos Índios (SPI), foi criado 

pelo Decreto Lei nº 8.072, de 20 de junho de 1910, com o objetivo de ser o 

órgão do Governo Federal encarregado de executar a política indigenista. Sua 

principal finalidade era proteger os índios e, ao mesmo tempo, assegurar a 

implementação de uma estratégia de ocupação territorial do país. 
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O Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon foi convidado para dirigir o novo 

órgão. O militar positivista se tornou notável pelos trabalhos de instalação de 

redes telegráficas no interior do País, durante os quais havia mantido contato 

pacífico com vários povos indígenas. 

O Serviço de Proteção ao Índio (SPI)9 assumiu a ideologia positivista de August 

Comte de tal maneira que deixou de realizar o seu verdadeiro papel de 

proteção ao índio e passou a pacificar os índios para acolher as propostas do 

governo em busca do progresso. Foram essas idéias positivistas que 

fundamentaram a política do país para os povos indígenas na maior parte do 

século XX. Estabeleceu-se, assim, a chamada política de integração, em que o 

índio era reconhecido como sujeito transitório, ou seja, enquanto estivesse 

sendo preparado para ingressar na civilização. Tal política apontava para o fim 

da diversidade étnica e cultural, pois progressivamente os povos indígenas 

estariam integrados à sociedade brasileira, assumindo então um estado de 

despersonalização cultural e étnica.  

Notadamente, essa política atingiu o contexto educativo. Pois, a educação 

escolar imposta aos indígenas assume no decorrer da história uma perspectiva 

integracionista, isto é, torna-se veículo de integração gradativa dos índios à 

sociedade nacional, ao mercado de trabalho anulando esses povos enquanto 

sociedades distintas. Dialogando com o pensamento de FREIRE (1981, p. 179) 

a utilização da escola como mecanismo de subordinação entre as sociedades 

indígenas era uma forma dos “invasores, na sua ânsia de dominar, de amoldar 

os invadidos a seus padrões, a seus modos de vida, só interessa saber como 

pensam os invadidos seu próprio mundo de dominá-los mais”. 

O SPI passou a ser questionado pela sociedade brasileira sobre o seu papel 

em relação à proteção dos povos indígenas, pois para liberar as terras 

indígenas ao governo brasileiro, investiu-se numa política de integração dos 

índios à sociedade nacional sem nenhum respeito pelas suas culturas, na 

                                                 
9 De acordo com LEITÃO (2001, p.76) a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, é uma 
tentativa do poder oficial de resolver os conflitos que se colocavam entre os interesses nacionais 
(desenvolvimento baseado na exploração de riquezas naturais) e os interesses indígenas que, alheios à 
idéia de progresso e, resistiam na defesa de seus territórios e dos seus modos tradicionais de vida. 
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tentativa de transformá-los em mão de obra para o desenvolvimento do país. 

Segundo D’ANGELIS (2000, p.150): 

 

Aos poucos Rondon e seus companheiros positivistas vão defrontar-se com a dura 
realidade: a sociedade brasileira quer que o SPI exerça apenas a função de 
Apacificação de tribos hostis ou simplesmente arredias, a fim de garantir uma 
ocupação tranqüila de zonas pioneiras@. A conclusão é de que as pacificações 
atendem às necessidades de expansão da sociedade nacional e não aos interesses 
dos índios. 

 

Os escândalos, as injustiças e as atrocidades foram tamanhos que tiveram 

repercussão nacional e internacional. Diante do escândalo internacional, o país 

em pleno regime militar decide extinguir o SPI. PREZIA e HOORNAERT (2000, 

p.199) afirmam que: 

 
A falta de verbas e de apoio oficial, a partir da década de 1940, levou o SPI à 
exploração do trabalho indígena e ao arrendamento de suas terras. As irregularidades 
foram tantas e os escândalos tão grandes que, sob pressão internacional, o SPI foi 
extinto em 1967. 

 

Em 5 de dezembro 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no 

lugar do SPI que atua até os dias de hoje, mas se responsabilizando apenas 

por questões jurídicas referentes aos indígenas. 

Numa forte relação de dominador e dominado, nos anos 60, o processo de 

exterminação dos povos indígenas se intensificou, chegou-se a afirmar o 

desaparecimento de várias etnias indígenas e em alguns relatórios do SPI 

previa-se o extermínio dos povos indígenas até o ano 2.000. Neste período as 

estatísticas apontavam para o desaparecimento dos povos indígenas, havia 

apenas 200 mil índios em todo o Brasil. Essa análise foi falsa, pois no Brasil as 

populações indígenas têm crescido quantitativamente. De acordo com o censo 

populacional indígena a população indígena atual é de cerca de 370 mil 

pessoas divididas em 225 povos distintos.  

Buscando uma justificativa para esse crescimento MATOS e MONTE (2005, p. 

70) 

Para muitos estudiosos da questão, essa taxa é resultado da combinação de políticas 
internas de crescimento intencional das populações indígenas, da demarcação de 
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terras indígenas e das novas políticas de saúde que visam o combate ás altas taxas de 
mortalidade no campo”. 

Até na década de 70, o governo e o sistema educacional de modo geral, visava 

à integração do índio na sociedade brasileira sem respeitar as suas diferenças 

culturais e a sua especificidade.  E, precisamente neste ano os povos 

indígenas conscientes dos impactos causados pelas ações massificadoras que 

vinha sendo promulgados até essa década é que se organizam na perspectiva 

de reagir frente ao que estava sendo imposto até essa década. Nesse sentido, 

em sintonia com os povos indígenas entidades10 estruturam-se no bojo do 

processo mais geral da democratização da sociedade brasileira em prol da 

causa indígena.  

Diante da dramática situação dos povos indígenas, surgem várias entidades 

não-governamentais sensíveis à causa, ao grito sofrido dos índios e à luta de 

resistência destes povos com a finalidade de assessorar as sociedades 

indígenas em suas demandas oriundas de seu atual contexto sócio-histórico-

político e cultural. Frente a essas mudanças políticas e em contraposição às 

práticas e retóricas implantadas pelo Estado surge o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), que abraça a causa com determinação e compromisso. É o começo 

de um processo histórico que vai culminar em profundas transformações na 

Constituição Federal de 1988, em que os direitos dos povos indígenas serão 

respaldados legalmente. 

Sentindo-se fortalecidos e apoiados, na década de 80, os povos indígenas dão 

seu grito de guerra no Congresso Nacional em Brasília, na mídia impressa e 

televisiva para denunciar invasões em suas terras, para reivindicar seus 

direitos. E conseguiram, com a Constituição Federal de 1988 uma grande 

conquista legal: tiveram, pela primeira vez, assegurado em nossa Carta Magna 

seus direitos reivindicados publicamente. Com certeza, esse é um fato único e 

                                                 
10 De acordo com SILVA (1999, p.2-3) destaca alguns fatores que julgam fundamentais nesse processo de 
organização indígena em parceria com organização não-indígena: a terra como grande elemento 
mobilizador e aglutinador das lutas e dos movimentos dos povos  indígenas; as Assembléias Indígenas 
reunindo diferentes povos, como um dos mecanismos mais eficazes de ampliar a solidariedade interétnica 
e de solidificar os movimentos e organizações indígenas; a criação de entidades de apoio à causa 
indígena, na sociedade civil, que desencadearam um processo de reflexão crítica sobre o processo 
colonialista de 500 anos, visando apoiar diretamente esses povos em suas lutas e a construção de alianças 
dado a visibilidade e consistência aos movimentos e projetos indígenas.  
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marcante na vida dos povos indígenas, pois são reconhecidos como tais, nas 

suas peculiaridades e nas suas diferenças. Contudo, ainda existe uma enorme 

distância entre os direitos conquistados e a prática. Mas, podemos admitir que 

essa conquista é por si só um grande avanço histórico e político. Ela rompe 

com o modelo assimilacionista e integrador da política vigente da década de 

70. 

A lei maior do Brasil (Constituição Federal) é fruto das lutas locais, nacionais e 

internacionais, empreendidas por essas sociedades indígenas em busca de um 

novo quadro legal. Ela abre uma nova era para os indígenas, pois em diversos 

artigos da Constituição são mencionados os povos indígenas e os seus direitos 

perante a sociedade, sobretudo aos direitos relacionados à educação. Pode-se 

dizer que é a Constituição mais inovadora em relação aos povos indígenas, por 

exemplo, no: 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais. 

§ 11 O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 21 O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

Também os artigos 215, 231, 232 são de suma importância no processo de 

Educação Escolar Indígena, pois garantem às comunidades indígenas uma 

educação em que suas organizações sociais, suas línguas, seus costumes, 

seus valores culturais, as suas especificidades são reconhecidos e valorizados. 

 

É importante lembrar que no processo de elaboração da Constituição de 1988, 

o movimento indígena e o movimento de apoio aos índios se articularam num 

único ideal para assegurar a concretização dos direitos indígenas e para 

impedir ações de pessoas com interesses na exploração dos recursos naturais 

e minerais dos territórios indígenas. No processo de elaboração de acordo com 

MONTE (2001, p.52): 
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A legislação brasileira, influenciada pela conjuntura internacional e os diversos âmbitos 
dos movimentos sociais, entra em nova etapa conceitual a partir de 1988, com 
representações e recomendações completamente inovadoras em relação à história 
colonial, imperial e republicana. A tradição brasileira, em consonância com outras 
tradições nos vários países, era de pensar o indígena como uma categoria transitória e 
frágil, a ser protegida e tutelada, com o resguardo do Estado. O índio estava 
condenado a aculturação espontânea, de forma que sua evolução socioeconômica se 
processe a salvo de mudanças bruscas (Lei nº 5.371, 1967: 2268). 

 

Também, GRUPIONI (2001, p.14) diz com determinação a relevância da 

Constituição de 1988 em relação à política integracionista instaurada até então, 

ao afirmar que 

O maior saldo da Constituição de 1988, que rompeu com uma tradição da legislação 
brasileira, diz respeito ao abandono da postura integracionista que sempre procurou 
incorporar e assimilar os índios à comunidade nacional, vendo-os como uma categoria 
étnica e social transitória, fadada ao desaparecimento. Com a aprovação do novo texto 
constitucional, os índios não só deixaram de ser considerados uma espécie em vias de 
extinção, como passaram a ter assegurado o direito à diferença cultural, isto é, o direito 
de ser índios e de permanecer como tal. 

São mais de 500 anos de resistência dos povos indígenas, fundamentados na 

solidariedade e união, que ancora a grande diversidade de povos e culturas 

que formam o Brasil. Resistência cotidiana, que se tece no próprio dia-a-dia, 

construindo e reconstruindo as formas próprias de viver, de crer, de educar, de 

conceber a vida dos povos indígenas. Resistência articulada em processos de 

luta sócio-político-cultural para assegurar um futuro com dignidade, ética, 

justiça, autonomia e auto-sustentação. Neste sentido, GRUPIONI (2002, p.9) 

esclarece a situação ao afirmar: 

 
Nos últimos dez anos, o Ministério da Educação vem envidando esforços para 
construir uma nova política nacional de educação escolar indígena, voltada a oferecer 
programas educacionais que respeitem as tradições, as culturas e as línguas dos 
povos indígenas no Brasil, ao mesmo tempo, que lhes propiciem acesso aos 
conhecimentos universais. Trata-se de um empreendimento complexo, seja pela 
diversidade representada por esses povos, seja pela necessidade de romper com 
práticas assistencialistas e integradoras que marcaram, por muitos anos, a convivência 
dos povos indígenas com o Estado brasileiro.     

 

Diante do amparo legal e na base da luta territorial e na busca de alternativas 

econômicas que possibilitassem uma maior autonomia para as comunidades 

indígenas os povos indígenas passam a exigir dos órgãos governamentais a 

implantação de políticas educacionais mais eficazes, voltadas para seus 

interesses comunitários. Surge, então, a preocupação por uma escola que 
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atenda aos interesses dos povos indígenas, processo que gerou mudança na 

concepção e na prática educativa: o da apropriação da escola pelos próprios 

indígenas. De algo historicamente imposto, a escola passou a ser tomada de 

depois reivindicada por comunidades indígenas, que pressentiram nela a 

possibilidade de construção de novos caminhos para se relacionarem e se 

posicionarem frente aos representes da sociedade envolvente, com a qual 

estão cada vez mais em contato. Novos modelos de escola indígena estão 

surgindo, pautados por paradigmas de respeito ao pluralismo cultural e de 

valorização das identidades étnicas rumo a uma escola crítico-libertadora. 

GRUPIONI (2005, p.47) demarca esse fato histórico na vida dos indígenas 

preconizando que 

Se, historicamente, a introdução da escola em meio indígena serviu de instrumento de 
imposição de valores alheios e de negação de identidades diferenciadas, por meio de 
diferentes processos, como a catequização, a civilização e a integração forçada dos 
índios à comunhão nacional, atualmente a escola ganhou um novo sentido para os 
povos indígenas, tornando-se um meio de acesso a conhecimentos universais e de 
valorização e sistematização de saberes e conhecimentos universais e de valorização 
e sistematização de saberes e conhecimentos tradicionais. De algo imposto, a 
educação e a criação de escolas em terras indígenas passaram a ser uma demanda 
dos próprios povos indígenas, interessados em adquirir conhecimentos sobre o mundo 
de fora das aldeias e em construir novas formas de relacionamento com a sociedade 
brasileira e com o mundo. 

 

A escola ganhava importância na medida em que se percebia que os índios 

precisavam adquirir conhecimentos qualificados sobre o mundo dos brancos, 

que pudessem estabelecer relações menos submissas e mais igualitárias tanto 

com setores do indigenismo oficial, quanto com outros segmentos da 

sociedade brasileira. Aprender o idioma português para uns e resgatar a língua 

tradicional para outros, dominar algumas operações matemáticas eram 

necessidades prementes para os povos, para darem um “basta” às relações de 

subordinação e de dominação em que se encontravam.  

Pautada na preservação, no resgate cultural11, na auto-sobrevivência, na 

necessidade de conhecer novos conhecimentos que os possibilitassem 

                                                 
11 De acordo com Sampaio (2005, p. 170) o entendimento acerca da expressão resgate cultural pode ter 
várias interpretações. Ele postula que “no âmbito da concepção de cultura inerente ao modelo ideológico 
tratado, a idéia de resgate cultural pode ser percebida como uma espécie de proposição de anulação da 
história; um procedimento pelo qual se poderia, ao mesmo em parte, devolver às sociedades indígenas a 
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compreender e se relacionar com a sociedade envolvente de forma igualitária, 

na busca da autonomia e no exercício pleno da cidadania indígena é que os 

povos indígenas propõem e defendem que a educação para atender aos seus 

projetos deveria ser comunitária, diferenciada, específica, intercultural e 

bilíngüe. Para que de fato essa educação caracterizada por esses cinco pilares 

se realizasse na prática do contexto escolar não poderia ser qualquer tipo de 

escola, mas uma escola gerida por representantes das comunidades 

indígenas, que permita o acesso a saberes universais e sirva de ponto de 

referência para a valorização e resgate cultural. Nessa panorâmica, entra em 

cena o educador índio como o condutor de todo o processo escolar, pois para 

as comunidades indígenas ele seria o mais adequado para levar a cabo o 

projeto político-pedagógico de sua comunidade. MAHER (2005, p.24) faz uma 

analogia entre o professor não-índio e indígena afirmando que 

[...] 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 a sua 
responsabilidade, para 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. 

 

Nas palavras de PAULO FREIRE (1996) o educador indígena diante do projeto 

de Educação Escolar Indígena deveria tomar o processo educativo de sua 

comunidade como um projeto de vida, viver esse processo em sua prática e 

testemunhá-la. Sendo assim, estará exercendo seu papel social e político e sua 

prática educativa com ética. Para FREIRE (1996, p.19) não podemos nos 

assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como 

sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos 

éticos. Para que a educação almejada pelas comunidades indígenas se 

concretize o educador índio deverá “vestir a camisa” e acreditar que esse 

projeto não é apenas um ideal de alguns, mas de toda a comunidade e, 

sobretudo sua. E assim, estará re-construindo uma nova história em sua vida e 

na vida de seu povo. Uma nova história marcada pela presença do índio não 

                                                                                                                                               
sua essência perdida e, no limite, fazê-las retornar ou reviver o seu estado original de encantamento e de 
verdadeira diversidade...”. 
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mais como um ser pacífico no mundo, mas um ser que se construiu 

historicamente na relação com o mundo e com os outros. Essa relação 

dialógica os faz tornar sujeitos críticos e conscientes de sua cidadania, em 

outras palavras, presentes no mundo.  

Por essa razão é que os projetos de vida dos povos indígenas se sustentam na 

partilha e em espaços coletivos, onde cada pessoa tem seu lugar e pode se 

beneficiar dos bens, dos recursos, dos conhecimentos, em igualdade de 

condições. São lógicas de organização social centrada na pessoa humana e na 

realização plena da vida. Os líderes e chefes escolhidos são, antes de tudo, 

guardiões do bem-estar da coletividade e não detentores de privilégios 

individuais. Em suma, a projeção de uma Educação Escolar Indígena 

Comunitária12, Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilíngüe é uma 

empreitada social calcado na cooperação e na função utilitária do 

conhecimento, e também, o motor de novos paradigmas educativos que 

estejam a serviço das comunidades indígenas na luta incessante de 

recuperação da sua humanidade, em outras palavras, da sua indianitude. 

1.1 Da Constituição Federal de 1988 à promulgação de novas legislações 

Nesses dezoito anos da promulgação da atual Constituição brasileira é 

possível afirmar que os direitos dos povos indígenas no Brasil a uma educação 

diferenciada e de qualidade, ali inscritos pela primeira vez, encontrou amplo 

respaldo e detalhamento na legislação subseqüente. Desde então, as leis 

subseqüentes à Constituição Federal que tratam especificamente da educação 

vão emergindo em direção ao respeito dos direitos dos povos indígenas como 

                                                 
12 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas essas são as características 
da escola indígena. Comunitária porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus 
projetos, suas concepções e seus princípios. Intercultural porque deve reconhecer e manter a diversidade 
cultural e lingüística; promover uma situação de comunicação entre as experiências socioculturais, 
lingüísticas e históricas diferentes, não considerando uma cultura superior à outra; estimular o 
entendimento e o respeito entre os seres humanos de identidades étnicas diferentes, ainda que se 
reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em contextos de desigualdade social e política. 
Bilíngüe porque as tradições culturais, os conhecimentos acumulados, a educação das gerações mais 
novas, as crenças, o pensamento e a prática religiosa, as representações simbólicas, a organização política, 
os projetos de futuro, enfim, a reprodução sociocultural sas sociedades indígenas são, na maioria dos 
casos, manifestados através do uso mais de uma língua. Mesmo os povos indígenas que são hoje 
monolingües em língua portuguesa continuam a usar a língua de seus ancestrais como um símbolo 
poderoso para onde confluem muitos de seus traços identificatórios, constituindo, assim, um quadro de 
bilingüismo simbólico importante. (1998,p.24-25) 
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)13 nº 9.934. A primeira 

menção à educação escolar indígena encontra-se na parte do Ensino 

Fundamental, no artigo 32, onde se estabelece que o ensino-aprendizagem 

será ministrado em língua portuguesa, mas que será assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos 

próprios de aprendizagem. Na verdade, esse artigo retoma e reforça o direito 

legitimado no capítulo 210 da Constituição Federal.  

Em seus artigos 78 e 79 preconiza-se como dever obrigatório do Estado a 

oferta da educação escolar bilíngüe e intercultural pautada pelo uso das 

línguas indígenas, pela valorização dos conhecimentos e saberes milenares 

desses povos, dando-lhes também, acesso aos conhecimentos técnico-

científicos da sociedade nacional. Para que isso se efetive, a LDB determina a 

articulação dos sistemas de ensino para a elaboração de programas integrados 

de ensino e pesquisa que contem com a participação das comunidades 

indígenas em sua formulação e que tenham como objetivo desenvolver 

currículos específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes 

às respectivas comunidades. Ela prevê ainda a formação de pessoal 

especializado para atuar nessa área e a elaboração de materiais didáticos 

específicos e diferenciados.  

Acompanhando as Diretrizes, foi aprovada a Resolução 3/99, estabelecendo, 

no âmbito da educação básica, a estrutura e o funcionamento das escolas 

indígenas, com “normas próprias, autônomas e específicas” nos sistemas 

estaduais de ensino. Reconhecendo que a escola indígena diferenciada é uma 

instituição gerida na coletividade, onde ela não se efetiva sem a participação da 

comunidade e sem que estejam à sua frente educadores indígenas de acordo 

com suas respectivas etnias, a Resolução 3/99 determina que os professores 

das escolas indígenas recebam formação específica, garantindo quês esta se 

                                                 
13 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena constituem o resultado das 
discussões que ocorreram na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação durante o 
ano de 1999. Ela foi aprovada em 14.09.1999, por meio do Parecer 14/99, da Câmara Básica do Conselho 
Nacional de Educação. Dividido em capítulos, o Parecer apresenta a fundamentação da educação 
indígena, determina e propõe ações concretas em prol da educação escolar indígena. 
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realize “em serviço” e, quando necessário, de forma concomitante à sua própria 

formação básica. 

Em janeiro de 2001, foi promulgado o “Plano Nacional de Educação” (PNE) que 

definiu objetivos e metas a serem alcançados a curto e médio prazo, no sentido 

de universalizar a oferta de uma educação de qualidade para todos de forma 

particular para as sociedades indígenas. Nessa lei, assegurou-se autonomia 

para as escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto pedagógico 

quanto ao uso dos recursos financeiros, garantindo a participação das 

comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento das escolas. 

Para que isso se realize, o Plano estabeleceu a necessidade da criação da 

categoria “escola indígena” para assegurar a especificidade do modelo de 

educação intercultural e bilíngüe e sua regularização nos sistemas de ensino. E 

ainda, estabelece que a União em colaboração com Estados deve equipar as 

escolas indígenas com equipamento didático-político básico, incluindo 

bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio, bem como serão adaptados 

os programas já existentes hoje no Ministério da Educação em termos de 

auxílio ao desenvolvimento da educação.  

Diante desse conjunto de leis o Ministério da Educação passou a coordenar  e 

apoiar a política de educação escolar a ser ofertada às comunidades 

indígenas. Portanto, a questão da educação escolar indígena deixa de ser de 

responsabilidade exclusiva da FUNAI. Ficou esclarecido e delineado que essas 

ações seriam desenvolvidas pelas secretarias estaduais de educação em 

parceria com as secretarias municipais de educação.  

Além das leis específicas da educação escolar indígena foram elaborados 

documentos que orientam e norteiam a elaboração de currículos específicos e 

a formação de educadores índios. Nesse momento farei alusão apenas ao 

documento que direciona a formação de educadores índios elaborado pelo 

MEC, uma vez que, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas estará em pauta em outro capítulo. 

No tocante à política de formação de educadores indígenas, o MEC convocou 

o trabalho de profissionais e instituições civis e representantes de órgãos 



 
 

42 

governamentais e universidades, em processo semelhante ao Referencial 

Curricular para as Escolas Indígenas, do que resultou o “Referenciais para a 

Formação de Professores Indígenas”, elaborado entre 1999 e 2001. O objetivo 

foi apresentar referenciais e orientações que pudessem nortear a tarefa de 

implantação permanente de programas de formação inicial e continuada de 

educadores indígenas pelos sistemas de ensino estadual, de modo a atender à 

demandas das comunidades indígenas e às exigências legais de titulação do 

professorado em atuação nas escolas indígenas do país. 

Ao nosso ver foi um longo caminho percorrido pelos indígenas e pelas 

entidades que apoiaram esse processo de revitalização e resignificação 

perante a sociedade brasileira. Muito foi alcançado até os dias atuais 

(legislação específica, escola indígena, o protagonismo indígena, etc). Ora, é 

de se admitir que a teoria judicial deixa ainda muito a desejar com a prática 

efetiva dessas leis. Se antes, a luta era garantir seus direitos agora é que eles 

sejam praticados e não esquecidos no papel. Mas, não vamos aqui nessa 

pesquisa lastimar o que não foi possível fazer até agora. Vamos valorizar o 

percurso desse processo, onde a educação escolar indígena saiu do gueto, 

seja porque ela se tornou tema que está na ordem do dia do movimento 

indígena, seja porque há que se construir respostas qualificadas a essa nova 

demanda por parte daqueles a quem cabe gerir os processos de educação no 

âmbito do Estado. De acordo com o pensamento de FREIRE (2003) os povos 

indígenas do Brasil em comunhão exerceram uma postura ética para 

anunciarem a sua existência apesar de terem ao longo de seu processo 

histórico sua cultura e a sua identidade esmigalhadas pelo dominador. FREIRE 

(2003, p.40) comunga que “esse exercício de busca e de superação é, em si, 

já, um exercício ético”. Conseqüentemente, a Educação Escolar Indígena está 

a caminho de uma escola numa perspectiva crítica, progressista e 

transformadora, pois a participação de todos os interessados nesse processo 

estão em acordo comum com o rompimento do deslocamento da escola de seu 

contexto social e, unidos na construção de educação como afirmação da 

liberdade, da identidade, da cultura dos povos indígenas do Brasil que 
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acreditam e lutam por melhores condições de ser, de estar e de agir no mundo 

exercendo suas condições de sujeitos conscientes e críticos. 

 

2. Da luta territorial entre os Tupinikim à articulação da Educação Escolar 

Indígena no Espírito Santo 

Como a luta pelo território tradicional foi o pano de fundo de novas lutas entre 

os povos indígenas é que introduzo a especificidade da Educação Escolar 

Indígena Tupinikim historicizando, em primeiro lugar, a incansável luta pela 

terra. Nas sábias palavras de uma liderança indígena essa temática se resume 

em  

Nossos direitos devem ser que nem um olho de águia, nem o poder do Sol pode 
destruí-los. Temos que lutar porque os umbigos de nossos antepassados estão 
enterrados nessa terra. Nossos antepassados passaram por aqui e ficaram seus 
rastros. Estamos preservando o passado deles. O cocar de penas coloridas de nossos 
caciques representa nossa bandeira de luta que reivindica uma educação diferenciada, 
os nossos direitos e nossa sobrevivência com autonomia. Educador precisa ter 
interesse em saber de tudo isso, tem que ter compromisso com a comunidade, saber 
da história milenar, se fazer presente nessa luta e orientar bem nossas crianças, que 
na verdade são o nosso futuro.  

 

2.1. A luta pela terra pelos Tupinikim: um histórico 

A presença dos povos indígenas no Espírito Santo, segundo Perota e Botelho, 

remonta de 7.000 anos atrás. Alguns sambaquis (tipo de sítio arqueológico 

onde as evidências são marcadas pela presença de restos de cozinha 

constituídos basicamente de conchas de moluscos) em diferentes regiões do 

estado indicam esse período de habitação pré-histórica. As populações 

indígenas eram originárias de dois troncos lingüísticos: tupi-guarani e macro-jê. 

Alguns dos povos que viveram aqui são: Guainazes, Goitacazes, Botocudo, 

Pataxó, Maxakali, Temiminó, Aymoré, Tamoio, Puri, etc. Para compreender 

melhor a presença dos povos indígenas no Espírito Santo, Perota (1995, s/n. 

p.) afirma que 

O período cerâmico inicia-se cerca de 1.500 AP. Três Tradições arqueológicas 
ceramistas foram identificadas no Estado do Espírito Santo, e dentro delas uma série 
de Fases que caracterizam tais tradições que são: Tradição Tupiguarani, presente 
entre 1.500/500 AP. em todo litoral e nos vales dos rios Doce, Cricaré, Ibabapoana e 
Itapemirim. Tradição Aratu presente de 1.200 até 200 AP. em sítios arqueológicos 
localizados no litoral central e norte e nos vales dos Rio Doce, Cricaré e Itaúnas. 
Tradição Uma presente desde 1.000 a 400 AP. foi localizada no litoral sul do Estado e 
nos vales dos Rios Itapemirim e Itabapoana. Algumas fases dessas Tradições entram 
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no período histórico. A Fase Itaúnas da Tradição Aratu, no vale do Rio Cricaré esteve 
presente até a segunda metade do Séc. XIX. Esse fato devidamente documentado foi 
confirmado por datações radiométricas. 

Os povos indígenas Tupinikim, Tupinambá e Temiminó que viviam aqui no 

Espírito Santo habitavam predominantemente a faixa costeira, parte dos vales 

dos rios Cricaré, Itapemirim e Itabapoana e foram os primeiros a entrar em 

contato com os colonizadores e sofrer as conseqüências de uma política de 

homogeneização. Apesar dos grandes aldeamentos, os Tupinikim e os 

Temiminó locomoviam-se freqüentemente de uma região para outra. A 

locomoção acontecia devido ao sistema de coivara que era adotado por estes 

povos na época de plantio, à caça, pois iam de lugar para outro, onde a caça 

era favorável. Destes povos somente os Tupinikim continuam a viver neste 

estado. De acordo com FAUSTO (1992, p.382) os povos Tupi estavam 

localizados na extensa faixa do litoral brasileiro que ia do Ceará ao estado de 

São Paulo: 

 

Quando os europeus chegaram ao que viria ser o Brasil, encontraram uma população 
ameríndia bastante homogênea em termos culturais e lingüísticos, distribuída grosso 
modo ao longo de toda a costa; Carijóos (Guarani) entre Lagoa dos Patos e Cananéia 
até Bertioga B incluindo o planalto paulista; os Tupinambá (também chamados, nessa 
região, Tamoio) ao norte de São Paulo até Cabo Frio, dominando inclusive o Vale do 
Paraíba; os Temomino, em águas da baía de Guanabara. Entre o Espírito Santo e o 
sul da Bahia aparecem novamente os Tupinikins (sic); mais ao norte os Tupinambá, 
que dominam o recôncavo baiano e se estendem daí até a foz de São Francisco B em 
cujo sertão vivem os Tupinaé. Daí até a Paraíba era território Kaeté e os numerosos 
Potiguar espalhavam-se do extremo nordeste da costa até o Ceará. 

 

Cláudio Vereza, Deputado Estadual, no Diário do Poder Legislativo em 29 de 

abril de 2002, diz que 

Entre os Botocudos, que eram mais conhecidos por Botocudos, eles tinham uma série 
de tribos e tornou-se mais presente na nossa região no século XVIII, lá pelos idos do 
ano de 1.700, quando a Bacia do Rio Doce começou a ser intensamente percorrida por 
grupos em busca de minerais... O último aldeamento do grupo Botocudo foi registrado 
no município de Colatina até os anos de 1940. Os Mashacalis, Patachós e Malalis 
habitaram preferencialmente os vales dos Rio Doce Cricaré e Itaúnas, num tempo 
anterior ao grupo Ge-Botocudo... Os Puris-Coroados estiveram mais presentes no Sul 
do Estado, principalmente no vale do Rio Itapemirim, na região montanhosa do 
Município de Castelo e na Serra do `aciona. Famílias isoladas de remanescentes 
ainda se localizam no Município de Conceição do Castelo até os dias de hoje, e no 
Município de Iúna, sem nenhuma assistência da Funai, já que hoje não são aldeados, 
não formam uma aldeia, estão espalhados por aquela região. 

 

Para confirmar os dados acima foi publicado no jornal A Gazeta (06/10/2002) o 

artigo: Botocudos deixaram marcas no Norte do ES escrito por Nilo Tardin que 
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afirma que muitos sambaquis que existiam no Norte do Estado foram 

destruídos para dar lugar a lavouras e pastagens 

 

Senhores incondicionais das terras onde ficam as cidades de Colatina, Pancas, 
Linhares, São Gabriel, São Francisco e arredores, os povos indígenas foram 
exterminados a tiros, pelas doenças européias e pela acelerada devastação da Mata 
Atlântica, com a chegada dos desbravadores. Vítimas de uma histórica e implacável 
perseguição, os remanescentes da nação krenak vivem hoje num território de cinco mil 
hectares demarcado há três anos pelo Governo federal em Resplendor (MG), onde 
conservam a cultura e modo de viver dos seus antepassados.  Virgílio guarda em seu 
sítio, às margens do Rio Doce, mais de duas centenas de machadinhas de pedra 
polida de várias formas e tamanhos, entre outros objetos. Os artefatos foram achados 
em Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu e Pancas.  

 

E de acordo com Perota e Botelho, as missões dos Jesuítas eram formadas 

por várias aldeias. A missão de Guarapari era composta pelas aldeias de: 

Campo, Uma, Peroção (sic), Meahype e Mãe-ba; a missão de Reritiba era 

constituída por: Quatinga, Jabaquara, Araquara, Monte Urubu, Salinas, Obu e 

Iriri, enquanto que no sul a missão de Orobó tinha as aldeias de Orobó, Piúma, 

Iconha, Tapuama, Itinga, Imbitiba, Agha, Taipaba (Itaipava), Taoca (ou Itaóca) 

e Piabanha. 

Estima-se a fundação de dez aldeamentos no Espírito Santo, sendo que dois 

se destacaram predominantemente, que são o de Reritiba, em seguida 

Benavente e hoje denominado Anchieta e Aldeia Nova, depois chamado de 

Reis Magos e atualmente Nova Almeida. Eles tiveram destaque pelo número 

de aldeados, pelas grandes construções que agora fazem parte do patrimônio 

histórico do Espírito Santo. É importante lembrar, porém, que o primeiro 

aldeamento do Espírito Santo foi fundado em Santa Cruz no ano de 1556.

Os aldeamentos do Espírito Santo e particularmente dos Reis Magos sofreram 

as conseqüências da política estabelecida pelo Marquês de Pombal, então 

primeiro ministro do governo português, após a expulsão dos Jesuítas. Eles 

foram vítimas da avidez econômica dos portugueses, das estratégias de 

homogeneização e da proibição do uso de línguas nativas. O processo 

educativo concebido para os índios através da ação jesuítica muito contribuiu 

para as transformações culturais desse povo. Portanto, houve uma ruptura da 
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educação tradicional tribal, impondo-se uma educação que era oferecida a toda 

a sociedade, independente da cultura a que pertencia às etnias.  Em 1755 o 

aldeamento dos Reis Magos tornou-se vila de Nova Almeida. COTA (2002, 

p.31) ajuda a compreender a seqüência dos acontecimentos ao afirmar 

No século XIX a Vila de Almeida foi transformada em Município com o nome de Reis 
Magos e em 1848 foi criado o município de Santa Cruz, hoje Aracruz pelo 
desmembramento de parte do território de Reis Magos, que tinha como sede Santa 
Cruz.No século XIX o antigo município de Santa Cruz era constituído pelos territórios 
dos atuais municípios de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. 

 

Os Tupinikim são habitantes desta região muito antes da chegada dos 

primeiros colonizadores no Brasil. Baseando-se nos relatórios de John 

Hemming, em 1500 estimava-se 55.000 índios Tupinikim na região litorânea do 

sul da Bahia e Paraná passando pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo. Só no Espírito Santo existia em torno de 40 aldeias e hoje vivem apenas 

em 4 aldeias, Caieras Velha, Irajá, Pau-Brasil e Comboios, todas localizadas no 

município de Aracruz. Pode-se confirmar a presença dos povos Tupinikim 

nessa região como a descoberta de um sítio arqueológico, conforme De Mingo 

em o jornal A Gazeta/ES (04/01/1995, p.11): 

Um sítio arqueológico com no mínimo 600 anos de existência foi descoberto no final da 
semana passada por funcionários da Prefeitura de Aracruz que faziam a 
terraplanagem num terreno do distrito de Santa Cruz. Foram encontradas seis urnas 
mortuárias de índios da tribo Tupi, que habitam a região antes do descobrimento do 
Brasil, em 1.500. Duas das urnas, que são de barro, estão praticamente intactas, mas 
as outras estão fragmentadas. Todas elas estão guardadas no Posto de Apoio da 
Prefeitura de Aracruz, em Santa Cruz. O arqueólogo e professor da Universidade 
Federal do ES, Celso Perota, já esteve no local e revelou que o sítio é de grande 
importância para a arqueologia e para a história e pelo que viu nas urnas não existem 
vestígios da civilização européia, o que indica que elas estejam enterradas ali há pelos 
menos 600 anos. 

 

Esse sítio arqueológico encontrado no dia 29 de dezembro de 1994 e publicado 

pelo jornal A Gazeta no dia 04/01/95 veio confirmar a presença do povo 

Tupinikim na região há 600 anos atrás e trazer à tona mais um elemento 

cultural, o povo Tupinikim enterrava os seus mortos em urnas de barro. 

Atualmente no estado do Espírito Santo, há dois povos indígenas reconhecidos 

e aldeados: o povo Tupinikim e o povo Guarani. Sendo que o povo Tupinikim 

soma cerca de 2. 565 habitantes enquanto que os Guarani são 252 habitantes. 
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De acordo com o Censo demográfico da FUNAI, a distribuição dessa 

população por aldeia é a seguinte: 

Quadro 1. População indígena no município de Aracruz-ES 

Povo Aldeia Número de 

famílias 

Número de 

habitantes 

Tupinikim 

 

Caeiras Velhas 289 1.182 
Comboios 99 465 
Irajá 104 400 
Pau-Brasil 101 414 

 

Guarani 

Boa Esperança 18 69 

Três Palmeiras 33 150 

Piraqueaçu 8 33 

Total 652 2.817 

Fonte: FUNAI – Posto Indígena de Caeiras Velha - 2006 

 

Possuem três áreas descontínuas, todas localizadas no município de Aracruz, 

somando 7.061 hectares. Apesar de suas terras estarem regularizadas, elas 

significam apenas 3% do território tradicional demarcado no século XVIII. 

 

As pessoas mais idosas das aldeias fazem memória histórica das múltiplas 

aldeias existentes na região antes da instalação da Compainha Ferro e Aço 

(COFAVI) e da Aracruz Celulose, lembrando nomes de algumas aldeias que 

hoje já não existem mais como: Amarelo, Olho D’Água, Guaxindiba, Porto da 

Lancha, Cantagalo, Araribá, Braço Morto, Areal, Sauê, Gimuhuna, Macaco, 

Piranema, Putiry, Sahy Pequeno, Batinga, Santa Joana, Morcego, Garoupas, 

Rio da Minhoca, Morobá, Rio da Prata, Ambu, Lagoa Suruaca, Cavalhinho, 

Sauaçu, Concheira, Rio Quartel, São Bento, Laginha, Baiacu, Peixe Verde, 

Jurumin e Destacamento. 

 

A invasão do território indígena no século passado provocou o 

desaparecimento da quase totalidade das aldeias existentes na região e essa 
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invasão tem dois marcos históricos: a implantação da Compainha Ferro e Aço 

(COFAVI) e depois da Aracruz Celulose.   

A instalação da COFAVI no território indígena em 1940 como indica o GT 

(Grupo Técnico) portaria 0783/94 de 30/0894; provocou mudanças intensas na 

estrutura sócio-político-cultural do povo Tupinikim, pelo fato que lhe foram 

tirados 10.000 hectares de sua floresta para ser destruída na produção de 

carvão vegetal.  

 

Nos últimos anos, a devastação do meio ambiente causou muito mais impacto 

no jeito do povo Tupinikim viver que em quase quinhentos anos de 

colonização. E na década de 60, a Aracruz Celulose chega para implantar a 

fábrica de celulose, “expulsando” os índios de suas próprias aldeias.  

 

A empresa comprou os 10.000 hectares da COFAVI e os outros 30.000 

hectares de terra que pertenciam ao povo Tupinikim foram negociados com o 

governo do Espírito Santo como terras devolutas pela quantia simbólica de oito 

décimos de centésimos de cruzeiro o metro quadrado. No local onde a fábrica 

está situada atualmente se encontrava a aldeia de Cantagalo. Para entender 

melhor a questão, é interessante saber o que uma liderança de uma aldeia 

Tupinikim contou numa entrevista:  

Quando eu era ainda pequeno, a gente morava na aldeia de Cantagalo. Um dia, fui 
com os meus irmãos na casa dos avós e meus pais tinham ido pra roça. Na hora que 
chegamos na casa da minha avó, ela diz para voltar imediatamente pra casa, pois não 
era pra deixar a casa sozinha. Voltamos logo e ao chegar, não vimos mais casa; só o 
fogo queimando tudo. (informação verbal) 

 

Constata-se, então, como foi a invasão do território indígena Tupinikim pela 

COFAVI e pela Empresa Aracruz Celulose, a política discriminatória do poder 

público desrespeitando o território dos Tupinikim e conseqüentemente o seu 

estilo de vida acarretando alterações nos seus costumes e tradições. Segundo 

alguns historiadores, nesse período ainda existia 60% de mata Atlântica na 

região com uma variedade enorme de vegetais e animais. Onde era terra fértil 

com os mais variados tipos de madeiras, plantas medicinais, córregos, animais 
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de caça, hoje é um deserto verde (termo utilizado por Ruschi14), onde a terra se 

tornou estéril, não há mais diversidade de animais para caça, várias espécies 

de peixes foram extintos, os córregos secaram, muitas plantas medicinais 

desapareceram. Até chegar ao ponto que os índios Tupinikim já não eram 

reconhecidos como índios e eram identificados pela população que os circunda 

como caboclos. Os próprios índios Tupinikim, conseqüentemente, se 

autodenominaram “caboclos”. 

 

A chegada do povo Guarani15, em 1968, contribuiu para que os índios 

Tupinikim se reconhecessem como uma etnia indígena e não simplesmente 

como caboclos, pontualizando assim o valor da terra para a sua própria 

sobrevivência. Nesse sentido, o Guarani surge entre o Tupinikim como um 

aliado e uma força em prol das lutas e reivindicações, sobretudo a luta pela 

terra. Mesmo porque para o povo Guarani a terra é espaço sagrado, onde Tupã 

dá a vida para a subsistência de seu povo.  

Na luta pelo território indígena, por essa terra sem males, nesse mesmo ano, o 

CIMI começou um trabalho de articulação juntos aos índios de Aracruz na luta 

pelo reconhecimento dos seus direitos que mais tarde serão garantidos pela 

                                                 

14 Considerado a maior autoridade mundial em beija-flores, o naturalista capixaba Augusto Ruschi 
dedicou a vida à defesa da ecologia. Filho de um agrimensor que se estabeleceu em Santa Teresa, no 
Espírito Santo, Ruschi, desde garoto, mergulhava na mata fascinado por vegetais e animais. Embora tenha 
cursado Direito e Agronomia na juventude, foi um autodidata na profissão que acolheu e, para melhor 
compreender os tratados de botânica, estudou com afinco inglês, francês, latim e alemão. Aos 22 anos, 
Ruschi mandou para o professor Fillipo Silvestri, na Itália, 500 caixas de percevejos, acompanhado de um 
relatório onde questionava algumas teorias e dizia: "Eu vi, o senhor leu". Quando veio ao Brasil, o 
cientista italiano fez questão de conhecê-lo. Em uma carreira cientifica sólida, Ruschi identificou e 
descreveu cinco espécies e 11 subespécies de beija-flores, e catalogou cerca de 50 novas orquídeas, sua 
segunda fonte de interesse nas pesquisas. Publicou 400 trabalhos científicos e seu nome virou gênero de 
orquídea, a "Ruschia". Publicou, entre outros, o livro Aves do Brasil, em que apresenta cerca de 2.700 
espécies e subespécies de aves.O naturalista morava na reserva de Santa Lúcia, em Santa Teresa, em uma 
casa construída por seu avô no século XIX, numa área de 80 mil m² repleta de árvores e beija-flores. 
Transformou sua residência no Museu de Biologia Professor Mello Leitão e antes de morrer, em 1986, 
aos 70 anos de idade, pediu autorização à Fundação Pró-Memória para ser enterrado naquela reserva. 

 
15O povo Guarani veio de Pipiri Guatxu do Rio Grande do Sul em busca da terra sem males, eles 
começaram uma caminhada que teve início em 1940, percurso que durou 28 anos. Caminhada marcada 
pela esperança de encontrar uma terra sem males, um lugar onde se pode realizar o jeito de ser guarani. 
Uma terra que tenha abundância de matas, rios, caça e peixes. Chegou na região do Espírito Santo em 
1968 e estão instalados no município de Aracruz, nas aldeias de Boa Esperança (Tekoa Porã), Três 
Palmeiras e Piraqueaçu. 
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Constituição Federal, através de suas organizações locais e da Comissão 

Tupinikim e Guarani.  Também as Irmãs Missionárias Combonianas começam 

a trabalhar como membros do CIMI em 1988 juntamente com as comunidades 

indígenas Tupinikim e Guarani procurando ouvir os anseios, as angústias, as 

esperanças e as prioridades dos povos Tupinikim e Guarani que são marcadas 

pela manutenção de seus valores culturais, a recuperação das suas terras, o 

resgate da língua tupi (só para o povo Tupinikim), a saúde, a agricultura e a 

educação.  

 

Como se pode ver a população Tupinikim sofreu com o grande descaso do 

governo. Ela não era reconhecida e nem respeitada como grupo que provém 

de uma forma de agir e de pensar diferente da sociedade não-índia. E esse 

descaso muito contribuiu para o seu processo de transformação cultural, pois 

foram “obrigados” a aceitar o que vinha da sociedade externa. Com certeza, 

inserir o índio na sociedade nacional perdendo de vista o seu jeito de conceber 

a vida foi muito mais fácil para o governo brasileiro, mas deixou marcas 

catastróficas que até hoje fazem o povo indígena lutar pelos seus direitos, sua 

autonomia, seu reconhecimento étnico etc.  

 

Diante desse descaso e preocupados com a sua sobrevivência étnica é que os 

Tupinikim juntamente com o povo Guarani e entidades parceiras dão início ao 

processo de reconhecimento territorial. A terra para esses dois povos é o 

símbolo de vida e de continuidade da sua cultura e de sua história. Portanto, 

lutar pela terra é lutar pela vida. É dela que nasce a vida, é ela que sustenta a 

vida e é ela que acolhe a vida para fazer brotar vida nova. 

 

A ocupação indevida e conscientes de seus direitos territoriais respaldados na 

Constituição Federal de 1988 e apoiados por entidades não governamentais 

(igreja e CIMI) deu-se início à luta pela terra, 1979, entre os Tupinikim e 

Guarani para que pudessem reaver ao menos uma parte do seu território16. Em 

                                                 
16 Por território, entende-se uma porção de terra que atenda aos anseios econômicos, sociais, 
cosmológicos e simbólicos de uma determinada sociedade para a atual e para as futuras gerações. O 
território vai além de uma definição material e é estabelecido cotidianamente, fundamentado em um 
conjunto singular de relações sociais e simbólicas. (Relatório Antropológico sobre as terras e as 
populações indígenas, 2005,p.39) 



 
 

51 

maio de 1979 os indígenas ocuparam uma área de mata onde estão 

atualmente localizadas as atuais aldeias indígenas Tupinikim e Guarani.  

 

Como fruto dessa ação, no final de 1979, a FUNAI delimita 6.500 hectares de 

terra. No entanto, a Aracruz Celulose, não aceitando passivamente este ato, 

faz pressão sobre o órgão “protetor” dos índios e esta recua em sua decisão. 

Frente a essa situação histórica e política pode-se confirmar que a década de 

70 foi uma época marcada pelas grandes iniciativas e mobilizações indígenas 

no contexto local e nacional. 

  

Dentro de um panorama de luta por direitos humanos e sociais a luta pela terra 

passa a ser a raíz que fecundou novas lutas por outros direitos, sobretudo a 

Educação Escolar Indígena. Bem tem razão FREIRE (1981, p. 94) ao tornar 

lúcida a atuação consciente e crítica do sujeito como um “ato de liberdade, não 

pode pretexto de manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade”.  

 

Essa liberdade só acontecerá de fato se as comunidades indígenas se 

colocarem numa atitude de busca, de reflexão, de ação para a transformação, 

legitimando assim, a sua participação simbólica na vida. 

 

Em meados de 1980, já cansados de esperar pela demarcação definitiva da 

área, os índios partiram para o processo de auto-demarcação. Essa foi a 

primeira ação (primeira auto-demarcação) em prol da recuperação do seu 

território tradicional que acentuou o conflito entre os índios e a Aracruz 

Celulose. Não podendo ficar de fora desse conflito histórico no município de 

Aracruz a FUNAI juntamente com a Aracruz Celulose elaboraram uma nova 

proposta, reduzindo ainda mais a área delimitada, passando de 6.500 para 

4.492 hectares. 

 

Em 1981 houve a demarcação desses 4.492 há de terras pela FUNAI e em 

1983 a sua homologação, mas somente em 1988 essas terras foram 

legalmente reconhecidas por meio de seu registro na Comarca de Aracruz. 

Assim sendo, passaram a ocupar uma área descontinua de 4.492 ha. 
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Em 1996, inconformados com a situação econômica e cultural que estavam 

vivendo as aldeias e preocupados com o crescimento demográfico da 

população indígena, os indígenas do Espírito Santo retomam a luta pela terra 

com a finalidade unificar das aldeias. De acordo com o Estudo Antropológico 

sobre as Terras e as Populações Indígenas realizado em 2004  

 Nas três últimas décadas, os Tupinikim vêm apresentando um movimento demográfico 
crescente com o retorno de alguns ex-moradores às aldeias e, principalmente, com um 
aumento da natalidade, fruto dos casamentos locais que retêm, com mais freqüência, 
os homens adultos em seu lugar de origem. 

 

A fim de estudar a reivindicação dos indígenas a FUNAI instituiu um grupo de 

trabalho (GT) o qual ratifica, em 1994, a necessidade de ampliação do território 

em mais de 13.579 há com a unificação das áreas de Caeiras Velhas e Pau-

Brasil. Apesar das evidências apresentadas por esse grupo de trabalho, a 

FUNAI não demarcou a área, certamente por pressões da Aracruz Celulose. 

 

Para conseguir novos adeptos e mobilizar a população aracruzense em favor 

da causa, em 1996, os índios Tupinikim realizaram assembléias e escreveram 

documentos, como por exemplo, a carta aberta e Campanha Internacional pela 

Ampliação das Terras Indígenas Tupinikim e Guarani, para argumentar as 

razões que os levaram a reivindicar as suas terras que estavam/estão de posse 

da Aracruz Celulose. De acordo com esses documentos os Tupinikim e 

Guarani argumentam que: 

• A população indígena das aldeias está crescendo significativamente e 

os espaço físico está insuficiente para essa população de forma digna e 

para a reprodução do modo de vida; 

• Vivem nessa região hà mais de 600 anos, pois quando a empresa 

chegou em Aracruz à população já se encontrava vivendo ali de acordo 

com a sua cultura e tradição; 

• A plantação de eucalipto na região das aldeias prejudicou 

profundamente o meio ambiente das aldeias. As matas nativas já não 

existem em mesma extensão, os córregos, nascentes e rios secaram; as 

espécies de peixes não são mais encontradas nos rios que ainda 

restam; o solo se tornou improdutivo para outros tipos de monoculturas; 
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• Precisam reflorestar para ter de volta suas matas para seus filhos e 

netos poderem usufruir das caças; 

• Estão preocupados com o futuro das novas gerações e com a sua 

sobrevivência étnica e cultural 

Na tentativa de acelerar o processo de demarcação dos 13.579 há, em 

dezembro de 1997 os indígenas Tupinikim e Guarani realizam uma assembléia 

na qual decidiram fixar um prazo de algumas semanas ao Ministro da Justiça.  

 

Foi fixado como teto de 20 de janeiro de 1988 a fim de que o Ministro 

assinasse a portaria de delimitação de suas terras. Além de decretar um teto 

oficial para o Ministro esse documento apresenta as razões que levaram os 

indígenas capixabas a retomarem a luta pelo seu território. Essa decisão e 

essas razões (argumentos) podem ser constatadas no documento final 

elaborado na 1ª Assembléia Indígena (ver anexo). 

 

Neste ínterim, as pressões da Aracruz Celulose em relação ao resultado do 

GT/94 levaram o Ministro da Justiça (Íris Rezende) a criar um novo GT com o 

propósito de realizar uma avaliação do potencial econômico das terras 

indígenas, mas essa ação não foi aceita pelos interessados, porque este novo 

estudo delimitou apenas à área demarcada em 1988, ou seja, 4.492 ha. Diante 

dos protestos dos indígenas outro GT foi criado neste mesmo ano de 1988, o 

qual levou em consideração a totalidade das terras reivindicadas.  

 

Apesar deste segundo GT/98 ter sido criado para satisfazer a uma demanda da 

Aracruz Celulose, em seu relatório final ele acabou ratificando os resultados 

dos estudos do GT/94, ou seja, legitimou a necessidade de ampliação do 

território indígena em 13.579 ha. Entretanto isso não pareceu ter sido suficiente 

para que o direito dos indígenas pela posse da terra fosse definitivamente 

respeitado: o Ministro da Justiça assinou uma portaria reconhecendo apenas 

2.571 ha. Evidentemente os índios não podiam aceitar tal injustiça, o que os 

levou a proclamar e agir em prol da segunda auto-demarcação . 
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Essa luta não foi muito promissora devida, pois o Ministro da Justiça, Íris 

Rezende, num ato de desrespeito com os indígenas, assinou a portaria de 

demarcação de apenas 7.061 hectares.  

 

Inconformados com a posição inconstitucional do ministro, os líderes indígenas 

das quatro aldeias vão a Brasília e firmam, sob pressão, um Acordo ou “Termo 

de ajustamento de conduta” durante 20 anos entre índios e Aracruz Celulose, 

com a presença da Procuradoria da República. Penso que, a partir desse 

momento a empresa assume uma posição “partenalista”, pois os Tupinikim e 

Guarani ficaram dependentes da Aracruz para a realização de seus projetos 

sociais e econômicos.  

 

Para que os indígenas recebessem o repasse financeiro para o 

desenvolvimento dos projetos nas aldeias criaram a Associação Indígena 

Tupinikim e Guarani (AITG) constituída por representantes das aldeias 

indígenas Tupinikim e Guarani. A aldeia Tupinikim de Comboios17 criou uma 

associação à parte por ter negociado em separado com a Aracruz Celulose. De 

acordo com Estudo Antropológico sobre as Terras Indígenas e as Populações 

Indígenas 

 O resultado desse novo acordo foi o desmantelamento progressivo da organização 
comunitária dos índios Tupinikim e Guarani, sujeitos a um modelo econômico estranho 
que, a partir de uma associação, proposta pela FUNAI e a Aracruz Celulose, que 
converte o trabalho comunitário específico de cada grupo e família em mão-de-obra 
assalariada. O que se presencia hoje nas aldeias é uma situação ambígua: os índios se 
tornaram funcionários indiretos da Aracruz Celulose, gerindo, mantendo e se 
endividando por conta do modelo capitalista clássico de assalariamento. A AITG 
configura-se como uma espécie de prefeitura da Aracruz, fazendo gestão dos recursos 
dos projetos que a empresa aprova deixando de lado projetos de interesse das 
diferentes demandas comunitárias. 

 

Em março de 2005 numa Assembléia Geral18os indígenas decidem retomar a 

luta pela terra e conseqüentemente, há o rompimento do Acordo por parte das 

comunidades indígenas. Incansáveis e seguros pelo seu direito territorial, os 

Tupinikim e Guarani solicitam a Procuradoria Geral da República do Espírito 

Santo para apurar as irregularidades no processo de auto-demarcação e 
                                                 
17 Os indígenas da aldeia de Comboios não resistiram à pressão da empresa Aracruz Celulose. Durante o 
processo de auto-demarcação decidiram não continuar na luta pela terra e fazer um Acordo. 
18 Essa Assembléia Geral foi organizada pelos caciques, lideranças e entidades não governamentais que 
apóiam a luta. Ela foi realizada na aldeia de Comboios. 
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homologação das terras Tupinikim e Guarani. Em atendimento ao pedido dos 

indígenas a instituição estadual abre um Inquérito Civil Público de Nº 

1.17.000.000385/2005-75. Em maio de 2005 a Procuradoria confirma as 

irregularidades e encaminha uma recomendação para editar uma nova portaria 

de reconhecimento das terras indígenas para o Ministro da Justiça. 

 

Diante da morosidade do governo federal as comunidades indígenas decidem 

seguir a luta pela terra dando início a 3ª auto-demarcação  da terras em 2005. 

Foram vários dias de trabalho e várias reuniões entre caciques, lideranças e 

órgãos que apóiam a causa para definições de ações. Após a auto-

demarcação da área reivindicada duas ações foram realizadas: a construção 

da antiga aldeia Olho D’água localizada na área indígena Pau-Brasil e a antiga 

aldeia Córrego do Ouro na área indígena de Comboios19. Nelas estavam 

vivendo algumas famílias indígenas. Infelizmente, num ato desumano essas 

aldeias foram destruídas pela Polícia Federal. 

 

Em fevereiro de 2006 um novo estudo antropológico é publicado pela FUNAI 

confirmando que os 18.070 ha de terra reivindicada pelos Tupinikim e Guarani 

pertence à União e é de fato considerada terra indígena desses dois povos. 

Diante da data de publicação desse parecer a Aracruz Celulose teve 90 dias 

para contestar. 

 

Em junho de 2006 a empresa contesta os estudos feitos pelo Grupo Técnico da 

FUNAI reivindicando a terra como propriedade sua. Diante dessa contestação 

a FUNAI teve no máximo 60 dias para oficializar o seu parecer junto ao 

Ministério da Justiça.  

 

Com o processo em mãos o Ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, teve 

um teto de 30 dias para emitir o seu parecer e assinar a portaria de 

demarcação dos 11.009 hectares de terra como é de direito ao povo indígena. 

                                                 
19 Nessa terceira auto-demarcação Comboios decide aderir a luta pela terra juntamente com as outras 
aldeias. 
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Infelizmente nenhuma resposta positiva ainda foi dada, mas os povos 

Tupinikim e Guarani ainda não “descruzaram os braços” e nem perderam a 

esperança em ter de volta o seu território tradicional, e assim nessas idas e 

vindas de contestações, já se vão mais de 30 anos de luta. 

 

2.2 A construção da Educação Escolar Indígena no Estado do Espírito-

Santo 

Em consonância com a luta pela terra, na década de 70, a Educação Escolar 

Indígena no Estado do Espírito Santo tem sua gênese no momento sócio-

histórico-político em que os povos Tupinikim e Guarani decidem iniciar a luta 

pela demarcação de suas terras. 

 

Era urgente para o povo Tupinikim reafirmar a sua identidade étnica tendo em 

vista as dificuldades encontradas durante o processo de reconhecimento de 

seu território. Essas dificuldades estavam pautadas na descaracterização de 

sua cultura e esse foi um dos marcos que alavancou a necessidade de 

reconstruir a sua história com base na história e na sabedoria milenar de seus 

antepassados. 

 

Preocupados com esse retrocesso cultural e étnico as lideranças e os anciãos 

das aldeias começam a discutir, em reuniões junto ás suas comunidades, 

caminhos possíveis para minimizar esse problema histórico e político. O ponto 

chave dessas reuniões eram os impactos sociais e políticos causados pela 

perda da cultura. As lideranças e os anciãos percebiam que os pais não se 

preocupavam em passar a sabedoria indígena para seus filhos, o 

conhecimento milenar dos anciãos não eram respeitados pelas demais 

pessoas da comunidade, as histórias, as lendas, as tradições estavam sendo 

esquecidas pelo povo que no momento histórico vivido necessitava se 

reafirmar culturalmente e fortalecer sua identidade étnica. 

 

Com base nessas preocupações e conscientes de que o modo de vida atual 

não atende mais aos aspectos culturais e étnicos do seu povo é que se pensou 

em um grande projeto que pudesse dar condições para o povo Tupinikim se 
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auto-afirmar e se fazer presente culturalmente na sociedade nacional, regional 

e local: a construção do projeto de Educação Escolar Indígena. 

Tendo a educação como esperança de futuro e meta concreta de trabalho é 

que os índios de Aracruz se organizaram em busca de apoio para ajudá-los 

nesse processo. 

 

Para dar início a esse projeto audacioso as comunidades indígenas na pessoa 

de seus representantes locais buscaram entidades não-governamentais para 

ajudar-lhes a pensar em ações que pudessem viabilizar esse projeto na prática.  

 

A Pastoral Indigenista representada pela missionária Comboniana Irmã Ângela 

Tortorella foi a primeira entidade/pessoa em que os Tupinikim encontraram 

apoio. Essa entidade religiosa que já estava atuando dentro das áreas 

indígenas realizando trabalhos religiosos, sociais e fortalecendo a luta pela 

terra, sensibilizada com a causa indígena não mediu esforços para sentar e 

ouvir o que as comunidades indígenas estavam pensando acerca desse projeto 

tão promissor.  

 

Após longos anos de reflexão o primeiro passo dado foi o curso de 

Alfabetização para Jovens e Adultos20 que nasceu com a finalidade de suprir 

às necessidades dos adultos, sobretudo os mais idosos, de registrar através da 

escrita a sua própria cultura para que ela não se perdesse definitivamente e de 

descobrir novas estratégias de defender a sua terra. Procurou-se com este 

projeto desenvolver um processo de educação popular indígena para estimular 

a afirmação da identidade cultural Tupinikim; resgatar a memória histórica e 

reconstruir sua cultura; proporcionar condições para a garantia da 

                                                 
20 Anterior à criação das escolas nas aldeias, os indígenas alfabetizaram-se nas regiões mais próximas 
delas: Riacho, ao norte e Santa Cruz ao Sul. Poucos foram os índios que freqüentaram as escolas, os 
outros não se interessaram devido às dificuldades que tinham de chegar a uma sala de aula como afirma 
Cota (2000, p. 30) numa pesquisa realizada com os anciãos dessas aldeias: “De acordo com o depoimento 
das pessoas analfabetas, elas não aprenderam a ler e escrever, porque os pais não podiam ou não se 
importavam, e também, porque a localização das escolas dificultava o acesso, o que se explica, pelo fato 
das famílias morarem na época, longe uma das outras, espalhadas pela região.” 
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sobrevivência e autonomia da população indígena Tupinikim; formar e 

capacitar educadores populares indígenas Tupinikim.  

 

Essas expectativas comungadas pelos indígenas nos faz dialogar com a 

concepção de FREIRE (1981, p.4) ao dizer “Talvez seja este sentido mais 

exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor  como 

testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. 

 

Tendo em vista a necessidade de formar pessoas que valorizem a tradição oral 

e familiarizadas com o mundo da escrita, em 1992, Irmã Ângela Tortorella 

juntamente com as colaboradoras Maria de Lurdes B. Bezerra e Teresinha 

Pandolfi Frigini, ambas de João Neiva, começaram um trabalho de 

acompanhamento às aldeias para formar as equipes de trabalho (educador 

popular) solicitadas pelas aldeias indígenas. Essas colaboradoras tinham como 

função assessorar pedagogicamente os educadores populares no 

desenvolvimento de suas aulas. 

 

A preocupação da Pastoral Indigenista era atender aos anseios de formação de 

jovens e adultos Tupinikim, sobretudo no momento da luta pela terra em que 

sentiam a necessidade de fazer memória histórica do passado para argumentar 

a sua própria existência e defender sua luta e ao mesmo tempo compreender o 

contexto sócio-histórico-cultural vivido pelos Tupinikim no contexto da história 

brasileira. Como documenta o relatório do I Seminário de Educação Indígena 

(1995, p. 32): 

A partir do segundo semestre de 1994, foram proporcionados cursos de formação para 
18 Educadores Indígenas, escolhidos pelas próprias comunidades, com a finalidade de 
atuar na área da Educação da Mulher, Educação Agrícola, Educação Sanitária, 
Alfabetização, Artesanato, Recuperação da sua Memória Histórica, de sua Cultura, 
tradições e Crenças.  

 

Então, foram organizadas as turmas e articulou-se a formação dos Educadores 

Populares Indígenas embasando-os com os seguintes conteúdos solicitados 

pelas próprias comunidades: 

• Histórias dos índios em geral; 

•  Visão global dos índios no Brasil; 
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•  História das organizações governamentais e não governamentais que 

trabalham com a questão indígena (FUNAI, CIMI, Pastoral Indigenista, 

etc.);  

•  Organização e articulação dos Povos Indígenas na América Latina, no 

Brasil e no Espírito Santo; 

•  Direitos Indígenas na Constituição Federal e demais leis ordinárias; 

•  Fortalecimento da organização interna de cada aldeia, favorecendo a 

participação de todos;  

•  Mística: sentido da vida, religiosidade popular, celebrações; 

•  Coleta de ervas medicinais; Preparação e aplicação dos remédios; 

•  Festas e danças; 

•  Tradições e crenças; Confecção de artesanatos; 

•  Revalorização da cozinha típica Tupinikim etc. 

 

De acordo com o relatório do I Seminário de Educação Indígena (1995, p.32): 

 
Os cursos dados no decorrer de 1994 foram transmitidos pelos próprios Educadores às 
famílias da comunidade, com um método participativo, onde os mais velhos, solicitados 
pelos Educadores, iam transmitindo seus conhecimentos, relatando a história, as 
danças, às crenças etc. Nisso consistia também, a formação interior dos Educadores, 
numa interação Educador x Comunidade x Liderança. 

  

A pedido das comunidades indígenas Tupinikim e na perspectiva de contribuir 

na continuidade deste projeto popular de alfabetização Ir. Ângela Tortorella 

entrou em contato com o Instituto de Desenvolvimento e Educação de Adultos 

(IDEA) para colaborar no processo de formação de educadores21 populares 

para atuar nas turmas de alfabetização de Jovens e Adultos, tendo presente os 

anseios do povo em auto-reafirmar a sua identidade étnica.  Foi assim que 

essa instituição não-governamental entrou como entidade formadora dos povos 

Tupinikim e Guarani a partir de 1994 e a tendo como uma forte aliada na luta e 

defesa de seus direitos. 

                                                 
21 Os educadores populares indígenas durante alguns meses realizaram um trabalho voluntário na 
expectativa de mostrar à população e aos órgãos governamentais a importância dessa educação para o seu 
povo. Diante das respostas apresentadas pelo projeto a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) se 
responsabilizou pelo pagamento desses educadores. Esse projeto procedeu até meados de 1996. 
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Esse projeto popular de Alfabetização Indígena constituiu-se em um espaço de 

discussão dos problemas da comunidade em que o cotidiano da aldeia, a 

história do povo, o resgate étnico-cultural e a legislação foram matéria de 

reflexão e crescimento no processo de organização e construção da autonomia 

do povo Tupinikim. 

 

A experiência com a Alfabetização de Jovens e Adultos repercutiu 

positivamente nas comunidades indígenas, pois novas reflexões foram feitas 

acerca da continuidade do projeto.  Os índios decidiram que essa educação 

não poderia limitar-se apenas no atendimento a demanda dos adultos, contudo 

era preciso iniciar um trabalho com as crianças nas escolas das aldeias, uma 

vez que, os ensinamentos que recebiam dos professores não-índios não levava 

em consideração a realidade que viviam, pois tinham apenas a incumbência de 

ensinar a ler , escrever e contar.  Este desejo pôde ser constatado no discurso 

de pessoas que se preocupavam com toda a comunidade “a idéia partiu de 

Olindo, que tinha preocupação com uma educação que levasse em conta a 

tradição Tupinikim, porque a escola não-índia repreendia a criança quando 

manifestavam a sua cultura”.  

 

Através desse discurso indígena podemos afirmar que anterior ao projeto de 

Educação Indígena Diferenciada, o processo educativo que se tinha nas 

aldeias era especificamente uma escola oficial oferecida aos índios e que essa 

educação escolar22 para o índio serviu como ponte para o processo de 

assimilação e integração á sociedade brasileira, e, sobretudo no processo de 

“desindianização” do Tupinikim. Na verdade, foi um ensino que deu-se de cima 

para baixo, ou seja, do externo para o interno, sem valorizar as diferenças e 

especificidades do povo indígena em questão.  

                                                 
22 As escolas nas aldeias foram criadas pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com seus 
respectivos atos de criação e aprovação: a Escola Municipal do Ensino Fundamental Caeira Velha foi 
criada pelo decreto nº 268, de 28/06/61 aprovada pelo Conselho Estadual de Educação conforme 
Resolução nº 41/75; a Escola Municipal Pluridocente Pau-Brasil, aprovada pelo Conselho Estadual de 
Educação no ato de Resolução nº 41/75; a Escola Municipal Pluridocente Comboios, criada em 1985 
conforme a Lei nº 875, de 25/04/85 amparada na Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) nº 
20/91. Com a municipalização do ensino, conforme a Lei 5.692/71  as escolas das aldeias passaram a ser 
mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de Aracruz. Anterior a 1993 os professores que atuaram 
nas escolas das aldeias eram professores da FUNAI e da Secretaria Estadual de Educação. Essas escolas 
eram consideradas rurais. 
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GRUPIONI (2005, p.44) manifesta sua opinião a esse respeito afirmando que 

A escola em meio indígena teve muitas faces e pautou-se por diferentes concepções, 
não só pedagógicas, mas também a cerca do lugar que os índios deveriam ocupar na 
sociedade brasileira. A criação de escolas junto às comunidades indígenas, por meio 
da presença de professores não-índios, assistidos por alguns índios, - que falantes do 
português, tornavam-se os tradutores das determinações dos professores -, foi outro de 
modelo de escola empregado pelo Brasil afora. [...] A escola em áreas indígenas 
servia, assim, para a promoção da homogeneização cultural. 

 

A tomada de consciência pelos indígenas por uma Educação Escolar Indígena 

também decorreu do movimento23 de revitalização cultural desenvolvido de 

1983 a 1982 na orla de Aracruz. Os indígenas capixabas chegaram a 

conclusão de que um meio viável para concretizar os anseios do povo era 

através da promoção de uma educação escolar específica e diferenciada 

desde os primeiros anos de escolaridade das crianças. Onde os saberes 

culturais e universais, numa perspectiva dialética, seriam confrontados e 

compartilhados proporcionando assim a formação de cidadãos capazes de 

compreender e atuar de forma crítica e consciente na sua comunidade e ou 

sociedade.  

 

Lauro Martins, ex-liderança indígena Tupinikim defende que “a escola que 

queremos é uma escola que ajuda a resgatar a cultura do nosso povo, dos 

nossos antepassados. Não vamos fazer igualzinho como antigamente, não 

mesmo! Porque já não temos nossas terras, as nossas matas, os nossos rios e 

também a gente vai caminhando pra frente e não pra trás. Essa palavra 

resgate é muito importante na educação diferenciada, pois temos que resgatar 

os valores da nossa cultura para que ela não morra.” 

 

                                                 
23 Josè Maria Coutinho é quem liderou o movimento de revitalização cultural indígena de 1983 a 1992, o 
qual tornou os indígenas de Aracruz visíveis na mídia mobilizando a opinião pública a favor de suas lutas 
e reivindicações, sobretudo a luta pelo território. Acreditando que tornando os índios visíveis na mídia 
capixaba e nacional conseguiriam formar opinião entre a sociedade envolvente, capaz de pressionar os 
órgãos públicos. A revitalização da cultura deu os primeiros passos a partir da organização de 
movimentos indígenas em prol do conhecimento de seus direitos. Coutinho (2003, p.26) diz que “ os 
índios Tupinikim, seguidos pelos Guarani aceitaram o convite democrático de revitalização da identidade 
cultural, conquista da cidadania e resgate da qualidade de vida na orla marítima do município de Aracruz, 
ingressando, assim, como participantes da ação educativa militante em revitalização cultural e 
organização popular”. 
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Diante dessa fala podemos perceber a consciência que as lideranças tem 

acerca da função da escola, pois  para o povo Tupinikim a educação através da 

escola está sendo considerada um forte alicerce para o resgate e revitalização 

cultural, preservação e fortalecimento étnico.  

 

Para essa etnia, esses axiomas devem perpassar pela escola, pois ela é vista 

por eles como lugar onde a criança indígena vai compreender o seu mundo, o 

seu ser indígena, auto-reconhecer-se, reivindicar e defender a sua luta e o seu 

povo. Ao contrário das necessidades/perspectivas do povo Guarani do Espírito 

Santo, por exemplo, que busca a educação escolar indígena como forma de 

manutenção e preservação da cultura, pois a cultura e a religiosidade milenar 

de seus ancestrais está presente no cotidiano da aldeia. Isso decorre dos 

distintos processos históricos que aconteceu na vida de cada povo.  

 

Ora, a reivindicação por uma escola que retrate a realidade e a cosmovisão 

indígena foi e ainda é uma ação travada por todos os povos indígenas, todavia 

ocupa distintas funções, objetivos e expectativas de acordo com a situação 

histórica-social-cultural e política de cada povo.  

 

Sob esse viés MATOS e MONTE (2006) preconizam que um fator de 

diferenciação das sociedades indígenas no país é a diversidade das formas e 

do tempo de contato, encontrando-se nesse território remanescentes de 

sociedades que conviveram com portugueses e espanhóis há quinhentos anos, 

e outras que ainda recusam o contato contínuo, como os “índios isolados”. 

 

Decididos a transformar a escola em um instrumento a seu favor e vendo na 

educação diferenciada a esperança para o fortalecimento de sua identidade 

étnica e a busca de sua autenticidade, historicidade e autonomia os Tupinikim 

apoiados por entidades não-governamentais (CIMI, IDEA e Pastoral 

Indigenista) em 1994 levam a cabo a discussão da continuidade do projeto no 
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Núcleo Interistitucional de Saúde Indígena do Espírito Santo (NISI)24para que 

novas alianças pudessem ser ali estabelecidas. No âmbito dessa reunião um 

novo passo é dado: o I seminário em Educação Escolar Indígena em Aracruz. 

 

Em 1995 realizou-se o 1º Seminário de Educação Indígena no município de 

Aracruz, no período de 24 a 29 de abril, com o objetivo de sensibilizar os 

Órgãos Públicos e a comunidade não-índia para a especificidade da Educação 

Escolar Indígena e a necessidade da construção de um projeto de Educação 

Escolar Indígena no município de Aracruz.  

 

Nesse seminário os índios Tupinikim e Guarani elaboraram um documento em 

que as autoridades governamentais estaduais e municipais se comprometiam 

com a implementação da Educação Escolar Indígena e também fizeram 

propostas norteadoras para o Subnúcleo de Educação na perspectiva que a 

Educação Escolar Indígena no Espírito Santo seja de fato, uma educação 

intercultural, específica, diferenciada e bilíngüe. 

 

Após a realização do seminário começou uma série de negociações que 

resultaram em uma parceria efetiva entre órgãos governamentais, não 

governamentais e índios para a criação do curso de formação de educadores 

índios Tupinikim e Guarani, pois para os indígenas a única forma de iniciar 

essa ação só seria possível com a atuação do próprio índio nas escolas das 

aldeias. E para que isso acontecesse, ele precisaria formar-se para atender as 

exigências e demandas das comunidades por uma educação de qualidade, 

pois eles contribuirão de maneira significativa no processo de resgate da 

                                                 
24 Em 1994 foi criado o Núcleo Interistitucional de Saúde Indígena (NISI) com espírito de parceria, 
construindo um espaço de políticas que tivesse credibilidade com relações às comunidades indígenas. O 
NISI como espaço de políticas públicas surge num contexto de uma nova constituição, em que deixa-se 
aquela visão que o índio tem que ser integrado a sociedade brasileira para o respeito à cultura indígena. O 
NISI como foi estruturado no Espírito Santo apresentou-se uma experiência inédita no país que funcionou 
nessa época com uma comissão geral e três subnúcleos, um para cada temática, sendo: Saúde, Educação e 
Agricultura. É uma articulação de parceiros com a função de formular, assessorar, executar e avaliar as 
ações nas áreas da saúde, educação e agricultura nas aldeias indígenas Tupinikim e Guarani. Essa 
instituição era composta por entidades governamentais, não-governamentais e representantes indígenas 
das aldeias Tupinikim e Guarani. O subnúcleo de educação tinha como objetivo formular, assessorar, 
executar e avaliar as ações específicas e de responsabilidade da Educação. 
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própria cultura e serão formadores de opiniões na dinâmica de resignificação 

da cultura. Sob o prisma do Referencial Curricular para as Escolas Indígenas 

(1998:42) 

Para que a educação escolar indígena seja realmente específica e diferenciada, é 
necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades 
envolvidas no processo escolar. È preciso, portanto, instituir e regulamentar, no âmbito 
das Secretarias de Educação, a carreira do magistério indígena, que deverá garantir 
aos professores indígenas, além de condições adequadas de trabalho, remuneração 
compatível com as funções exercidas e isonomia salarial com os demais professores 
da rede de ensino. A forma de ingresso nessa carreira deve ser o concurso público 
específico, adequado às particulares lingüísticas e culturais dos povos indígenas. 

 

Engajados nesse processo os índios e os seus parceiros dão início, em 1996, 

ao curso de Habilitação em Magistério Diferenciado25 com a finalidade de 

habilitar um grupo de educadores para atuar desde a Educação Infantil a 4ª 

série do Ensino Fundamental. Teve duração de três anos (1999), sob a 

responsabilidade do IDEA, com uma carga horária total de 3.079 horas. O 

curso foi realizado com o apoio de todas as parcerias do Subnúcleo de 

Educação Indígena/ NISI – ES. E, em dezembro de 1999, 37 educadores 

concluem o Curso de Magistério Diferenciado, sendo 32 educadores Tupinikim 

e 5 educadores Guarani.  

 

Durante a execução do curso foram elaborados dois livros pelos educadores 

indígenas sob a coordenação da formadora de Língua. Esses livros registram a 

memória histórica do povo Tupinikim e Guarani para que possam ser utilizados 

                                                 
25 O curso de Magistério Diferenciado Indígena foi um curso especifico para educadores indígenas 
indicados por suas respectivas comunidades com o intuito de formar educadores para atuarem nas escolas 
das aldeias. Ele também centrou seus trabalhos visando alcançar os seguintes objetivos: formar 
educadores índios Tupinikim e Guarani que pudessem implementar, nas aldeias, uma Educação Indígena 
especifica e diferenciada, intercultural e bilíngüe; formular propostas pedagógicas que assegurassem os 
processos próprios de aprendizagem indígena e que proporcionassem o conhecimento de outros processos 
próprios de aprendizagem; valorizar a cultura indígena Tupinikim e Guarani em todo o seu universo; 
produzir material didático pedagógico que subsidie o processo ensino-aprendizagem; realizar enquetes e 
pesquisas que contribuam para a compreensão do meio social e natural das culturas indígenas Tupinikim 
e Guarani, nas quais os educadores participem ativamente, seja no processo de coleta de material seja na 
apropriação de instrumentos de análise. A formação dos educadores ficou a cargo dos formadores do 
IDEA que foram pagos pela Secretaria Estadual de Educação. Essa turma foi um grupo bastante 
heterogêneo, pois haviam educadores que já haviam habilitação em Magistério normal, outras tinham 
outros cursos de 2º grau, outros estudaram até a oitava série e outros não tinham completado a quarta 
série do Ensino Fundamental. O estudo dos conteúdos foi norteado a partir de problemáticas articuladas 
ao contexto sócio-histórico-cultural e político das aldeias. Elas foram desenvolvidas a partir dos 
princípios da Pedagogia do texto que toma o texto como a unidade base de ensino-aprendizagem dos 
conteúdos das diversas áreas do conhecimento.  
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nas escolas com as crianças e lidos por outras pessoas como forma de 

possibilitar a interculturalidade entre os dois povos e a sociedade. São eles: Os 

Tupinikim e Guarani contam26; Os Tupinikim na luta pela Terra. Outro resultado 

que culminou na formação foi à elaboração do currículo específico para as 

escolas indígenas que será feito menção em outro capítulo dessa pesquisa. 

 

Os educadores indígenas, escolhidos por suas respectivas comunidades, 

assumiram as salas de aula, ao mesmo tempo em que participavam do curso 

de formação, assim tinham a possibilidade de assimilar os conhecimentos 

científicos com a prática.  

 

É interessante sublinhar que nesse período ainda não havia uma legislação 

que definisse o papel do Estado e do Município, por exemplo, a Resolução 3/99 

do Conselho Nacional de Educação só veio bem mais tarde, quando já existia a 

Educação Escolar Indígena no Espírito Santo e o Curso de Habilitação em 

Magistério Diferenciado já estava no seu término. 

 

Durante a execução do projeto, confrontou-se com alguns impasses que 

dificultaram a sua realização, e o mais cômico foi a falta de definição de 

Políticas Públicas para a educação escolar indígena que assegurassem os 

recursos necessários para o desenvolvimento do Projeto de Educação 

Indígena Tupinikim e Guarani através de parcerias com os Órgãos e Entidades 

envolvidas, definindo competências e responsabilidades. O curso foi aprovado 

somente no seu período de conclusão. Isso mostra o descaso que os órgãos 

públicos e estaduais têm com as comunidades indígenas dessa região. Mas, 

por outro lado, mostra a força e o comprometimento das comunidades 

indígenas que em nenhum momento recuaram pelo fato de não ter tido 

reconhecido o curso com rapidez. O que o resguardou legalmente foi os artigos 

210, 215, 231 e 232 da recente Constituição Federal. 

                                                 
26 Os Tupinikim e Guarani contam é um livro que conta histórias narradas pelos mais velhos das 
comunidades indígenas. Ele foi produzido a partir de um trabalho de pesquisa onde os educadores 
transcreveram o que os mais velhos contavam. Já o livro O povo Tupinikim e Guarani na luta pela terra 
relata como aconteceu a luta pela terra em 1996. Ele foi elaborado em paralelo a luta pela terra. 
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A elaboração e execução desse projeto demonstram que a Educação Escolar 

Indígena foi e ainda é uma ação coletiva que se construiu numa relação 

dinâmica e dialógica, onde a voz do índio e a voz do outro (não-indígena) se 

uniram numa única voz propiciando assim a interculturalidade (diálogo entre 

culturas).  

 

A formação dos educadores índios via Curso de Habilitação em Magistério para 

Educadores Índios foi à base para o fortalecimento de novas lutas e 

conquistas. Ela abriu um leque de ações em prol da resignificação das 

comunidades indígenas. A exemplo disso, cito a questão fundiária que foi um 

dos pontos chaves nos estudos realizados pelas diferentes disciplinas do 

conhecimento, pois no período de realização do curso as aldeias indígenas 

estavam vivendo a segunda luta pela terra.  

 

O histórico da luta pela terra, as leis, os argumentos que nortearam/norteiam a 

luta foram conteúdos culminantes no curso de formação. E o impacto causado 

por esse estudo foi a participação efetiva dos educadores nas reuniões, na 

auto-demarcação e nas mobilizações em prol da luta. Os educadores 

exerceram seu papel de liderança e de articulador em apoio ás lutas e 

reivindicações de seu povo.  

 

FREIRE (1981, p. 170) elucida que “unificados e organizados, porém, farão de 

sua debilidade força transformadora, com que poderão recriar o mundo, 

tornando-o mais humano”. Nesse sentido, educadores, educandos, lideranças, 

anciãos e demais pessoas das comunidades só conseguiram atingir sua meta 

de trabalho em favor de um trabalho cooperativo. 

 

A questão fundiária é chave no processo de resignificação cultural e étnico dos 

Tupinikim e Guarani, pois a terra é considerada o principal substrato para a 

manutenção das culturas indígenas. De acordo com uma liderança Tupinikim 

esse conhecimento aprendido pelo educador deve estar em sintonia com a 

formação a ser oferecida às crianças das aldeias “é importante a educação 

diferenciada que ensine para as nossas crianças a nossa história, as nossas 

raízes a nossa luta pela terra”. Essa concepção foi comprovada por Lima 
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(2002, p.89) a partir de uma visita realizada ao projeto de Educação Escolar 

Indígena no Espírito Santo em 2001 

 

A questão fundiária, a determinação das lideranças indígenas em assegurar educação 
diferenciada e a necessidade do povo Tupinikim de resgatar a língua nativa são fatores 
marcantes na história e na realidade das comunidades que interagem com o 
nascimento e o processo contínuo de construção do projeto de Educação Indígena 
Tupinikim e Guarani. 

 

Em 1998, foi realizado o II seminário “Um currículo de Educação Indígena em 

Discussão” e o III Seminário de Educação Indígena, que oportunizaram 

aprofundamentos e definições de princípios gerais para a elaboração do 

currículo diferenciado e o estudo das várias pré-propostas para o currículo das 

aldeias, visando a produção de um documento único.  

 

Esse seminário se deu devido à elaboração do currículo específico para as 

escolas indígenas que estava acontecendo durante o curso de formação. 

Veremos como isso aconteceu no capítulo mais adiante.  

 

Um fato inédito que ocorreu em 2000 foi o Concurso Público Diferenciado 

promovido pela Prefeitura Municipal de Aracruz, os educadores índios 

conquistaram mais um espaço no cenário educacional.  

 

È o primeiro Concurso Público Diferenciado em nível de município no país, 

valorizando assim a Habilitação Profissional para o Magistério de 1ª a 4ª série 

do Ensino Fundamental - Formação Específica em Educação Escolar Indígena. 

 

Com esse concurso público criou-se a categoria “professor indígena” na 

Prefeitura Municipal de Aracruz –ES. Diante desse fato histórico na vida dos 

povos indígenas do Espírito Santo podemos afirmar que a Educação Escolar 

Indígena passa definitivamente, aos poucos, ser reconhecida na prática e 

asseguram diante do poder público que somente os índios poderiam assumir 

de fato o ensino em suas respectivas aldeias. Isso com certeza foi um ganho 

no que tange a política do processo de construção da Educação Escolar 

Indígena a nível local e nacional. 
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O processo de recuperação da língua Tupi entre os Tupinikim foi um ponto 

bastante discutido no processo de construção de Educação Escolar Indígena, 

pois é uma questão que contribuirá para o fortalecimento da identidade étnica e 

cultural.  

 

De acordo com os Tupinikim há uma cobrança constante da sociedade 

envolvente acerca da língua indígena e que pelo fato de não falarem, muitas 

vezes, não são reconhecidos como indígenas e isso dificulta a garantia de seus 

direitos. Essa questão é errônea e absurda por parte da sociedade.  

 

Ora, não se pode ver a situação das populações indígenas com o mesmo olhar 

do passado. É preciso analisar e compreender a situação indígena diante do 

processo que viveu ao longo de sua história. Os remanescentesTupinikim são 

fruto de um processo histórico marcado pela desumanização dos 

colonizadores. Frente a essa cobrança da sociedade os índios Tupinikim 

sentiram o desejo de provar através da língua a sua identidade cultural.  

 

Outro elemento que fundamenta esse processo é a necessidade e importância 

da língua no processo de revitalização dessa língua no espaço escolar tendo 

em vista a possibilidade da educação escolar bilíngüe. 

 

Em dezembro de 2001 foi realizado na aldeia de Caeiras Velha o fórum “Língua 

e Identidade Cultural” com o propósito de refletir os limites e possibilidades de 

recuperação da língua Tupi como maneira de reafirmação étnica cultural.  

 

Esse fórum foi um diálogo intercultural entre três povos indígenas (Tupinikim, 

Guarani e Potiguar da Paraíba), antropólogos, pedagogos, lingüistas, 

sociólogos. Desse fórum resultou a decisão de recuperação da língua Tupi com 

o apoio do professor Eduardo Navarro e dos parentes Potiguara da Paraíba 

que no momento estavam vivenciando a experiência de resgate da língua. 

Diante da posição dos indígenas Tupinikim em 200127 teve o início da primeira 

                                                 
27 O curso de Tupi antigo iniciou-se em 2001 com todas as pessoas das comunidades indígenas. Contou 
com a presença de dois Potiguaras (professores). Infelizmente, não foi possível alcançar as metas, pois o 
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etapa do curso Tupi antigo com a participação de todas as pessoas das 

comunidades indígenas.  

 

Em 2006 o curso finalizou com apenas um grupo de educadores que foi 

indicado pela comunidade para iniciar as aulas de Tupi nas escolas desde a 

Educação Infantil até ao 7º ano do Ensino Fundamental. Atualmente a língua 

Tupi faz parte do currículo das escolas das aldeias como uma possibilidade de 

manter viva e fortalecer a identidade do seu povo, minimizar a discriminação 

que acontece entre outros grupos que falam a língua materna e também a 

sociedade não-índia.  

 

Cremos que esse projeto de resgate da língua Tupi é um projeto a longo prazo, 

pois resgatar uma língua, que não é mais falada entre um povo, apresenta 

limites. Talvez uma pesquisa acerca desse processo e da demanda por uma 

revitalização cultural e étnica por meio do regate da língua pode ser uma via 

favorável para apontar caminhos positivos para esse processo. De acordo com 

MONSERRATI (2005, p.137) 

[...] é bem maior o espaço e relevância concedidos à questão da língua 
indígena como valor cultural central a ser valorizado e desenvolvido na escola, 
principalmente na alfabetização, mas também como parte da estratégia de luta 
pela auto-afirmação étnica e pela conquista da autonomia indígena.  

Diante da necessidade de dar continuidade a Educação Escolar Indígena nas 

aldeias indígenas sentiu-se a necessidade de ampliar esse projeto para os 

alunos do 6º ano em diante, pois nas escolas das aldeias até 2004 só atendia 

alunos desde a Educação Infantil até 5º ano do Ensino Fundamental.  

 

De acordo com o relato e depoimento de alguns pais e lideranças as crianças 

quando saíam da escola indígena para outra escola fora da aldeia o seu 

conhecimento não era respeitado e sentiam-se discriminados por seus colegas 

e professores; ficavam preocupados com seus filhos fora da aldeia e estava 

havendo muita evasão e repetência. Então, decidiram que os alunos deveriam 

continuar estudando nas aldeias desde as primeiras séries até o 9º ano do 

                                                                                                                                               
curso foi interrompido por causa de verbas. Só em 2001 é que deu-se início a outra etapa, mas com a 
participação de um pequeno grupo de educadores. 



 
 

70 

Ensino Fundamental como uma maneira de resolver esses problemas, e, 

sobretudo continuar estudando aspectos relacionados a sua cultura. Essa 

inquietude e esse clamor ao nosso ver anunciam uma vida escolar mais 

continuada, sem muitas rupturas. 

 

Em virtude dessa demanda é que em 2005 novas turmas foram abertas nas 

escolas indígenas. Duas escolas das aldeias passaram a receber alunos desde 

a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

O projeto de ensino superior para educadores indígenas foi uma ação 

articulada entre os povos Tupinikim e Guarani, mas não obteve sucesso devido 

a não aprovação por parte da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

a falta de verbas para financiamento em uma instituição privada onde o projeto 

foi apresentado. 

 

Como podemos constatar a caminhada dos índios Tupinikim e Guarani em 

favor do futuro de seu povo através da Educação Escolar Indígena é uma ação 

de esperança e de planejamento considerada como um projeto de vida por 

uma vida melhor, com mais respeito as suas especificidades, com mais 

dignidade, de igualdade social, de condições de compreender o contexto sócio-

histórico em que vivem, de possibilidade de compreender o outro etc. Por 

conseguinte, os povos estão atuando nessa sociedade contemporânea como o 

índio que tem voz, pois eles ecoam para si o direito de decidirem o seu próprio 

caminho no bojo de relações mais equilibradas com o mundo exterior (fora da 

aldeia), assentadas às suas cosmovisões nativas. Nesse sentido, os indígenas 

se constituíram sujeitos de uma prática que veio se tornando política, 

gnosiológica, estética e ética.  

 

No afã de desenvolver uma escola que dialogue e ultrapasse as quatro 

paredes da sala de aula, é que sem dúvida, os povos indígenas lançaram e 

proclamam a bandeira de um projeto emancipatório e transformador. Se 



 
 

71 

olharmos pela lente do retrovisor do tempo o que significou e ainda significa a 

caminhada dos povos indígenas por uma “educação sem males”, que podemos 

avaliar e entender o porquê da educação escolar diferenciada, específica, 

intercultural e bilíngüe na nossa atualidade.  

 
Agora só resta uma nova pesquisa com a finalidade de revisitar esse projeto 

para conhecermos e tomarmos consciência de as quantas andas a Educação 

Escolar Indígena após 10 anos de implementação.  

 

2.2.1.A situação atual dos educadores indígenas Tupinikim no Espírito 

Santo: quem são, quantos são, qual sua formação acadêmica, a que 

demanda atendem (escolas e educandos).  

Os educadores indígenas Tupinikim são considerados por suas lideranças, pais 

de educandos e outras pessoas da comunidade sujeitos responsáveis pela 

formação das crianças índias que atuam diretamente nas atividades 

desenvolvidas nas aldeias, assim como nas ações que envolvem todas as 

comunidades.   

 
De acordo com o cacique Tupinikim o papel dos educadores é importante para 

que as crianças indígenas possam conhecer seus direitos, conhecer sua 

história e suas lutas, procurando divulgá-las, valorizá-la e defendê-la. Para que 

isso aconteça é preciso que os “responsáveis” (educadores) pela Educação 

Escolar Indígena das aldeias capacitem, formem essas crianças para atuar na 

sociedade e ou comunidade de forma crítica e consciente. Mas, o 

desenvolvimento desses saberes culturais possam ser sistematizados e 

compreendidos no contexto escolar é fundamental que o educador indígena 

reconheça a sua própria identidade, conheça a história de seu povo, 

compreendam a luta indígena, sobretudo a luta pela terra desde a época da 

colonização até os dias atuais, assim como, as suas conseqüências.   
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Interpretando FREIRE (2003) não pode haver caminho mais ético, mais 

verdadeiramente democrático do que os educadores testemunharem aos seus 

educandos a cosmovisão indígena, as razões por que agem dessa ou daquela 

forma, por que lutamos, mas, ao mesmo tempo, dando-lhes provas concretas, pois 

“não vale um discurso bem articulado, em que se defende o direito de ser diferente 

e uma prática negadora desse direito”. (p.39) 

 
Para atender a demanda da Educação Escolar Indígena os educadores indígenas 

são escolhidos por suas comunidades. Para a escolha levam em conta os 

seguintes critérios: ser índio e viver diariamente na comunidade indígena; ser 

apoiado e indicado pela comunidade indígena; saber dialogar com as lideranças 

de sua comunidade, com pais e alunos; relacionar-se de forma respeitosa com a 

comunidade, ajudá-las nas dificuldades e defender seus interesses; ter 

conhecimentos culturais e gerais básicos; estar sensível ás expectativas e ás 

demandas da comunidade relativas á educação escolar de seus membros; 

participar das ações políticas e culturais em prol do seu povo, e outros.  

 
Esses são alguns elementos que demonstra o perfil e a representação social de 

um educador indígena capaz de colocar em prática os atuais princípios da 

educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngüe do seu povo. Alguns 

desses critérios os educadores podem atingir ao longo de sua atuação, formação 

e auto-formação. 

 
Atualmente estão atuando nas escolas indígenas Tupinikim do município de 

Aracruz um total de 47 educadores. Desses 47 há 2 diretoras, 2 pedagogas e 3 

educadoras trabalhando diretamente na Secretaria Municipal de Educação 

realizando trabalho de formação e de acompanhamento em planejamentos 

semanais nas aldeias. Esse grupo de educadores forma um grupo bastante 

heterogêneo, pois há diferentes níveis de formação acadêmica e tempo de 

atuação em sala de aula. Uns estão desde o início do projeto de Educação 

Escolar Indígena e outros iniciaram recentemente. Na tabela abaixo podemos 

constatar o nível acadêmico desse grupo de educadores: 
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Quadro 2. Nível de Escolaridade dos Educadores Tupinikim em 2005 

Nível de escolaridade Concluído Cursando 

Ensino Médio  1 

Magistério Indígena 29  

Licenciatura 18 10 

Especialização 1 5 

Mestrado  1 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Esses educadores atendem uma demanda significativa de educandos indígenas 

nas diferentes escolas28 das aldeias. Veja na tabela abaixo: 

 

Quadro 3. Educandos matriculados nas escolas indígenas de Aracruz em 

2005 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ 

Matrículas da Educação Infantil e  Ensino Fundamental da Rede Municipal - Educação Indígena 

Censo Escolar - Exercício 2006 - Dados Preliminares 

Escolas 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL Total 

Infantil 

SÉRIES INICIAIS Total         
Séries 
Iniciais 

SÉRIES 
FINAIS Total         

Séries 
Finais 

Total              
Ensino 
Fund. 

Total 
por 
Escola Creche Pré 

1º 
Ano     

2º 
Ano     

3º 
Ano     

4º 
Ano     

5º 
Ano     

6º 
Ano     

7º 
Ano     

1 
EMEFI Caeira 
Velha 0 0 0 33 25 0 32 19 109 38 65 103 212 212 

2 
EMEFI Dorvelina 
Coutinho 0 38 38 11 21 5 17 12 66 29 32 61 127 165 

3 
EMPI Boa 
Esperança 0 17 17 4 5 0 0 0 9 0 0 0 9 26 

4 EMPI Pau Brasil 0 20 20 10 15 0 8 9 42 0 0 0 42 62 

5 
EMPI Três 
Palmeiras 0 0 0 5 6 0 11 12 34 0 0 0 34 34 

6 EMPI Irajá 0 19 19 12 11 1 10 6 40 0 0 0 40 59 

7 
CMEI Caeira 
Velha 38 61 99   -   -   -   -  - 0 0 0 0 0 99 

TOTAL POR SÈRIE 41 155 193 75 83 6 78 58 300 67 97 164 464 657 

         Setor de Estatística-SEMED/2005 

 

                                                 
28 Anterior ao projeto de Educação Escolar Indígena no Estado do Espírito Santo as escolas não tinham sua 
nomenclatura como escola indígena. Após a promulgação e implementação da escola indígena a 
nomenclatura foi alterada. A alteração da denominação foi aprovada 14/07/2000 pela Lei nº 2.300. 
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Nessa tabela consta todos os educandos indígenas do município de Aracruz. Mas, 

os educadores indígenas Tupinikim atendem precisamente as escolas das aldeias 

Caeira Velha, Dorvelina Coutinho, Pau-Brasil e Irajá. Já as outras são assumidas 

pelos educadores Guarani. Com exceção dos educadores do 6º e 7º ano que 

estão sob a responsabilidade dos educadores Tupinikim, pois os Guarani não tem 

formação para assumir as turmas. 

 

No contexto da educação escolar do município os educadores e os educandos 

representam as seguintes porcentagens: 

 

Quadro 4: Porcentagem dos educadores e educandos em relação aos 

educandos e educadores do município de Aracruz em 2005 

Modalidade de 

ensino 

 

 

 
 

Nº de educandos 
 

% de índios 
em relação 
aos não 
índios 

Nº de 
educadores 

 
 

% de índios em 
relação aos 
não índios 

Não 
índios 

Índios Não 
índios 
 

Índios 

Educação 

Infantil  

3296 193 4,92 196 8 4,08 

Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

7061 300 4,25 335 22 6,57 

Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

3860 164 4,25 201 19 9,45 

Total  14847 657 4,43 732 49 6,69 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – setor de Estatística/2005 

 

Essa relação quantitativa entre educadores e educandos índios e não-índios 

mostra que a Educação Escolar Indígena é de fato uma realidade e é reconhecida  

em seu contexto local, regional e nacional. 
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2.2.1.2 Formação Continuada para Educadores Índios no Espírito Santo em 

2005. 

Para dar continuidade ao processo de formação dos educadores indígenas do 

Espírito Santo foi preciso aderir ao projeto de Formação Continuada. É importante 

ressaltar que a formação continuada para educadores indígenas deve estar 

articulada a demanda da construção e efetivação da educação escolar indígena.  

 

Frente ao Referencial para a Formação de Professores Indígenas (2002) que 

aponta alguns objetivos específicos para os programas de formação, o atual 

projeto de formação continuada entre os educadores indígenas Tupinikim tem 

como propósitos: 

• Construir e implementar a proposta pedagógica da educação escolar em 

sua comunidade; 

• Identificar, interpretar, reunir e sistematizar conhecimentos oriundos das 

sociedades indígenas e não-indígenas; 

• Desenvolver didáticas específicas às diversas áreas de estudo da proposta 

pedagógica, conhecendo processos de aprendizagem dos alunos, 

conteúdos de ensino e metodologias no contexto da abordagem da 

Pedagogia do Texto, levando em conta os princípios da interculturalidade, 

interdisciplinaridade, consciência crítica e bilingüismo; 

• Refletir e analisar de forma crítica e consciente as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos educadores; 

• Discutir e buscar soluções para os problemas de aprendizagem por parte 

dos educandos; 

• Preparar os educadores em seu processo de formação, auto-formação e 

hetero-formação na perspectiva do educador vencer suas dificuldades em 

sala de aula; 

• Aprofundar as problemáticas que norteiam o ensino-aprendizagem nas 

escolas indígenas; 

• Aprofundar os princípios epistemológicos e pedagógicos da Pedagogia do 

Texto; 
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• Conhecer e estudar os diversos gêneros de textos que estão articulados às 

problemáticas de ensino-aprendizagem; 

• Reconstruir novos parâmetros sociais, políticos e didáticos para a 

construção e ou reorganização do currículo específico para as escolas 

indígenas de Aracruz; 

• Confrontar os saberes não sistematizados (culturais) com os saberes 

sistematizados, na perspectiva de compreender a realidade imediata; 

 

Atualmente o projeto de Formação Continuada para educadores indígenas 

Tupinikim e Guarani envolve três sub-projetos de formação. As formações 

acontecem em parceria com o Instituto de Pesquisa e Educação (IPE), Secretaria 

Municipal de Educação de Aracruz (SEMED), Pastoral Indigenista e os próprios 

educadores indígenas. As modalidades de formação são as seguintes: 

1) Formação nas aldeias: ação realizada nas aldeias onde se encontram 

educadores (as) pertencentes a duas aldeias para estudo de questões específicas 

de cada escola/série. Com exceção dos educadores Guarani, pois o estudo é 

realizado entre eles na aldeia de Boa Esperança, devido a sua especificidade 

étnica-cultural. Essa formação tem como objetivos gerais aprofundar a prática 

pedagógica a partir das problemáticas por meio da Pedagogia do Texto e refletir 

sobre a prática pedagógica desenvolvida pelos educadores indígenas Tupinikim e 

Guarani.  

 2) Formação do IPE: formação realizada em Aracruz envolvendo todos os 

educadores indígenas para estudo teórico acerca de conhecimentos relacionados 

à educação. Essa formação fica sob a responsabilidade dos formadores do grupo 

Instituto de Pesquisa e Educação. É uma formação que acontece mensalmente 

com a finalidade de estudar os princípios epistemológicos e pedagógicos da 

Pedagogia do Texto. 

 3) Formação da e na SEMED: formação promovida e coordenada pela Secretaria 

de Educação de Aracruz realizada quinzenalmente no próprio espaço físico da 

SEMED. É uma formação que envolve todos os educadores e educadoras das 1ª 

ano ao 5ª ano do Ensino Fundamental. Dentre esses educadores (as) estão os 
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educadores indígenas Tupinikim e Guarani. Essa formação agrupa educadores de 

acordo com a série em que atua. No caso da Educação Escolar Indígena há três 

grupos: Educação Infantil, 1ª - 2ª série e 3ª -4ª série do Ensino Fundamental.  

 

Esses grupos são coordenados pelos próprios educadores indígenas. Tem como 

objetivos gerais contribuir para que os profissionais das escolas realizem, o mais 

adequadamente possível, o seu trabalho tendo como referência, entre outros 

fatores, os subsídios oferecidos pelos grupos/eventos de formação de que 

participam e assessorar os profissionais das escolas para que orientem suas 

ações buscando acima de tudo a qualidade de aprendizagem dos alunos e a 

transformação da escola em um ambiente de aprendizagem permanente para 

todos os seus segmentos.  

 

De acordo com a coordenadora da Educação Escolar Indígena no Espírito Santo a 

inclusão dos educadores indígenas nessa formação, sob a atuação dos próprios 

educadores na formação de outros educadores indígenas, pensada para 

educadores não-índios foi como uma maneira de demarcar e preservar a diferença 

e a especificidade da Educação Escolar Indígena. Segundo a coordenadora da 

Educação Escolar Indígena no município de Aracruz colocar os educadores 

indígenas como parte integrante desse grupo de formação é articular e criar 

vínculos com os programas educativos da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), que até então, estavam desvinculadas dos projetos de formação 

desenvolvidos pela SEMED. Com isso, a Educação Escolar Indígena estaria 

compartilhando a sua experiência educativa em diálogo com outras experiências.  

 

Afirma ainda, que isso foi muito importante para a Educação Escolar indígena, 

pois está, diferente de outros momentos, contextualizada dentro da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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BCAPÍTULO II 

TECENDO O REFERENCIAL TEÓRICO NUMA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

DA LINGUAGEM 

Esse capítulo tem como finalidade apresentar o aporte teórico de nossa pesquisa que 

está balizada pela abordagem sócio-histórica por três razões: a primeira razão diz 

respeito a nossa postura favorável de que a construção dos seres humanos se dá 

através relações sócio-históricas em que estamos inseridos. E, conseqüentemente, a 

linguagem exerce papel preponderante nesse processo dinâmico e coletivo que 

propicia o desenvolvimento do ser humano. A segunda razão se justifica pelo fato de 

que a linguagem verbal inscrita através da língua potencializa a capacidade 

comunicativa e lingüística que os seres humanos têm e tendem a se apropriar no 

movimento dinâmico das interações verbais. A terceira e última razão se inscreve nas 

condições sócio-histórica e cultural que influenciam na elaboração de gêneros textuais 

ou discursivos que respondam efetivamente as interações verbais que os seres 

humanos vivenciam em seu dia-a-dia. Sem dúvida alguma, o contexto sócio-histórico e 

cultural é o grande mobilizador de práticas de linguagem significativas que permitem 

um dar-se a conhecer e a conhecer o outro através da linguagem.  

 

A linguagem verbal constitui um arsenal de conhecimentos lingüísticos e 

extralingüísticos que são materializados nos mais diversos e infinitos gêneros que vão 

ganhando vida e forma no momento em que são produzidos. É esse caráter 

constitutivo do ser humano por meio das ações de linguagem que nos leva a adotar a 

nossa base teórica sustentada no paradigma teórico de Bakhtim relativos à concepção 

de linguagem, dialogismo, interação verbal, gêneros do discurso/texto, aos 

pressupostos teóricos vygotskiano, no que diz respeito à concepção ensino-

aprendizagem e às contribuições do grupo de Genebra, sobretudo na tese defendida 

por Schneuwly, dos gêneros como instrumentos de ensino. 
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1. Bakhtin29 e a teoria da enunciação 

1.1 Interação verbal e dialogismo 

Todo o ser humano é dotado da capacidade de se comunicar por meio da linguagem. 

Em nosso caso específico estamos dando importância à linguagem verbal que emerge 

das relações interativas que os indivíduos têm uns com os outros. Ao contrário, a 

linguagem verbal não possibilitaria a comunicação entre os humanos. Como propõe 

Bakhtin30 (1999, p. 113) “A palavra é uma ponte lançada entre mim e os outros. Se ela 

se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”. Portanto, ela é mediadora 

entre os sujeitos e a ação que eles praticam no ato da comunicação. 

 

A interação verbal no processo da cadeia verbal não surge do vazio. Ele emerge do 

contexto sócio-histórico e cultural em que a ação acontece. 

 

A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente 

e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação. Nesse 

sentido, a linguagem verbal é uma criação coletiva, construída a partir de um diálogo 

cumulativo entre o “eu” e o “outro” no âmago das interações sociais. Essa visão 

enunciativa da linguagem que trata a enunciação como produto da interação de dois ou 

mais indivíduos socialmente constituídos e, justamente por se encontrarem 

organizados em um contexto sócio-histórico, os enunciados estão sempre em diálogo 

com outros enunciados – princípio do dialogismo. O dialogismo esta presente, portanto, 

em toda a comunicação humana como processo e produto das concepções, 

significações, representações, conceitos, ideologias, etc que os humanos vão 

elaborando ao longo da sua evolução. A voz individual só pode ser ouvida se se 

                                                 
29 Nasceu em 1895, em Oriol (Rússia). Em 1918 diplomou-se em História e Filologia. Em 1920 ocupou diversos 
cargos de ensino, momento em que começa a dar grandes contribuições à ciência da linguagem. E é por essa razão 
que é considerado um grande teórico do texto. 
Pertencia a um pequeno círculo de intelectuais e de artistas. Esse círculo foi conhecido sob o nome de “circulo de 
Bakhtin”, pois foi um circulo de idéias inovadoras, numa época de muita criatividade, particularmente nos 
domínios da arte e das ciências humanas. Morreu em 1975. 
30 Opondo-se ao subjetivismo individualista, que reduz a linguagem a um ato isolado e monológico, e ao 
objetivismo abstrato, que considera esta apenas como um sistema abstrato de formas, o autor propõe uma 
compreensão mais ampla da linguagem e da língua que vai alem dessas abordagens dualistas e que prioriza a 
interação verbal como fundamento para a construção de uma sintese dialética. 
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integrar ao complexo de vozes já presentes. Sob esse prisma o ser humano só existe 

no diálogo, em outras palavras, no seio do ser se encontra o outro. 

 
Assim, podemos dizer que o ato de argumentar é preponderantemente uma ação 

dialógica, pois para efetivar-se precisa, necessariamente, de diferentes vozes 

implicadas diretamente no discurso. 

 
1.2 Os gêneros do discurso/textuais: uma construção sócio –histórica da 

linguagem 

Dada a relevância do princípio dialógico da comunicação humana na formação de 

enunciados no bojo das relações sócio-históricas, BAKHTIN (2000) prestigia-nos com o 

conceito de gêneros do discurso para denominar as formas típicas de enunciados 

imbricados na ampla e infinita esfera da atividade humana. 

 
Todas as esferas da atividade humana são atravessadas por formas variadas de 

utilização da língua que lhe conferem a qualidade propriamente humana. Cada uma 

dessas esferas de utilização elabora seus tipos “relativamente estáveis de enunciados, 

sendo que isso denominamos gêneros do discurso”. (BAKHTIN, 2000, p.279). 

 

Por serem os gêneros do discurso elaborações verbais oriundas das relações sociais 

entre os humanos diante de um contexto extra-verbal que influi nos enunciados dos 

interlocutores, podemos dizer que os gêneros são produções verbais social e 

historicamente construídas a partir da emergência comunicativa e social. Sob esse 

enfoque, podemos constatar que os gêneros são substancialmente históricos.  

 
À medida que a sociedade se desenvolve e novas esferas de atividade vão surgindo, 

os gêneros também surgem e corporifica no repertório das culturas. Por ser histórico é 

que aparecem, evoluem, mudam, perdem vigência e até desaparecem. Como por 

exemplo, os Tupinikim, que diante das situações sócio-históricas que estão inseridas e 

a emergência de se estar a todo o momento em comunicação com diferentes esferas 

da atividade humana em busca de melhores condições de vida para o seu povo é que 

o discurso argumentativo veio sendo incorporado com mais freqüência pelos seus 

falantes. 
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Diante de sua historicidade os gêneros também podem ser caracterizados como 

heterogêneos. Se materializam de diversas formas na cadeia verbal. BAKHTIN (2000, 

p.279) nos ilumina dizendo que 

A riqueza e a variedade de gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 
atividade humana e inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. [...] 

 

Os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada esfera da 

atividade humana pelo seu conteúdo temático, e por sua construção composicional e 

estilo verbal (seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua). Na 

voz do teórico do texto esses três elementos fundam o todo do enunciado concreto e 

todos são marcados pela especificidade da comunicação. 

 
Definir cada um desses termos, no entanto, não é tarefa fácil, uma vez que, conforme 

nos aponta BARBOSA (2000, p. 45),  

[...] o autor (Bakhtin) não fornece definições precisas sobre esses elementos, o que nos obriga a 
um certo trabalho interpretativo – nem sempre balizado explicitamente pelos textos – baseado 
nos indícios que o autor vai deixando em diferentes passagens de suas obras. Tampouco são 
quantitativamente iguais os pesos em termos de destaque que o autor dá a esses três 
elementos. Sem duvida nenhuma, Bakhtin se ocupa prioritariamente do estilo, medianamente do 
conteúdo temático e dirige muito pouca atenção às formas de composicionais, ou pelo menos, 
fala pouco sobre elas. 

 

Embora Bakhtin não tenha nos dado o prestígio de conceber explicitamente as 

especificidades de cada componente do gênero, buscaremos expor, em linhas gerais, o 

que vem a ser cada um desses elementos, uma vez que essa distinção é relevante 

para entendermos o funcionamento dos gêneros e sua forma de evolução. Iluminada 

pela leitura das obras do próprio autor (Bakhtin) e pela releitura feita por BARBOSA 

(2001), ALENCAR (2005), FIGUEREIDO (2005) das obras do russo podemos elucidar 

que a forma composicional refere-se ao formato que enunciado apresenta, o qual pode 

ser compartilhado por outros enunciados de um mesmo gênero. Está relacionado ao 

plano da expressão e da seqüência de organização do gênero.  

 
Essa forma, no entanto, não surge de repente e nem é inventada: ela é resultado das 

cristalizações sócio-históricas e da necessidade advinda do próprio contexto de 

interação em que o uso do gênero se dá. Assim, quando adotamos um gênero, já estão 
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nele atreladas formas composicionais mais ou menos estabelecidas, aos quais podem 

determinar estilos possíveis. O segundo elemento – conteúdo temático – é o que pode 

ser dizível num determinado gênero. Seria o resultado de uma apreciação valorativa 

sobre um conteúdo, refratado por uma associação ideologicamente construída, mas 

que se realiza dentro de um enunciado vivo. Ele é, portanto, a significação concreta 

que não depende somente da valorização ativa do locutor, mas também da 

compreensão ativa do interlocutor. E, por realizar-se somente em uma situação efetiva, 

ele é sempre único e irrepetível. Quanto ao terceiro e último elemento proposto por 

Bakhtin – o estilo – diz respeito ao micro universo lingüístico da língua, ou seja, às 

formas lingüísticas pertinentes ao gênero. O autor demonstra também a posição 

enunciativa que pode ser assumida pelo autor a qual pode ser evidenciada pelas 

marcas lingüísticas – recursos lexicais, gramaticais e enunciativos, etc – presentes no 

gênero. 

 
BARBOSA (2001, p. 48/49), em sua interpretação e apreciação sobre esse conceito, 

acrescenta ainda que 

[...] o estilo [...] tende a ser uma categoria mais aberta que a forma composicional, sendo 
prefigurado e restringindo por essa, mas a partir de recorrências estilísticas anteriores, dadas por 
especificidades das esferas de comunicação. Assim, [...] mudanças no estilo podem vir a alterar 
a forma composicional de um determinado gênero o que pode, eventualmente, até originar outro 
gênero. 

 

Esses três elementos que dão corpo ao gênero são determinados pelo contexto de 

produção em que os gêneros estão vinculados. Os interlocutores organizam o seu 

discurso parametrizados por situações de comunicação provindas do seu meio social e 

historicamente estabelecidos. Nas palavras de BAKHTIN(1999, p. 113) “a situação 

social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por 

assim dizer, a partir do seu interior, a estrutura da enunciação“. E, por conseguinte, se 

reintera nos enunciados. 

Face ao vínculo que a comunicação tem com o contexto mais imediato é que BAKHTIN 

(1999, p. 124) elabora a ordem metodológica para o estudo da língua. 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em que se 
realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita com a 
interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala na vida e na 
criação ideológica que se prestam a uma determinação pela interação verbal. 
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3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística habitual. 
É nessa mesma ordem que se desenvolve a evolução real da língua: as relações sociais evoluem (em 
função da infra-estrutura), depois a comunicação e a interação verbais evoluem na quadro das relações 
sociais, as formas nos atos de fala evoluem em conseqüência da interação verbal, e o processo de 
evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua. 

 
 
Com base nessa ordem metodológica fica evidenciado que para um estudo sistemático 

da língua em favor da comunicação é necessário partir de contextos mais amplos, das 

esferas ou dos contextos de enunciação, para em seguida analisarem-se as produções 

lingüísticas dadas nesses contextos e, finalmente, as formas da língua. 

 

Transpondo as idéias do teórico russo para o aprendizado da língua, constatamos que 

o seu ensino-aprendizagem numa perspectiva para o desenvolvimento de capacidades 

comunicativas não pode ser enfatizada pelo estudo da gramática se não pela 

construção de enunciados ou gêneros do discurso que escutamos e que reproduzimos 

na comunicação real. Nós falantes de uma língua dispomos de um vasto repertório de 

gêneros, orais e escritos, e quando falamos os utilizamos sem tomar clara consciência 

de sua existência. Esta tese bakhtiniana sobre os enunciados contradiz o que se pensa 

e se pratica normalmente sobre, e para o ensino-aprendizagem da língua. 

 
Ainda sob o escopo da historicidade e heterogeneidade dos gêneros, BAKHTIN (2000) 

postula uma divisão entre gêneros primários e gêneros secundários. 

Segundo o autor, os gêneros primários ou livres abarcam os gêneros que estão em 

instâncias menos evoluídas numa relação imediata com a realidade na qual se 

produzem, como por exemplo, situações cotidianas e privadas e são 

predominantemente orais. Já, os gêneros secundários, próprios da esfera privada, se 

manifestam em circunstancias de uma comunicação cultural, mais complexa e 

evoluída, e manteriam uma relação indireta ou mediada com sua situação de produção, 

como por exemplo, os científicos, debate público, etc e são de natureza escrita. Eles 

seriam ainda a reelaboração dos gêneros primários. 

 
Segundo BAKHTIN (2000, p. 281) esse processo de transformação de um gênero 

primário em gênero secundário sofre um processo de transmutação. 
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Durante o processo de transformação, esses gêneros secundários absorvem, os gêneros 
primários (simples) de todas as espécies, que se constituíram em circunstancia de uma 
comunicação verbal espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos 
gêneros secundários, transformam-se dentro deles e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos enunciados 
alheios. 
 

Em síntese, os gêneros secundários que absorvem e reelaboram os gêneros primários, 

se distanciam da situação de produção e seriam objeto de uma estruturação autônoma, 

convencional, especificamente lingüísticas, que ajudariam à reestruturação permanente 

do pensamento. 

 

Essa dicotomia entre gêneros primários e secundários nos leva a pensar o ensino-

aprendizagem da linguagem verbal que priorize a compreensão e produção de 

diferentes gêneros discursivos. Embora, Bakhtin carregue demasiado ás tintas a favor 

dos gêneros secundários, não podemos pensar que a escola priorize apenas o estudo 

de gêneros secundários. Os primários poderiam ser referência para a produção, 

compreensão e apropriação de dos gêneros secundários, uma vez que, os secundários 

estão na base dos primários. 

 

Nesse sentido, a escola é um espaço social onde há a possibilidade de se estudar os 

gêneros secundários mediante o seu uso social nas distintas esferas das atividades 

humanas. Exemplificando essa situação tomemos um dos objetivos da área de Língua 

Portuguesa inscrito no REFERENCIAL CURRICULAR PARA AS ESCOLAS 

INDÍGENAS (1998 ): usar a(s) língua(s) do seu repertório lingüístico para expressar-se 

oralmente, de forma eficiente e adequada às diferentes situações e contextos 

comunicativos. Isso nos evoca a necessidade de se trabalhar com gêneros de várias 

esferas comunicativas, sobretudo aqueles que ainda não fazem parte do repertório dos 

educandos e se fazem que possam ser estudados para melhor se apropriado e 

utilizado. 

 

BARBOSA (2001) enfatiza o papel relevante que a escola julga em desenvolver 

capacidades comunicativas em seus educandos através de práticas efetivas de 

linguagem. Preconiza que se alguém domina um gênero, não vê muito sentido na 
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insistência de tematização sobre ele, ou mais especificamente, não vê razão para que 

se proponham práticas que visem o desenvolvimento de uma metalinguagem 

específica, a não ser que se tenha um interesse em melhorar a performance ou que 

seja movido por algum motivo, que não vem ao acaso. Mas, em muitas situações 

escolares, na grande maioria das vezes, estamos diante de sujeitos que não dominam 

certos gêneros e que, talvez, sem a intervenção escolar nunca venham dominá-los. 

 

Portanto, a escola deve incidir sobre a formação de sujeitos capazes de utilizar a 

linguagem verbal em suas distintas formas de expressão e esferas de produção, tanto 

para o desenvolvimento de capacidades eficazes para realizar uma comunicação 

fluente em diferentes situações sociais, assim como, para contribuir no 

desenvolvimento de uma pessoa e construir seu pensamento; em primeira instância um 

pensamento prático e logo, consciente e crítico. 

 

É nesse sentido que a escola indígena Tupinikim por meio do trabalho do educador 

deve promover e proporcionar um ensino voltado para o desenvolvimento progressivo 

de capacidades discursivas, sobretudo, a capacidade de argumentar, por ela ser uma 

ação discursiva fundamental no dia-a-dia das comunidades indígenas. 

 

2. Os Gêneros do discurso/texto: uma referência na abordagem da Pedagogia do 

Texto 

De uma forma sintética a Pedagogia do Texto é uma abordagem educativa que toma o 

texto como unidade central do processo de ensino-aprendizagem de todas as 

disciplinas escolares. 

 
Uma das razões que justifica essa abordagem educativa e que reiteramos aqui com a 

finalidade de entendermos o lugar dos gêneros do discurso/texto no bojo dessa 

abordagem é o reconhecimento da linguagem verbal no desenvolvimento psicológico e 

social dos seres humanos.  

 
Com efeito, para levar a cabo essa premissa, as práticas educativas devem assumir 

como objeto de ensino-aprendizagem das diversas disciplinas escolares, as diversas 
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materializações da linguagem verbal, a saber, os gêneros do discurso/texto. Pois, são 

produtos da atividade humana, e como tais são articulados as necessidades, interesses 

e condições de funcionamento de uma sociedade dada. 

 

BAKHTIN (2000, p.229/330), um dos autores que fundamenta a abordagem, diz que 

“Quaisquer que sejam os objetivos de um estudo, o ponto de partida só pode ser o 

texto” pois, “onde não há texto também não há objeto de estudo e nem de 

pensamento”. Por essa razão é que a Pedagogia do Texto vê a materialização empírica 

dos gêneros, o texto, como unidade composta de um lado por unidades lingüísticas e, 

de outro lado, por conteúdos que são diversificados e que se expressam nas 

comunicações humanas através dos gêneros. 

 
É através dos diversos gêneros que o ser humano mostra o que conhece, suas 

ideologias, sua cosmovisão do mundo, seus valores étnicos e culturais, etc. Contudo, 

são a marca simbólica e significativa da e na vida do ser humano. 

 

MUGRABI (1999) enumera cinco razões que justificam definitivamente a importância 

da linguagem verbal sob o enfoque dos diversos gêneros do discurso/texto no interior 

do ensino-aprendizagem de diferentes conhecimentos: 

 

� No ser humano existem representações racionais do mundo e subsistem 

também representações idio-sincráticas; estas repre-sentações são às vezes 

heterogêneas e discor-dantes, uma vez que não racionalizadas; 

� A produção de textos (materialização empírica dos gêneros) é uma tentativa de 

compreender o mundo, propondo uma esquematização, uma estrutura 

configuracional que tenta ordenar o que antes estava fragmentado; 

� Exprimindo-se verbalmente os sujeitos aprendizes têm a possibilidade de 

reformular suas representações acerca de um determinado objeto de 

conhecimento; 

� As intervenções educativas sobre essas representações materializadas no texto 

e sobre as formas lingüísticas que as expressam podem transformar as 

representações que os sujeitos têm de si próprios e do mundo em que vivem; 
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� O texto constitui assim um filtro por meio do qual os sujeitos interpretam e 

compreendem as ações humanas, os fenômenos físicos e sociais, etc. 

 

Em suma, a Pedagogia do texto é um convite aos programas educativos que se 

inscrevem na problemática do humano em sua relação com o mundo social e histórico 

na perspectiva de repensar tal problemática enquanto fato antropológico, sócio-

histórico-econômico, lingüístico, ético e político, etc. 

 
Com esse intuito, é que a Educação Escolar Indígena do Espírito Santo tem como 

prática pedagógica a Pedagogia do Texto, por ela garantir o domínio progressivo e 

sistemático da diversidade de gêneros discursivos/textos que está disponível no 

repertório das culturas, como, por exemplo, a argumentação. 

  
É imprescindível que os educadores privilegie a argumentação em seus planos de aula, 

de tal forma, que possam prevê o que argumentar e como argumentar. Dessa forma 

estarão dando condições para que possam utilizar recursos lingüísticos e discursivos 

que compõem o todo da comunicação.  

 

3. A argumentação 

3.1 A Retórica Clássica Aristotélica e a Nova Retórica de Chaim Perelman 

Diante da bibliografia selecionada para o tratamento do tema percebe-se que no que 

tange os estudos acerca da argumentação é imprescindível historicizá-la desde a 

filosofia defendida por Aristóteles chamada pelos estudiosos Antiga Retórica31 à Nova 

Retórica proposta por Chaim Perelman. GUIMARÃES (1997, p.145) afirma que a 

argumentação é objeto de estudo desde a Antigüidade, visto que “o objetivo da arte 

retórica – a adesão dos ouvintes – é o mesmo que o de qualquer processo 

argumentativo”. 

 
A palavra Retórica tem sido entendida historicamente em acepções muito diversas. Em 

sentido lato, a retórica se mistura com a poética, consistindo na arte da eloqüência em 

                                                 
31 A retórica teve origem na Grécia antiga. O seu nascimento histórico se deu no século V antes de Cristo, em 
Siracusa, na Magna Grécia, onde hoje é a Itália.  
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qualquer tipo de discurso. Não é esse, no entanto, o sentido que nos interessa para o 

nosso estudo, mas a concepção mais restrita que identifica a retórica como segundo 

ARISTÓTELES32 (1991, p.36) “a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, 

pode ser capaz de gerar a persuasão”. Nesse sentido, a retórica na visão aristotélica é 

definida como a arte de descobrir o que há de persuasivo em cada assunto. Com isso, 

fica bastante clara a íntima relação existente entre Retórica e a ação de persuadir. 

 
Sob outro ponto de vista a Retórica também era vista como uma disciplina que 

respondia pelo estudo do argumento concebida como “a arte do bem dizer” que, 

circunscrita à esfera das atividades humanas, qualificava-se pelo uso da linguagem 

“em público”. E é essa a concepção vigente entre os estudiosos antigos e medievais. 

Os estudiosos modernos, contudo, tem preferido ver na retórica uma arte produtora, a 

exemplo da poética e das belas artes. 

 
Barthes (apud Leal e Montes (1977)) afirma que o autor descreve cinco possibilidades 

práticas para retórica. Uma delas é a retórica como uma prática social numa 

perspectiva pragmática de linguagem. Deixa claro que esta possuiu um aspecto de 

classe, privilegiando as classes dominantes: os que têm acesso ao universo da 

Retórica, os que sabem falar e escrever bem e que, por isso, ascendem socialmente. 

 

ARISTÓTELES (1977) em a Arte Retórica elucida os meios que podem ser usados 

para persuadir os interlocutores envolvidos no discurso argumentativo. Divide esta arte 

em três momentos: o primeiro baseia-se no caráter do orador, o segundo, nas paixões 

dos ouvintes e o terceiro, no processo lógico de desenvolver os argumentos por meio 

de exemplos (entimenas), uma forma retórica do silogismo33. 

 
Como a arte de persuadir, a retórica toma, nas palavras de OSAKABE (1979, p.157), a 

fala como forma de ação (ação de persuadir), pois é através dela que o caráter do 

                                                 
32 Aristóteles nasceu em Estagira, no norte da Grécia, em 384 a.c, e morreu na ilha de Euboea em 322 a.c. Foi a 
primeira pessoa a dar importância ao estudo sistemático das diversas disciplinas das artes e ciências que surgiam 
como entidades separadas pela primeira vez no século IV a.C.  
33 O silogismo retórico é aquele tipo de silogismo em que as premissas não se referem àquilo que é certo, mas 
aquilo que é provável, e tem importância fundamental para a retórica já que na maioria dos casos em que 
estão em jogo assuntos humanos nem sempre se pode basear a argumentação apenas naquilo que é verdadeiro, 
mas apenas no que é verossímil. 
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orador é colocado em ação, com a intenção de chegar à persuasão do ouvinte, que 

também orienta sua ação a partir do discurso do orador. Como afirma o autor ao dizer 

que “A relação fundamental do ponto de vista da retórica aristotélica, entre orador e 

ouvinte, é muito mais a relação verbal orientadora do que de informação transmitida”. 

 
Diante dessa citação, observamos que o autor nos chama a atenção para o papel que 

o orador/interlocutor exerce por meio da fala. A ênfase, portanto, não está colocada 

apenas no quê se diz, no conhecimento produzido pela fala, mas na finalidade de 

persuadir. 

 
É preciso salientar dois aspectos da obra aristotélica: o primeiro ponto refere-se à 

importância atribuída por Aristóteles ao conhecimento de auditório examinando as 

diferentes emoções e convicções peculiares a diversos tipos de auditórios. O segundo 

ponto diz respeito ao reconhecimento que o estagirista dá a retórica em si mesma é 

moralmente neutra, podendo ser usada para o bem ou para o mal. 

 
Rompendo com a tradição, Chaim Perelman juntamente com Olbrechts-Tyteca 

distinguem a argumentação do raciocínio formal que trata de verdades impessoais, fora 

do contexto, por meio de regras universais. 

 
De posse da obra O Tratado da Argumentação escrito por esses autores nos damos 

conta da importância que o auditório é potencializador nas práticas discursivas, uma 

vez que, “cada orador pensa, de uma forma mais ou menos consciente, naqueles que 

procuram persuadir e constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos”. Isso 

nos faz crer que a questão fundamental num processo discursivo que envolve a 

argumentação como a finalidade de interação comunicativa é tomar como referência o 

próprio conjunto de argumentos do orador que consideram válidos, mas, sobretudo, o 

parecer daqueles a quem ele (o orador) se dirige (o auditório). 

 
PERELMAN e OLBRECHTS – TYTECA (2002, p. 21) nos ilumina ao difundir a idéia de 

que 

Esse contato entre o orador e seu auditório não concerne unicamente às condições prévias da 
argumentação: é essencial também para todo o desenvolvimento dela. Com efeito, como a 
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argumentação visa obter a adesão daqueles a quem se dirige, ela e, por inteiro relativa ao 
auditório que procura influenciar. 

 
 
Toda a argumentação é determinada pelo auditório ao qual ela é destinada, e, na sua 

forma, em particular, pela natureza física, social e política que constitui o auditório. Isso 

nos faz dialogar com o pensamento de Bakhtin acerca da relevância que o contexto 

social imediato tem na elaboração e organicidade dos gêneros textuais e da 

reciprocidade entre os interlocutores no momento da interação verbal.  

 
Face a importância dada ao repertório do auditório, a arte da argumentação consiste 

em fazer boas hipóteses sobre o auditório, sobre o qual ele espera naquele que fala, e 

então particularmente sobre a imagem que o orador vai dar dele mesmo e de seu 

auditório no seu discurso. PERELMAN e OLBRECHTS – TYTECA (2002, p. 23) são 

bastante claros e precisos sobre essa questão, pois advogam que “o conhecimento 

daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer 

argumentação”. E, complementa ainda, afirmando que 

[...] as opiniões de um homem dependem de seu meio social, de seu círculo, das pessoas que 
freqüenta e com quem convive [...]. Por isso a cultura própria de cada auditório transparece 
através dos discursos que lhe são destinados, de tal maneira que é, em larga medida, desses 
próprios discursos que nos julgamos autorizados a tirar alguma informação a respeito das 
civilizações passadas. 

 

Sob esse postulado PERELMAN e OLBRECHTS – TYTECA (2002) especificam e 

caracterizam três tipos de auditórios34: 

a) aquele constituído pela humanidade inteira, o auditório universal; 

b) aquele formado no diálogo, pelo interlocutor a quem se dirige; 

c) aquele representado pelo sujeito falante/discursante quando delibera ou figura as 

razões de seus atos; 

 
Essa caracterização difundida pelos autores marca a importância que a arte de 

argumentar está diretamente relacionada à busca da adesão de um auditório. Por essa 

                                                 
34 Encontramos três espécies de auditórios, considerados privilegiados a esse respeito, tanto na pratica corrente como 
no pensamento filosófico.  O primeiro, constituído pela humanidade inteira, ou pelo menos por todos os homens 
adultos e normais, que chamaremos de auditório universal; o segundo formado, que no diálogo, unicamente pelo 
interlocutor a quem se dirige; o terceiro, enfim, constituído pelo próprio sujeito, quando ele delibera ou figura as 
razões de seus atos. PERELMAN e OLBRECHTS – TYTECA (2002, p. 33-34) 
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razão que a noção de auditório é, a nosso ver, muito importante no âmbito 

argumentação, por possibilitar aos sujeitos envolvidos o cálculo das opiniões e 

intenções dos destinatários, constituídos historicamente. 

 

3.2 O conceito de argumentação 

Todos nós estamos a cada dia diante de diversas situações que nos remetem a um 

comportamento discursivo argumentativo, pois na maioria das vezes estamos 

defendendo nossos pontos de vista, dando opiniões, justificando, etc seja no trabalho, 

na família, na política e outros. 

 
Ancorado em uma concepção de linguagem como atividade, forma de ação, DUCROT 

(1973) se propõe a construir um conceito de argumentação ou argumentatividade 

(palavra usada pelo autor). Numa perspectiva enunciativa, o autor propõe que, a 

argumentatividade está inscrita na própria língua. Em outras palavras, a linguagem 

humana é por si própria argumentativa. 

  
Numa mesma linha de pensamento KOCH (1984) demarca que a interação dialógica é 

inteiramente marcada pela argumentatividade “procuramos dotar nossos enunciados 

de determinada força argumentativa”. Isto é, procuramos produzir nossos enunciados 

de modo que a compreensão de nosso interlocutor caminhe no sentido de 

determinadas conclusões. Portanto, a interação social entre os indivíduos através da 

linguagem caracteriza-se fundamentalmente pela argumentatividade.  

 
Essa ação de influir sobre o outro através do ato de persuadir por meio de palavras se 

dá devido à intencionalidade que o ser humano tem ao agir sobre o comportamento do 

outro ou fazer com que compartilhe das mesmas opiniões. A autora ainda afirma, que é 

por essa razão que se pode falar que o ato de argumentar constitui o ato lingüístico 

fundamental. 

 
De acordo com a etimologia da palavra o termo argumentação é de origem latina 

argumentare, significando apresentar argumentos, provar por meio de argumentos; já o 

termo argumento, também proveniente do latim argumentum,significa raciocínio 

destinado a provar ou refutar uma proposição, ou prova em apoio a uma proposição. 
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Acerca da leitura dos diferentes autores que fizemos para o desenvolvimento desse 

tema, a ação de argumentar está sempre relacionado à finalidade de convencer o 

outro, opinar sobre um determinado tema, justificar, persuadir, ou melhor, o que se 

pretende com a argumentação é sempre a adesão do outro, como propõe a Nova 

Retórica. 

 
Numa perspectiva sócio-histórica da linguagem, a qual adotamos em nosso trabalho, o 

ato de argumentar é uma forma de dialogismo que envolve a interação de duas ou 

mais pessoas numa posição de “enfrentamento” por meio de palavras que elucidam 

opiniões acerca de um tema controverso oriundos das situações sociais referentes à 

sociedade em geral ou por uma dada cultura particular. 

 

3.3 A argumentação: um tipo textual que comporta um conjunto de gêneros 

DUCROT (1973) e KOCH (1993) assinalam que a argumentação é uma propriedade 

geral do discurso por ela está presente direta ou indiretamente em todas as atividades 

discursivas dos interlocutores com uma intenção de provocar no leitor/ouvinte algum 

efeito, e que, portanto tem uma intenção persuasiva. 

  
Diante da variedade terminológica que encontramos para designar as diferentes formas 

de expressão verbal tomamos em nossa pesquisa duas terminologias que 

consideramos importantes. Para a primeira noção tomamos a de tipo textual para 

designar a argumentação conforme aborda MARCUSCHI (2002, p.19) 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de seqüência teoricamente definida 
pela natureza lingüística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 
relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias 
conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 

 
 
Numa escala sócio-histórica da linguagem a argumentação como tipo textual ao nosso 

ver não dá conta da abrangência da diversidade de formas de expressão que o 

indivíduo utiliza para se expressar. Por essa razão é que elucidamos a segunda noção, 

gêneros de textos ou gêneros do discurso, para designar as diferentes formas de 

materialização de gêneros argumentativos que emergem de acordo com o contexto de 

produção em que são produzidos e os interlocutores envolvidos nessa interação. 
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MARCUSCHI (2002, p. 22-23) sobre essa noção afirma que 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos 
materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-
comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 
característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns 
exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta expositiva, reunião de 
condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, 
cardápio de restaurante, instruções de uso, autdoor, inquérito policial, resenha, edital de 
concurso, piada, conversação espontânea, conferencia, carta telefônica, bate-papo por 
computador, aulas virtuais e assim por diante. 

 

Como podemos ver o contexto de produção e os interlocutores envolvidos são os 

pontos de referência para o estudo e construção dos gêneros. No caso específico dos 

gêneros de textos que objetivam argumentar, defender um ponto de vista acerca de um 

tema controverso, persuadir, justificar, etc eles emergem a partir da identificação de 

uma polêmica ou tema controverso que elucida diferentes opiniões (argumentos) sobre 

um objeto que intervenha no sistema de valores compartilhado entre os interlocutores. 

 

Tomando com referência central para o estudo dessa temática BAKHTIN (2000, p.325) 

nos brinda com a seguinte passagem 

Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a 
qual não há, e não poderia haver, enunciado. As diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e 
as diversas concepções típicas do destinatário são as particularidades constitutivas que 
determinam a diversidade de gêneros do discurso. 

 

Compartilhando com a mesma idéia e reforçando ainda o pensamento do teórico russo, 

LEAL e MORAIS (2006, p.21) defendem que 

 
Concebendo a argumentação como uma atividade discursiva e considerando que existem alguns 
gêneros textuais que se caracterizam pela presença marcante de estratégias para argumentar, 
torna-se fundamental refletir sobre os contextos em que tais gêneros emergem. O primeiro 
aspecto a ser abordado refere-se ao fato de que se a argumentação emerge em situações 
controvérsias (idéias passiveis de refutação), então, o confronto entre pontos de vista elucidados 
por diferentes vozes no discurso é inevitável. São as estratégias para lidar com essas diferentes 
vozes e para responder aos diferentes interlocutores que surgem como tema de estudo quando 
se pretende assumir a argumentação como atividade discursiva.  
 

 
Portanto, dependendo do contexto de produção em que os gêneros são produzidos e 

da atuação dos interlocutores envolvidos na interação surgem formas relativamente 

estáveis de enunciados que direcionam sua finalidade para o agir argumentativo, ou 

melhor, diferentes formas de argumentar. Nesse sentido podemos enumerar alguns 
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exemplos: textos de opinião, diálogo argumentativo, carta do leitor, carta de 

reclamação, carta de solicitação, deliberação informal, debate regulado, editorial, 

ensaio, dissertação, carta aberta, etc. 

 

3.4 A situação/contexto de produção de gêneros argumentativos 

Baseando em BRONCKART (2003) o contexto de produção é configurado por um 

conjunto de parâmetros oriundos do contexto físico e sociosubjetivo em que estão 

inscritos os interlocutores no momento da interação e produção verbal. Esses 

parâmetros influenciam a forma como serão os gêneros materializados e ou 

organizados. 

 
Dessa forma, o contexto de produção que evoca gêneros tipicamente argumentativos 

se inscreve no quadro de situações sociais polêmicas ou conflitantes, cuja finalidade é 

convencer ou persuadir o outro (o seu destinatário, auditório, interlocutor, etc) de forma 

que o locutor ou orador age discursivamente sobre as crenças do destinatário do 

discurso. 

 

Diante dessa situação, o argumentador assume uma posição face ao problema em 

questão e tenta convencer, persuadir o outro através de argumentos que considera 

relevantes para marcar o seu posicionamento. 

Estas situações se caracterizam de acordo com DOLZ (1996) e MUGRABI (2002) da 

seguinte maneira: 

• Existência de uma controvérsia sobre um assunto determinado; 

• Uma pessoa qualquer (argumentador) desempenhando uma função sobre o 

tema em questão adota uma posição e tenta convencer racionalmente o seu 

destinatário, que pode ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas (auditório 

universal ou particular). A posição do enunciador é determinada pelo caráter 

social e psicológico do(s) seu(s) destinatário(s); 

• O(s) destinatário(s), que também é (são) um sujeito qualquer dotado de um 

papel social, é susceptível de ter uma posição contrária à do argumentador. 

Esse destinatário pode ser uma espécie de adversário de opinião diferente ou 
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oposta, que se trata de transformar as opiniões do destinatário, o que supõe a 

refutação do seu ponto de vista inicial, pela colocação em causa de seus 

argumentos. Um outro modelo de destinatário é o neutro que pode ser um 

semelhante ao enunciador a quem se trata de dar seu ponto de vista, que quer 

dizer expor seu ponto de vista, de estabelecer a precisão de uma atitude, de um 

raciocínio, de uma conclusão e de apresentar justificativas acerca dos 

argumentos desenvolvidos; 

• Finalidade: convencer, modificar as opiniões e as atitudes do(s) destinatário(s). 

Para isso ele precisa, conforme PERELMAN e OLBRECHTS – TYTECA (2002), 

conhecer o seu destinatário ou auditório, levar em conta a posição social geral 

em que se encontra o seu destinatário e assim antecipar possíveis respostas. 

 

LEAL e MORAIS (2006, p.26) certificam que “são as situações de produções que 

guiam o redator no momento das decisões. Logo, consideramos que as configurações 

que os textos assumem dependem dessas decisões dos indivíduos”. 

 

A situação de produção está no âmago da elaboração de um determinado gênero 

textual e ela interfere diretamente em tais decisões, conforme postula os autores acima 

ao dizer (2006, p.26) que 

Muitas das características da situação de interação, com certeza, interferem em tais decisões. 
Dentre tais fatores, podemos citar as representações do redator a respeito das opiniões dos 
possíveis leitores; as representações sobre as expectativas dos leitores em relação às suas 
próprias posições, a complexidade do tema; os conhecimentos prévios sobre ele; os 
conhecimentos sobre o gênero textual a ser construído; dentre outros fatores. 

 

DOLZ (1996) e MUGRABI (2002) salientam que antecipar e levar em conta a posição 

geral do(s) destinatário(s) nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo quando estamos 

em uma situação de produção escrita que nos mantemos num certo distanciamento 

físico e cognitivo do (s) destinatário(s). DOLZ (1996) reintera essa questão dizendo que 

É necessário distinguir um diálogo argumentativo e a escrita de um texto argumentativo. No 
primeiro, a presença de dois interlocutores “face à face”aparece como fundamental para facilitar 
a tomada em consideração do ponto de vista. Em contrapartida, é muito mais difícil para o 
argumentador produzir um monólogo argumentativo escrito (por exemplo, escrever uma carta de 
contestação). 
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Nesse sentido, eles propõem que numa situação de argumentação escrita é 

absolutamente necessário: 

• Antecipar globalmente a posição do destinatário; 

• Justificar e apoiar o próprio ponto de vista com um conjunto de argumentos; 

• Refutar eventuais argumentos contrários; 

• Planejar a sucessão de argumentos e sua articulação; 

• Negociar uma posição aceitável para todos; 

 

Como podemos perceber, argumentar é sempre uma relação dialógica com o outro. Ao 

contrário, ela não surtiria efeito. 

 

3.5 A organização interna da argumentação 

3.5.1 A seqüência argumentativa 

Como já foi mencionado, o gênero de textos se configuram em três dimensões 

essenciais: conteúdo temático, construção composicional e estilo verbal. Reiterando o 

que foi mencionado no decorrer desse arcabouço teórico, dentro de uma dada situação 

lingüística o falante/ouvinte produz uma estrutura comunicativa que se configura em 

formas-padrão relativamente estáveis de um enunciado, pois estas são formas 

marcadas pelos contextos sociais e históricos em que os interlocutores estão inseridos. 

Em outras palavras, tais formas estão sujeitas às alterações em sua estrutura, 

dependendo do contexto de produção e dos participantes que produzem discursos, os 

quais atribuem sentido ao que enunciam. Logo, conforme Bakthin, conclui-se que são 

muitas e variadas as formas que se materializam os gêneros textuais. 

 
Sob essa vertente é proporcional dizermos que quanto mais são as variadas práticas 

de linguagem materializadas nos diversos gêneros de texto, mais serão diversos os 

modelos de sua planificação. Assim, podemos dizer, que o contexto de produção e a 

situação de interação influenciam nas diferentes estratégias de argumentação. 

 
Alguns autores como LEAL e MORAIS (2006), ROSENBLAT (1998), BARBOSA (2001) 

têm estudado a construção dos argumentos a partir do trabalho de Toulmin (1998). De 

acordo com esses autores, Toulmin (1998) tenta detalhar os elementos constituintes da 
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argumentação, defendendo que a argumentação se configura em duas maneiras: a 

argumentação simples que seria composta de ponto de vista, dados e justificativa; ao 

passo que a argumentação elaborada chamada de complexa teria, ainda, a justificação 

da justificação, a modalização e a contra-argumentação. 

 
Conforme LEAL e MORAIS (2006, p. 11-20) há autores (Golder e Coirier (1994), Garcia 

(1981)), que tomam como referência os postulados de Toulmin na construção de 

modos de organização de gêneros argumentativos. Eles, ainda, fazem uma análise 

crítica das modalizações estáticas defendidas por esses autores (p.19-20) ao 

afirmarem que 

[...] quando passamos a considerar as situações de interação mediadas pelos textos, tendemos a 
perceber que os modelos de “textos argumentativos” propostos pelos diferentes autores citados 
são idealizações, formulações em abstrato, que não correspondem a gêneros textuais reais. 
Fala-se em “textos argumentativos” como se existissem, nas práticas sociais, modelos únicos 
que satisfizessem às diferentes condições com as quais se deparam os indivíduos na sociedade. 
[...] Não há, entre esses autores, ênfase em estratégias que os indivíduos adotam para satisfazer 
as condições do contexto de produção. 

 
 
Com efeito, a situação de ação de linguagem mediante a um contexto social 

influenciam na eleição do uso de distintos modelos de expressão verbal. 

 
Aproximando da concepção de que a argumentação é uma tipologia que abarca um 

conjunto de gêneros com finalidades de argumentar sobre um tema controverso, 

adotamos a noção de seqüência adotada por ADAM (apud Bronckart, 2003). Essa 

aproximação se justifica pelo fato de que a noção de seqüência está diretamente 

interligada à idéia de tipos de textos que estão indexados na infra-estrutura de um 

determinado modelo textual.  

ADAM apud BRONCKART (2003, p.218) define seqüência como  

Unidades seqüenciais relativamente autônomas, que integram e organizam macroposições, que, 
por sua vez, combinam diversas proposições, podendo a organização linear do texto ser 
concebida como produto da combinação e da articulação de diferentes tipos de seqüências 

 
Essas seqüências, em geral, apresentam-se, conforme Adam (apud Bronckart, 2003) 

cinco tipos básicos: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. 
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Numa releitura feita de Adam, BRONCKART (2003) afirma que todo o gênero de texto 

quando semiotizado ou materializado numa língua natural é constituído por tipos de 

seqüências que os organizam lingüisticamente com a finalidade de consolidar a 

linearidade do conteúdo temático. São essas seqüências ou estruturas lingüísticas que 

compõem a arquitetura interna da variedade de gênero de texto que fazem parte do 

repertório verbal dos seres humanos. 

 
Isso quer dizer que um determinado gênero de texto pode ser constituído por vários 

tipos de seqüências e essa característica os define como heterogêneos conforme 

postula Bakhtin. Logo, podemos mencionar que a argumentação poderia compor 

qualquer gênero. E, essa evidência, nos faz retomar a concepção KOCH (1993) ao 

afirmar que toda enunciação tem um caráter argumentativo. Contudo, mesmo que 

gênero seja heterogêneo quanto a sua organização seqüencial, uma das seqüências 

apresenta-se, freqüentemente, como preponderante sobre as demais.  Sob esse 

aspecto, podemos determinar que gêneros podem ser considerados argumentativos. A 

exemplo, aqueles que listamos anteriormente. 

 

Conforme ADAM (apud BRONCKART, 2003) em geral a semiotização do raciocínio de 

um gênero argumentativo se configura em uma sucessão de quatro fases: 

- a fase de premissas35 (ou dados), em que se propõe uma constatação de partida; 

- a fase da apresentação de argumentos, isto é, de elementos que orientam para uma 

conclusão provável; podendo esses elementos apoiados por lugares comuns (topoi), 

regras gerais, exemplos, etc; 

- a fase de apresentação dos contra-argumentos, que operam uma restrição em 

relação à orientação argumentativa e que podem se apoiados ou refutados por lugares 

comuns, exemplos. 

- a fase de conclusão (ou nova tese), que integra os efeitos dos argumentos e contra-

argumentos. 

É nesse movimento de posições e contraposições acerca de uma questão polêmica é 

que a argumentação vai se constituindo no processo da interação verbal. 

                                                 
35 Grifo do autor. 
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Numa perspectiva sócio-histórica da linguagem em que os gêneros textuais são 

dinâmicos e históricos não podemos adotar um modelo estático de formas de 

planificação. Com efeito, essas formas podem variar de acordo com o contexto de 

produção que potencializa a posição discursiva e lingüística dos interlocutores 

envolvidos. 

 
Sob esse ângulo é que os educandos indígenas devem ser colocados a argumentarem 

em diferentes situações comunicativas para que possam no decorrer da sua formação 

aprender a argumentar em quaisquer situação de produção que envolva a 

argumentação. 

 

3.5.2. Unidades lingüísticas e o funcionamento da argumentação 

Organizar o conteúdo temático da argumentação de forma articulada garantindo a 

progressão linear da temática em questão, o enunciador numa posição de 

argumentador, deve fazer escolhas lingüísticas importantes para orientar a 

compreensão do destinatário, e, logo, conduzi-lo a uma mudança de comportamento e 

ou opinião. Por essa razão, a especificidade das unidades lingüísticas de um gênero 

argumentativo é determinada pela finalidade argumentativa num propósito de prevê e 

orientar o(s) destinatário(s) em direção de um sentido. 

 
De acordo com BAKHTIN (1999) tema e forma devem estar diretamente interligados 

para constituir o todo compreensivo do texto. Essas formas são, contudo, muito 

variáveis, tendo em vista a gama de gêneros que suportam um agir argumentativo. A 

sua utilização depende muito da relação entre as condições de produção e dos efeitos 

pretendidos de acordo com o gênero argumentativo utilizado, pois inserido numa dada 

situação lingüística o enunciador produz uma estrutura comunicativa que se configurará 

em formas-padrão relativamente estáveis de um enunciado. Essas formas são 

marcadas a partir de contextos sociais e históricos e estão sujeitas a alterações em sua 

estrutura, dependendo do contexto de produção e dos interlocutores que produzem, os 

quais atribuem sentidos a determinado discurso. Logo, conclui-se que são muitas e 

variadas as formas que exibem os gêneros de texto. 
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Assim, a argumentação é caracterizada pelo seu universo lingüístico em função do 

conteúdo temático, estrutura composicional e estilo que caracterizam um determinado 

gênero de texto. Estas marcas lingüísticas orientam o interlocutor para determinadas 

conclusões em detrimento de outras e marcam a força argumentativa por meio de 

palavras ou expressões que expressam certeza, justificativas, tomadas de posição a 

favor ou contra a um determinado tema, conclusões, etc, pois todo o enunciado contém 

as pistas para a construção de um sentido. 

 

Esta potencialidade argumentativa se revela através de mecanismos da própria língua 

que permitem indicar a orientação argumentativa dos enunciados, estabelecendo, 

dessa forma, as relações discursivas. 

 
Na voz de DUCROT (1973) toda a argumentação se explicita através do que 

denominou operadores argumentativos, ou seja, palavras que são utilizadas pelos 

interlocutores para marcar a força argumentativa inerente à própria língua, tais como: 

pouco, um pouco, somente, quase, etc. 

 
Os operadores argumentativos têm sido objeto de estudo de vários autores como: 

DUCROT (1973), ASCOMBRE e DUCROT (1994), GUIMARÃES (1987), KOCH (1984), 

entre outros. Em geral, para esses autores os operadores devem estar a serviço da 

força argumentativa que os interlocutores querem dar ao seu argumento. 

KOCH (1993) analisa e enumera alguns operadores argumentativos: 

• Aqueles que compõem uma mesma classe argumentativa em direção a uma 

conclusão (e, também, ainda, nem, não só, portanto, logo, assim sendo, etc.); 

• Aqueles que sugerem uma comparação entre os elementos (mais que, menos 

que, tão, como, etc.); 

• Aqueles que contrapõem argumentos dirigidos a conclusões contrárias (mas, 

contudo, porém, todavia, no entanto e embora; ainda que, posto que, apesar de 

etc.); 

TOULMIN (apud ROSEMBLAT ,1998) numa mesma linha de pensamento desses 

autores afirma que os operadores argumentativos seriam palavras e expressões 

empregadas para expressar maior ou menor grau de certeza em relação às 
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justificativas. Além de sustentar ou explicitar uma justificativa MUGRABI (2002) e 

BRONCKART (2003) reiteram que esse procedimento lingüístico constituído pelos 

conectores, advérbios e expressões de um lado marcam a estrutura do texto, e de 

outro lado, orientam o discurso em direção de uma tomada de posição por parte do 

enunciador, assim como as anáforas e posicionamento dos enunciativo dos 

interlocutores. 

 
As anáforas estão em função da coesão nominal do tecido lingüístico e também pelo 

processo de retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto. As anáforas, 

segundo BRONCKART (2003), podem ser pronomes pessoais, relativos, 

demonstrativos e possessivos, e também, alguns sintagmas nominais. 

 
MUGRABI (2002) salienta que as anáforas podem ser pronominais ou nominais e 

podem denotar uma orientação neutra, uma orientação positiva ou uma posição 

negativa. 

 
O posicionamento enunciativo é marcado pela tomada de posição do argumentador (a 

favor ou contra uma opinião), como por exemplo: parece que, pode-se afirmar que..., é 

claro que, etc. 

 
Como podemos observar há um conjunto de instrumentos lingüísticos que fazem parte 

da estruturação do todo discursivo. Isso nos confirma que um gênero de texto em sua 

completude não é apenas dotado de um conteúdo a expressar, mas também de um 

como expressar. 

 
Sob a orientação da questão sócio-histórica da linguagem a utilização dessas unidades 

lingüísticas depende muito da relação entre as condições de produção e dos efeitos 

pretendidos. Nesse sentido, eles podem ser heterogêneos e estão numa relação de 

entrecruzamento no processo de materialização do gênero de texto. 

 
Isso nos evoca a importância do ensino precoce da argumentação numa perspectiva 

progressiva e sistemática dos conteúdos a serem estudados em cada ano de 

escolaridade, pois a capacidade de argumentar não se desenvolve espontaneamente. 
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Os educandos devem estar diretamente em contato com diferentes situações de 

argumentação para que essa capacidade possa a cada situação ser aprimorada e 

conseqüentemente, desenvolvida. Com certeza, esse deveria ser o caminho e o 

enfoque a ser dado no ensino da argumentação nas escolas indígenas. Dessa forma, 

argumentar não estaria em segundo plano, mas como uma atividade permanente na 

sala de aula dos educadores indígenas. 

 
Sendo assim, podemos admitir que, não se trata, pois, de ensinar ao educando formas 

fixas, espécie de moldes retóricos, mas de conscientizá-los, o mais rápido possível, das 

vantagens que pode extrair dessa combinação de elementos para enfrentar as mais 

variadas situações de linguagem que exigem argumentar. Conforme LEAL e MORAIS 

(2006) a escola é um lugar por excelência onde os educandos precisam ser ajudados a 

aprender a diversificar os modos de defender seus pontos de vista, criando estratégias 

para tal. Para tanto, é preciso que constantemente sejam colocados em situações 

distintas de argumentação. 

 
Para que isso se efetive, DOLZ (1996) afirma que para que os educandos desenvolvam 

a capacidade de argumentar devem ser colocados diante de algumas atividades, como: 

a) comparar e contrastar situações de argumentação; 

b) elaborar diferentes tipos de argumentos; 

c) organizar argumentos; 

d) refutar ou negociar com o adversário; 

e) praticar certas estratégias lingüísticas;  

 

4. Gêneros argumentativos: um instrumento que possibilita o ensino de 

capacidades argumentativas. 

4.1.Sobre os instrumentos e o gênero 

A idéia de “instrumento” emerge da corrente marxista. Ele é relacionado com as 

diferentes formas de produção que o ser humano realiza no trabalho, pois em sua 

relação com o trabalho os humanos criam e se apropria de objetos – natural ou já 

modificados em matéria-prima.  
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MARX ( 1983, p.150) define os instrumentos como sendo “[...] uma coisa ou um 

conjunto de coisas que o trabalhador coloca entre si e o objeto de trabalho e que lhe 

serve como condutores de sua atividade sobre o objeto. [...]”.  O instrumento é, 

portanto, um objeto com o qual se realiza uma ação de trabalho. Mas, para exercer tal 

ação os humanos precisam de meios de trabalho, naturais como a terra, os braços; ou 

os culturais, como a enxada, a lança, os tratores. 

 
Por disporem de instrumentos culturais para a realização de suas ações podemos 

afirmar que os instrumentos são produtos culturalmente elaborados pela sociedade 

como forma de atender as suas necessidades, como propõe LEONTIEV (1999, p. 287) 

ao afirmar que “O instrumento é ao mesmo tempo um objeto social na qual estão 

incorporadas e fixadas as operações de trabalho historicamente elaboradas. [...]. 

A sua criação e a apropriação são determinantes na ação dos indivíduos, uma vez que 

alarga as capacidades superiores nos próprios indivíduos. Sobre essa questão MARX e 

ENGEL (2004, p.97) preconizam que “a apropriação de uma totalidade de instrumentos 

de produção é desde logo, por isso, o desenvolvimento de uma totalidade de 

capacidades nos próprios indivíduos.” 

 
VYGOTSKY36 (1997) influenciado pela filosofia marxista adapta a questão dos 

instrumentos para a área da Psicologia titulando-os como mediadores artificiais que 

possibilitam as rela(ções) humanas. Para ele, há, de um lado, os instrumentos técnicos, 

do outro lado, há os instrumentos psicológicos – esse o mais estudado pelo autor – 

pois eles permitem o desenvolvimento de capacidades superiores37. 

                                                 
36 A importância dos instrumentos na atividade humana, para Vygotsky, tem clara filiação teórica aos 
postulados marxistas. Ele busca compreender as características do homem através do estudo da origem e 
desenvolvimento da espécie humana, tomando o surgimento do trabalho e a formação da sociedade humana, 
com base no trabalho, como sendo processo básico que vai marcar o homem como espécie diferenciada. É o 
trabalho que, pela ação transformadora do homem sobre a natureza e cria a cultura e a história humana. No 
trabalho desenvolve-se, por um lado, a atividade coletiva e, portanto, as relações sociais, e por outro lado, a 
criação e utilização de instrumentos. O instrumento é um elemento interposto entre o trabalho e o objeto de 
seu trabalho ampliando as possibilidades de transformação da natureza. É, pois, um objeto social e mediador 
das relações entre individuo e o mundo. 
37O desenvolvimento de capacidades superiores é uma noção central na concepção de desenvolvimento 
psicológico. Ela designa certas funções psicológicas resultantes da interiorização de ferramentas semióticas 
do grupo social e “penetrante na consciência”. Segundo Vygotsky (1982, p.125) “todas as funções psíquicas 
superiores compartilham os princípios de ser processos mediados, quer dizer, incluem em sua estrutura, como 
elemento central e indispensável, o emprego do signo como meio essencial de direção e controle do próprio 
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O soviético (1997) propõe uma diferenciação entre os instrumentos técnicos e os 

psicológicos 

Uma diferença muito importante entre instrumento psicológico e o técnico é a orientação do 
primeiro para a psique e o comportamento, ao passo que o segundo, que também se introduziu 
como elemento intermediário entre a atividade do homem e o objeto externo, orienta-se no 
sentido de provocar determinadas mudanças no próprio objeto. O instrumento psicológico, ao 
contrário, não modifica em nada o objeto: é um meio de influir em si mesmo (ou em outro) – na 
psique, no comportamento -, mas não no objeto. É por isso que no ato instrumental reflete-se a 
atividade relacionada a nós mesmos e não ao objeto. 

 

No caso específico dessa temática que desenvolvemos acerca do gênero como 

instrumento mediador enfatizamos os instrumentos psicológicos, pois o autor (1997, 

p.65) exemplifica a linguagem como sendo um instrumento psicológico. 

Como exemplos de instrumentos psicológicos e de seus complexos sistemas podem servir a 
linguagem, as diferentes formas de numeração e cálculo, os dispositivos mneumotécnicos, o 
simbolismo algébrico, as obras de arte, a escrita, os diagramas, os mapas, os desenhos, todo o 
tipo de signos convencionais, etc. 

 
 

De posse desses exemplos citados por VYGOTSKY (1997) vislumbramos a 

possibilidade de inserir os gêneros do discurso ou gêneros de textos como um 

instrumento mediador das relações humanas, pois eles são formas empíricas de 

materialização da linguagem verbal. Evidentemente, a argumentação materializada nos 

variados gêneros é considerada como instrumento mediador por: 

• Possibilitarem a interação entre os sujeitos; 

• Surgirem em função e como resposta a uma situação real de comunicação; 

• Provocar a abertura de novos conhecimentos através de ações que as sustentam e 

orientam; 

• Mediar uma atividade de linguagem verbal; 

• Potencializar, os argumentos, como parametrizadores de regras e valores de 

grupos sociais e que, conseqüentemente, orientam os comportamentos dos indivíduos 

que os compõem. 

RABARDEL (1999) (apud BRAWIM, 2006, p. 45) estuda o conceito de instrumento á 

luz dos postulados teóricos de Vygotsky. Ao fazer esse estudo o autor apresenta um 

novo termo: o artefato. Segundo ele, 
                                                                                                                                                     
processo”. Em outras palavras, trata-se de uma elaboração artificial, de natureza social, que permitem 
controlar o comportamento do indivíduo. 
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Nós utilizamos o conceito de artefato para designar de forma neutra toda coisa finalizada de 
origem humana. Os artefatos podem tanto ser materiais quanto simbólicos. Um artefato pode ter 
diferentes status pelo sujeito e notadamente, aquele que nos interessa aqui, o status para o 
instrumento quando ele é meio de ação para o sujeito. 

 

O autor, buscando o valor funcional dos artefatos, lança alguns requisitos38 que 

resultam em duas idéias centrais em seu estudo: a primeira diz que o artefato possui 

valor cultural e histórico, a outra, diz respeito ao valor funcional do artefato material. 

Para a padronização do termo em sua proposta teórica, ele define instrumento como 

sendo   

[...] uma entidade fundamentalmente mista, constituída, do lado do objeto de um artefato, de uma 
fração, e até de um conjunto de artefatos materiais ou simbólicos, e do lado do sujeito 
organizador da atividade que nós nomeamos em outro momento os esquemas de utilização e 
que compreendem dimensões representativas e operatórias. [...]  

 
É no bojo da teoria instrumental desenvolvida por Rabardel e transpondo para o 

conceito de gênero proposto por Bakhtin que Schneuwly (2004) propõe a tese “o 

gênero é um instrumento”.  

 
Em síntese, SCHNEUWLY (2004, p.137) expõe sua tese afirmando que 
 

Os instrumentos são artefatos historicamente constituídos, frutos da experiência de várias 
gerações, necessários para agir eficazmente numa situação. Psicologicamente, um instrumento 
tem sempre duas dimensões: por um lado, ele é um artefato material ou simbólico que 
materializa, por sua forma, a finalidade a que serve, e por outro, constitui um esquema de uso 
que contém a possibilidade de agir numa situação. A apropriação desses instrumentos – ou 
gênese instrumental (Rabardel, 1997) – pode, a partir disso, ser compreendida como um 
processo que cria novos saberes, que torna possíveis novas ações e que as orienta. 

 
Sob essa proposição, o autor propõe o gênero como um instrumento semiótico39 

complexo constituído por signos organizados de maneira regular que possibilita a 

                                                 
38 Rabardel pretende avançar, modestamente como disse, na compreensão sobre uma teoria instrumental, 
buscando o valor funcional dos artefatos. Para tanto, lança alguns requisitos, são eles: a) ela deve ter por 
objetivo agrupar e organizar em um conjunto coerente, o que nós sabemos atualmente da atividade humana 
considerada sob o ângulo de seus meios, de qualquer natureza que eles sejam, isto é, instrumentos que os 
sujeitos se apropriam, elaboram e mobilizam, no seio da atividade, ações e operações, enquanto meios de sua 
realização; b) não se deve limitar um tipo particular de instrumentos como as ferramentas técnicas ou 
psicológicas no sentido vygotskiano. Ela deve procurar apreender em um mesmo movimento dialético todos 
os instrumentos qualquer que sejam sua natureza (material, simbólica ou conceitual, interna ou externa ao 
sujeito, ou coletiva), a direção de sua ação (realidade externa, si-mesmo, os outros), as dimensões da atividade 
as quais eles contribuem mais especificamente aí inclusa a afetividade; c) ela deve poder caracterizar suas 
proximidades e suas diferenças. Ela deve também permitir dar conta da forma segundo a qual os instrumentos 
se constituem para o sujeito numa intima relação com artefatos inscritos na história e na cultura da sociedade 
na qual ele vive e como, em conseqüência, os instrumentos dos sujeitos como coletivos contribuem para 
evoluções sociais, culturais e históricas; d) ela deve enfim, dar conta de formas de organização da atividade, 
de processos e de funções psíquicas que a influencia, até, em certos casos, de recomposição completa. 
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comunicação humana. E, conseqüentemente, comunicar é agir discursiva e 

lingüisticamente sobre si mesmo e sobre o outro. Portanto, os gêneros seriam, assim, 

um instrumento que media, dá forma, viabiliza a materialização de uma atividade de 

linguagem que acontece entre os sujeitos. 

 
Ora, se não fosse por intermédio do amplo repertório de gêneros que os seres 

humanos dispõem no processo da interação verbal essa comunicação seria impossível, 

como delega BAKHTIN (2000) 

Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos; se tivéssemos de criá-los 
pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos 
enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. 

 
Como não poderia ser de outra maneira, a escolha dos gêneros plasma em função da 

definição dos parâmetros de situação que guiam ação de linguagem. E essa é a base 

da atividade mediada que preconiza a tese – o gênero é um instrumento - 

SCHNEUWLY (2004), pois de uma relação de imediatez para uma relação mediada os 

seres humanos orientados pelos parâmetros de produção para a escolha e utilização 

do gênero coloca em jogo “esquemas40 de utilização” como propõe SCHNEUWLY 

(2004, p. 27) 

 
O primeiro esquema de utilização é aquele que articula o gênero à base de orientação da ação 
discursiva. Esse esquema funciona em dois sentidos: de um lado, o gênero como instrumento – 
unidade de conteúdo temático, composição e estilo – deve poder ser adaptado a um destinatário 
preciso, a um conteúdo preciso, a uma finalidade dada numa determinada situação. 

 

Na verdade, há um conjunto de “esquemas de utilização” que devem ser movidos pela 

instrumentalização do gênero. Pois a base de orientação é apenas o eixo norteador 

que irá suscitar conhecimentos idiossincráticos e ou sistematizados acerca da 

realidade imediata para agir sobre a ação e os diferentes níveis de operações 

                                                                                                                                                     
39 Bronckart (2003) afirma que os “instrumentos semióticos” são os possibilitadores do processo histórico de 
socialização pelos quais as propriedades específicas da cultura humana são apropriadas pelos próprios 
humanos. Relaciona-os com o papel de mediadores na apropriação das propriedades da cultura humana, ou 
seja, são os signos e as significações que possibilita tanto a comunicação entre os sujeitos como a organização 
do próprio pensamento nos humanos. 
40 Coll (1999) baseado em Normam (1985, p.75-6) define esquemas como “um conjunto organizado de 
conhecimento [...], podem conter tanto conhecimento como regras para utilizá-lo, podem estar compostos de 
referencias a outros esquemas [...], podem ser específicos [...] ou gerais”. “Os esquemas são estruturas de 
dados para representar conceitos genéricos armazenando na memória aplicáveis a objetos, situações 
deacontecimentos, ações e sequencias de ações.” 
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necessárias para a produção e compreensão de um texto, cuja forma e cujas 

possibilidades são guiadas, estruturadas pelo gênero como organizador central: 

tratamento do conteúdo, tratamento comunicativo e lingüístico. E isso se diferencia 

diante das especificidades de cada gênero que permite realizar uma ação numa 

situação particular. 

 
Diante da especificidade dos gêneros que permite instrumentalizar a linguagem 

humana, SCHNEUWLY (2004) emprega o termo megainstrumento41 para dizer que se 

trata de um conjunto articulado de instrumentos. Ele (2004, p.28) o compara, 

metaforicamente, a uma fábrica que comporta vários instrumentos menores de 

produção 

[...] considerar o gênero como um “megainstrumento”, como uma configuração estabilizada de 
vários subsistemas de semióticos (sobretudo lingüísticos, mas também paralingüísticos), 
permitindo agir eficazmente numa classe bem definida de situações de comunicação. Pode-se 
assim, compará-lo ao megainstrumento em que constitui uma fábrica: conjunto articulado de 
instrumentos de produção que contribuem para a produção de objetos de um certo tipo. [...] 

 

Fundamentalmente o conjunto de instrumentos que permite realizar uma ação numa 

situação particular e bem definida pelo contexto de produção. Assim, cada gênero traz 

em si mesmo suas especificidades e particularidades que garantem o desempenho em 

situações de ação verbal. 

 
Diante desse conceito podemos refletir sobre a possibilidade de o estudo sistemático 

de textos argumentativos constituir-se como um megainstrumento para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem envolvidas na mestria dos gêneros 

que comportam a função argumentativa. 

 
4.1.1.O gênero: um instrumento para o ensino da argumentação 
 
Desenvolver a capacidade de comunicar-se em diferentes situações e esferas sociais é 

em síntese um dos objetivos centrais do ensino de língua nas instituições escolares. 

                                                 
41 Barbosa (2001, p.83) nessa empreitada de compreender o que Schneuwly (2004) que definir como 
megainstrumento diz que o autor não detalha exatamente quais seriam esses instrumentos menores. mas, 
diante de sua compreensão afirma que poderíamos considerar que seriam elementos de ordem enunciativa, 
textual e gramatical, necessários à produção e à compreensão de texto. Nesse sentido, dominar os gêneros 
significa também operar com esses outros instrumentos e, mais importante, sob essa ótica, eles são 
tematizados de forma necessariamente contextualizada. 
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Como já salientamos, os gêneros é que permitem a configuração das diversas práticas 

de linguagem e, para que, os educandos possam desempenhar suas capacidades 

comunicativas eles precisam se apropriar de um conjunto de instrumentos ou 

megainstrumentos que permitem a prática da linguagem verbal, e, dentre eles, estão os 

especificamente argumentativos. 

 
A apropriação se dá com o contato direto e sistemático com os diferentes gêneros de 

texto. Pois, de acordo com VYGOTSKY (1997) a apropriação de instrumentos 

psicológicos permitem o desenvolvimento de capacidades superiores. E, 

conseqüentemente, os conhecimentos imbricados no plano comunicacional – conteúdo 

temático, tratamento comunicativo e lingüístico – só será possível com o desabrochar 

de capacidades psicológicas superiores, como elucida FAUNDEZ e MUGRABI (2004) 

ao enumerar os princípios que norteiam a Pedagogia do Texto “a apropriação de 

conhecimentos só é possível com o desenvolvimento das capacidades psicológicas 

superiores e estas são ao mesmo tempo premissa e produto, ferramenta e resultado do 

processo de apropriação.” 

 
A partir do momento em que as diversas formas de manifestar a linguagem verbal são 

apropriadas pelo sujeito (educando), ele poderá recorrer ao uso desse instrumento em 

outros momentos (não especificamente só na escola) de sua vida quer achar útil e 

necessário. Sob esse prisma, esta apropriação de conhecimentos por intermédio do 

uso sistemático dos gêneros, deveria servir seja para resolver problemas da vida 

cotidiana, seja para a apropriação de outros conhecimentos; e suma, ela deveria então 

ter um caráter pragmático. A exemplo, a relevância que o ensino da argumentação tem 

na conjuntura atual para os educandos indígenas Tupinikim. 

 
De acordo com MUGRABI (2000) o desenvolvimento da linguagem é um longo 

processo de apropriação de práticas lingüísticas diferenciadas adaptadas a situações 

de comunicação. Práticas que se materializam sob a forma de gêneros textuais 

diferentes um dos outros nos quais são produzidos. 
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Dessa forma, estarão, assim, desenvolvendo “esquemas de utilização”, que raramente 

se apreendem de forma direta (BARBOSA, 2001), daí uma razão para se elegerem os 

gêneros como instrumento de ensino da linguagem. 

 
A escola é uma instituição social, política e pedagógica que se “fabricam” de forma 

mais sistematizada a maioria dos instrumentos e das significações sociais que se 

constroem por intermédio dos meios de ação. Significações estas, que se dão, no 

confronto permanente de conhecimentos como propõem FAUNDEZ e MUGRABI 

(2004) em dois princípios da Pedagogia do Texto: 

• A confrontação permanente entre os conhecimentos empíricos dos aprendizes e 

os conhecimentos científicos é essencial para a apropriação crítica de novos 

conhecimentos; 

• A apropriação de conhecimentos é um processo teórico e prático, o que supõe 

então conceitualização e aplicação, mesmo que essa última não se faz 

necessariamente de uma maneira imediata; 

 

Com efeito, o educador (sujeito) é também o resultado de generalizações e 

conceitualizações acerca do gênero a aprender. LEONTIEV (1959, p. 348) debruça seu 

olhar sobre o papel das palavras no processo constitutivo das significações e afirma 

que 

[...] o desenvolvimento psíquico da criança se fazia no decurso da comunicação, inicialmente 
prática. Mas a criança entra muito cedo em comunicação verbal com os que rodeiam. Trava um 
conhecimento com as palavras, começa a compreender a sua significação e a utilizá-las 
ativamente da sua linguagem. A apropriação da linguagem a condição mais importante do seu 
desenvolvimento mental, pois o conteúdo da experiência histórica dos homens, da sua prática 
sócio-histórica não se fixa apenas, é evidente, sob a forma de coisas materiais: está presente 
como conceito e reflexo na palavra, na linguagem. E sob esta forma que surge à criança a 
riqueza do saber acumulado pela humanidade: os conceitos sobre o mundo que a rodeia. 

 
Então, a escola passa a ser um lugar de excelência, pois o educando é posto diante de 

uma situação nova de atividade mediada e não de imediatez -, onde ele numa posição 

de interlocutor deve agir através da palavra e, para isso utiliza o gênero como 

instrumento mediador, regulador de sua ação. 
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Numa perspectiva sócio-histórica da linguagem, a escola por meio do educador, deve 

instrumentalizar o educando no bojo das diversas práticas de linguagem, desde as 

mais simples (gêneros primários) até as mais complexas (gêneros secundários), 

respeitando o valor social e histórico que essas práticas tem na vida do educando. 

 
A linguagem exercitada na palavra expressa pelo gênero são signos por excelência. É 

especialmente por meio dessa capacidade humana que as pessoas agem umas sobre 

as outras e sobre si mesmo num processo continuo de transformação e 

autotransformação. Por isso, a linguagem verbal, diferente dos instrumentos de 

trabalho, é uma das mais importantes criações da humanidade. Embora, precise ser 

apropriada e internalizada ao longo da evolução do ser humano. 

 
E isso, com certeza, só será possível através de um ensino que privilegie o gênero 

como um mega (instrumento) para o ensino da linguagem verbal. 

 

4.2. Seqüência didática: um caminho possível para a mestria da argumentação 

Confiante de que aprender uma língua é aprender a se comunicar oralmente e por 

escrito em contextos sociais diversos implica um aprendizado sobre os gêneros, pois 

estes são constitutivos das situações de comunicação que são particularmente infinitas 

dadas à multiplicidade e complexidade das atividades humanas. 

 
Cabe ao educador, portanto criar condições para que os educandos possam apropriar-

se de características discursivas e lingüísticas de gêneros diversos em situações reais 

de comunicação. Sob esse propósito, é que as seqüências didáticas são instrumentos 

que podem guiar as intervenções dos educadores no processo de apropriação de 

gêneros em particular por parte dos educandos tendo em vista o desenvolvimento de 

capacidades. 

 
Diante dos estudos oriundos de pesquisas acerca do ensino-aprendizagem de língua 

realizado por MUGRABI (2002), DOLZ e SCHNEUWLY (2004), ROJO (2005), LOPES-

ROSSI (2005), BRÄKLING (2005) a metodologia em vigor para o ensino-aprendizagem 

da língua pode ser feita por meio de seqüências didáticas que visem um estudo rumo à 

mestria dos gêneros. Pois, o tratamento ordenado, sistematizado e articulado em torno 
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de um gênero permite o desenvolvimento e o domínio de capacidades lingüísticas e 

discursivas nos educandos para que possam comunicar-se em diferentes situações de 

comunicação. 

 
Percorrendo o conceito de seqüência didática encontramos em ZABALA (1998, p.18) 

que seqüências didáticas são “um conjunto de atividades coordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 

um fim conhecidos tantos pelos professores como pelos alunos”. Isso quer dizer que 

uma seqüência didática é um modelo de planejamento escolar que visa uma 

contrapartida não apenas por parte do educador, mas de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Os educandos devem participar do processo de 

construção e execução da seqüência didática, de tal forma que eles tomem consciência 

de sua aprendizagem e o educador assumir a postura de o parceiro mais experiente, o 

mediador das relações do educando com a apropriação de conhecimentos diversos. 

  

ZABALA (1998) ainda expressa que a seqüência didática exige um conjunto de 

elementos importantes a serem considerados em seu processo de elaboração e 

execução. São eles: 

• Permitam determinar conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo que será 

estudado; 

• Tenham significância e funcionalidade para os novos conteúdos; 

• Sejam adequadas ao nível de desenvolvimento dos alunos; 

• Permitam criar zonas de desenvolvimento proximal; 

• Provoquem um conflito cognitivo e mental; 

• Promovam uma atitude favorável em relação à aprendizagem dos novos conteúdos; 

• Estimulem a auto-estima e o autoconceito; 

• Ajudem o aluno aprender a aprender. 
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Diante da leitura feita acerca das considerações teóricas e metodológicas desse autor 

percebemos que ele traz a questão (seqüência didática) de forma generalizada para 

todas as disciplinas do conhecimento desconsiderando as especificidades 

metodológicas e teóricas de cada uma delas. Mas, na mesma linha de pensamento do 

autor e transpondo essa noção ao ensino-aprendizagem da língua, encontramos em 

DOLZ e SCHNEUWLY (2004, p. 97) a noção de seqüência didática de forma mais 

objetiva e específica em virtude da particularidade e dos objetivos para o ensino de 

língua. 

 
Eles a define como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral e escrito” com a finalidade de melhorar 

uma determinada prática de linguagem. Esses autores (2004, p. 51) afirmam ainda que 

“elas buscam confrontar os alunos com práticas de linguagem historicamente 

construídas, os gêneros textuais, para dar-lhes a possibilidade de reconstruí-la e delas 

se apropriarem”.  

 
Essa reconstrução é possível pela confluência de três fatores: as especificidades das 

práticas de linguagem que são objeto de aprendizagem; as capacidades de linguagem 

dos educandos e as estratégias de ensino propostas pela seqüência didática. Portanto, 

trata-se de atividades de produção, compreensão e análise lingüística que visam 

estudar as características internas (arquitetura lingüística e enunciativa) e externas 

(contexto sócio-histórico de produção) de um gênero em favor de seu uso social. 

Sendo assim, o mega-instrumento é o ponto de partida e o ponto de chegada do 

trabalho em uma seqüência didática. 

 
No bojo dessa noção essas atividades visam dar sentido ao processo ensino-

aprendizagem de um determinado gênero, assim como, possibilitar o domínio 

sistematizado e progressivo dos elementos discursivos e lingüísticos do gênero em 

questão frente a uma dada situação de comunicação.  

 
Esse modelo de planejamento prevê o ensino prospectivo e progressivo das 

particularidades de cada gênero, onde cada atividade se dá em virtude da outra numa 
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relação de continuidades e tendo como fio condutor à produção e compreensão de um 

gênero oral e escrito desde o princípio, como postula BARBOSA (2001, p. 195)  

Ao invés de um caminho que vai do simples para o complexo, que coloca a produção de textos 
apenas no final do trabalho, é proposto um caminho vai do complexo (uma produção de texto), 
para o simples (discretização das propriedades do objeto) e de volta para o complexo (uma nova 
produção). 

 

Em outras palavras, é um exercício de idas e voltas. 

 

Esse exercício que leva o educando a refletir sobre a sua própria língua segue em 

síntese a seguinte orientação metodológica: parte de uma situação de uso de 

linguagem, que estabelece alguns problemas que requerem para sua solução algumas 

análises que, por sua vez, deverão ser incorporadas a uma nova situação de uso. 

 

4.2.1 A estrutura da seqüência didática 

No interior da proposta metodológica de DOLZ e SCHNEUWLY (2004) uma seqüência 

didática para o ensino-aprendizagem de um determinado gênero é organizada por 

quatro componentes. Essa estrutura pode ser representada da seguinte maneira: 

 

    

 

 

 

Como podemos observar temos em primeiro lugar a apresentação de uma situação de 

produção que antecede a produção inicial chamado de texto 1 (um) por MUGRABI 

(2002) dos educandos.  

 

A apresentação da situação de produção serve como uma guia de orientação para a 

primeira produção oral ou escrita do gênero pelos educandos e ao mesmo tempo a 

contextualiza tornando assim uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, ela deve 

ser apresentada aos educandos de maneira clara e completa para que eles possam 

agir eficazmente e consciente de sua posição social no momento da produção. 

Apresentação 
da situação 

PRODUÇÃO 
INICIAL 

Módulo 
1 

Módulo 
2 

Módulo 
n  

PRODUÇÃO 
FINAL 
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Por essa razão, é que de acordo com DOLZ e SCHNEUWLY (2004) e MUGRABI 

(2002) advogam que essa primeira fase os educandos devem ter bem claro o seu 

destinatário, o objetivo e o conteúdo temático a ser expresso em sua produção. Em 

outras palavras, o educando deve saber claramente sobre o que ele vai falar/escrever, 

a quem ele vai se dirigir e por que ele vai se expressar. 

 

Complementando o status da situação de produção no seio da produção de um 

determinado gênero BRONCKART (2003) postula dois parâmetros que influenciam 

sobre a forma como o gênero é organizado. Esses fatores estão reagrupados em dois 

conjuntos: o físico e sócio-subjetivo. 

 
Podemos ver a caracterização desses dois mundos no quadro abaixo: 

Quadro 5: Parâmetros que influenciam na produção de um gênero de texto 

Mundo físico Mundo sócio-subjetivo 

Lugar de produção: o lugar físico em que o 

texto é produzido; 

O lugar social: no quadro de qual formação 

social, de qual instituição ou, de forma mais 

geral, em que modo de interação o texto é 

produzido: escola, família, exército, interação 

comercial, interação informal; 

O momento da produção: a extensão do tempo 

durante a qual o texto é produzido; 

A posição social do emissor/enunciador: qual é 

o papel social que o emissor desempenha na 

interação em curso: papel de professor, de pai, 

de cliente, de superior hierárquico, de amigo; 

O emissor (ou produtor, ou o locutor): a pessoa 

(ou máquina) que produz fisicamente o texto, 

podendo essa produção ser efetuada na 

modalidade oral ou escrita; 

A posição social do emissor/destinatário: qual é 

o papel social atribuído ao receptor do texto: 

papel de aluno, de criança, de colega, de 

subordinado, de amigo; 

O receptor: a (ou as) pessoa(s) que pode(m) 

perceber (ou receber) concretamente o texto. 

Objetivo (ou objetivos) da interação: qual é, do 

ponto de vista do enunciador, o efeito (ou os 

efeitos) que o texto pode produzir no 

destinatário? 

 

 

Paralelo a essa parametrização tem também os conteúdos, ou melhor, conteúdo 

temático (termo utilizado por Bakhtin) dos textos que serão produzidos pelos 
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educandos. Com efeito, a produção de um gênero não limita-se apenas as regras 

lingüísticas. Ele comporta uma simetria entre um dizer (conteúdo temático) e um como 

dizer (arquitetura lingüística e enunciativa). 

 
DOLZ E SCHNEUWLY (2004, p. 100) acerca dessa questão fundamental para o 

exercício pleno do gênero expõem que  

“Na apresentação da situação de produção é preciso que os alunos percebam, imediatamente, a 
importância desses conteúdos e saibam com quais vão trabalhar. O cerne de um debate pode, 
por exemplo, ser representado através da escuta de breves tomadas de posição; de um tema 
geral – por exemplo, animais ou homens e mulheres célebres -, podem ser retirados subtemas 
para um artigo enciclopédico para um seminário, os alunos deverão conhecer bem o que devem 
explicar a outrem e terão, eventualmente, aprendido os conteúdos em outras áreas de ensino 
(história, geografia, ciências, etc). Se for o caso de uma carta do leitor, os alunos deverão 
compreender bem a questão colocada e os argumentos a favor e contra as diferentes posições. 
Para redigir um conto, eles deverão saber quais são elementos constitutivos: personagens, 
ações e lugares típicos, objetos mágicos etc”. 

 

Diante dessa citação, ao nosso ver, o procedimento seqüência didática permite de um 

lado que o educador desenvolva o estudo do gênero no contexto de práticas 

pedagógicas interdisciplinares e de outro lado os conteúdos temáticos variam de 

acordo com o gênero em questão e com o propósito da interação comunicativa que 

será definida na apresentação da situação de produção. 

 
Em segundo lugar, aparece a produção de um primeiro texto coerente com a situação 

de produção criada pelo educador e ou educador e educandos. Essa fase coloca o 

educando (emissor) num primeiro contato com gênero e permite o educador 

diagnosticar e avaliar as capacidades já adquiridas pelos educandos, assim como, 

permite que os educandos descubram e tomem consciência do que já sabem fazer e 

dos problemas que ainda precisam superar para melhor dominar o gênero em questão.  

 
Essas considerações acerca da primeira produção dos educandos definem o cerne, ou 

seja, o ponto preciso em que o educador pode intervir melhor e o caminho que o 

educando tem ainda a percorrer para se chegar à mestria do gênero. Sob esse viés, a 

primeira produção oral ou escrita do gênero em questão é o ponto de partida na 

definição de atividades que possibilitarão a apropriação de novos elementos do gênero 

que o educando ainda não domina. 
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Retomando e utilizando o conceito postulado por Vygotsky sobre Zona de 

Desenvolvimento Proximal essa atividade indica ser uma forma de o educador 

“identificar” a zona de desenvolvimento real que se refere ao saber em seu estado atual 

quanto da zona de desenvolvimento potencial representa um prognóstico ou uma 

potencialidade para aprender. O educador, de posse dessas informações concentra 

seus esforços em criar estratégias pedagógicas para converter esse prognóstico em 

zona de desenvolvimento real ocorrendo, conseqüentemente, um alargamento da zona 

de desenvolvimento potencial, que se tornaria mais sensível às novas aprendizagens. 

Portanto, a criação de um espaço potencial de desenvolvimento é possível realizar-se 

no quadro da realização de seqüências didáticas que têm por objeto os gêneros. 

 
Diante do arcabouço de problemas encontrados nas produções iniciais que serão 

objetos de trabalho nos módulos o educador planeja atividades que contribuam para a 

superação das dificuldades encontradas pelo educando em seu primeiro texto. 

MUGRABI (2002, p. 18) salienta essa questão ao afirmar que 

Essa primeira produção que não é corrigida/comentada pelo/a educador/a permite identificar as 
possibilidades e as dificuldades dos aprendizes: os próprios aprendizes podem descobrir o que 
já sabem fazer, assim como tomar consciência de problemas que eles ou outros aprendizes 
encontraram. A partir daí o/a educadora planeja atividades que respondam às dificuldades dos 
aprendizes. 

 

A análise da primeira produção dos educandos coloca os educadores frente à 

problemas lingüísticos e discursivos que serão melhor desenvolvidos nos módulos que 

é a terceira etapa da seqüência didática.  

 
Os módulos ou oficinas de aprendizagem (MUGRABI, 2000) são um conjunto de 

atividades/exercícios que permitirão no decorrer da seqüência dar aos educandos 

instrumentos necessários para superar os problemas que aparecerão na primeira 

produção. De acordo com DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004, p.105) “em cada 

módulo, é muito importante propor atividades das mais diversificadas possíveis, dando, 

assim, a cada aluno a possibilidade de ter acesso, por diferentes vias, às noções e aos 

instrumentos, aumentando, desse modo, suas chances de sucesso.” 
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Por essa razão, é que postulam três grandes blocos de atividades que podem ser 

planejadas: 

 

O primeiro bloco diz respeito às atividades de observação e de análise de textos do 

mesmo gênero ou de gêneros diferentes. 

  
O segundo refere-se às tarefas simplificadas de produção de textos de modo que o 

educando possa se concentrar mais particularmente sobre um aspecto preciso da 

elaboração do gênero em questão. 

 
O terceiro e último bloco trata-se da elaboração de uma linguagem comum de modo 

a facilitar a tarefa de comentar, de criticar, de melhorar os gêneros; tal elaboração pode 

ser sintetizada em uma lista de controle42 na qual constarão os saberes adquiridos 

sobre o gênero produzido, compreendido e analisado durante o desenvolvimento da 

seqüência. 

 
Esse arsenal de atividades deve estar a todo o momento em consonância com a 

situação de produção e o gênero em questão para que as atividades não se tornem 

aleatórias, mecânicas e deslocadas das situações reais de produção. 

 
Finalizado os módulos passemos então a última etapa da seqüência que é a produção 

final do gênero em questão. 

 
A produção final através do trabalho epilingüístico dá ao educando a possibilidade de 

pôr em prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos e 

capitalizados através da ficha de controle organizada pelo grupo de educandos ou pelo 

próprio educador. E ainda, permiti ao educador avaliar as capacidades que os 

educandos conseguiram ou não desenvolver ao longo da seqüência. 

                                                 
42 A lista de controle ou ficha de controle para outros autores é um instrumento de analise de texto formado por um 
conjunto de critérios explícitos para a produção de gênero oral ou escrito. Esses critérios são organizados durante 
toda a seqüência ao final de cada modulo ou oficina de aprendizagem. No final dos módulos ela é retomada pelo 
educador e educandos como um guia de orientação na análise os gêneros produzidos no início da seqüência e em 
seguida na produção do segundo texto. 
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Para o bom desempenho de uma seqüência didática é fundamental que o educador 

domine o estado da arte do gênero que se propõe a ensinar para que possa, então, 

elaborar soluções a eventuais problemas que surjam durante a execução da tarefa 

pelos educandos e por si mesmo durante o processo de elaboração das atividades.  

 
Rumo à mestria dos gêneros, se faz necessário, que a proposta acerca do 

desenvolvimento de capacidades comunicativas oriundas de práticas efetivas de 

linguagem por meio do estudo sistemático dos gêneros do discurso ou texto, sejam 

objeto de ensino nas propostas de formação tanto na inicial quanto em serviço, para 

que eles possam, por si mesmos, buscar o encaminhamento mais adequado para suas 

questões.  

 
Por conseguinte, a formação profissional deve servir de referência para a 

implementação de práticas educativas que desenvolvam as potencialidades 

comunicativas do humano numa relação íntima com as diferentes formas de 

manifestação da linguagem verbal e isso só é possível através da vivência efetiva com 

as múltiplas práticas de linguagem. 

 

5. O currículo na perspectiva sócio-histórica da linguagem 

5.1 O currículo e a questão Escolar Indígena Tupinikim 

O conceito de currículo vem sendo construído historicamente, com o propósito de 

resolver problemas pedagógicos e desafios “novos”, de acordo com as mudanças que 

ocorrem nas sociedades e com a repercussão dos mesmos no campo da educação. 

Mas, não podemos de deixar de sublinhar que o currículo é um processo e um produto 

sócio-histórico que se constituiu nas esferas educativas com vistas à praticidade dos 

educadores e a formação de sujeitos capazes de compreender e atuar na sociedade.  

 
Dessa forma, não pode ser algo acabado e fechado em si mesmo. Ele deve estar em 

sintonia com a evolução da sociedade e com suas necessidades sócio-históricas. 

Cremos que é difícil criar uma unicidade para a definição de currículo, pois para cada 

sociedade e ou comunidade a uma representação de sociedade, de educação, de 

sujeitos, de práticas, de valores, etc. 
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Diante da especificidade da Educação Escolar Indígena o currículo é algo novo, um 

fato histórico, para a comunidade educativa. Pois é recente entre eles a discussão de 

um currículo que atenda de fato as perspectivas da educação escolar planejada e 

executada por eles.  

 
Na voz dos educadores Indígenas acerca dessa temática podemos perceber que há 

um consenso de concepções43 e princípios que norteiam a elaboração, a execução e a 

avaliação do currículo. Na tentativa de relacionar currículo e a questão da educação 

escolar indígena vamos pontuar e comentar algumas dessas concepções e princípios 

abordados por eles. 

 
Em primeiro lugar, é unânime que o currículo leve em conta o contexto sócio-

histórico-cultural de cada povo. Numa perspectiva de uma educação de qualidade 

que atenda a demanda de uma sociedade e ou comunidade, não tem sentido falar de 

compreensão da realidade sem direcionar as práticas educativas para esse fim. O 

ensino descontextualizado conduz a alienação e não para a libertação. E tomar 

consciência de sua própria vida e de sua história na base da coletividade é uma forma 

de humanização. 

 
Uma maneira que os educadores encontraram até agora para articular o processo 

educativo à realidade das aldeias está sendo a partir de problemáticas. Se 

entendemos, as problemáticas como um conjunto de problemas vivenciados pelas 

comunidades indígenas no dia-a-dia das aldeias, se faz necessário entender o que é 

um problema. SAVIANI (2004, p.14) 

A essência do problema é a necessidade [...], uma questão, em si, não caracteriza o problema, 
nem mesmo aquela cuja é desconhecida; mas uma questão cuja resposta se desconhece e se 
necessita conhecer, eis aí um problema. Algo que eu não sei não é problema; mas quando eu 
ignoro alguma coisa que eu preciso saber, eis-me, então, diante de um problema. Da mesma 
forma, um obstáculo que é necessário transpor, uma dificuldade que precisa ser superada, uma 
duvida que não pode deixar de ser dissipada, são situações que se nos configuram como 
verdadeiramente problemáticas. 

 

                                                 
43 Essas concepções e princípios são apontados nos textos escritos pelos educadores indígenas Tupinikim em 
uma formação continuada sobre Currículo na disciplina Fundamentos da Educação Indígena realizado em 
2006. 
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Nessa proposição de Saviani estudar questões relacionadas ao contexto real das 

comunidades indígenas deve surgir a partir das necessidades sócio-históricas-culturais 

em que estão inseridas dando-lhes uma nova interpretação e um novo rumo.  

 
Consideravelmente, o ensino-aprendizagem sob o pretexto de situações problemas 

vivenciadas pela sociedade e ou comunidade torna(ria) mais significativo a ação do 

educador, como mediador do processo e, sobretudo a ação do educando no processo 

do ato de aprender a aprender. 

 
Em segundo lugar, o resgate, a preservação da cultura e o fortalecimento étnico 

são condições fundamentais a serem privilegiadas em um currículo diferenciado e 

transformador, pois a escola através de práticas educativas deve oportunizar as 

crianças índias, que não conhece a história e tradição de seus antepassados, 

reencontrar com o seu passado histórico numa perspectiva de compreender o presente 

e delimitar ações futuras para a vida de seu povo. E, ainda, esses elementos dão 

sentido ao papel da educação escolar nessa era em que a luta pelos seus direitos, a 

sobrevivência cultural e étnica é preponderante no estado atual em que se encontram 

os povos indígenas do Espírito Santo. 

 
A defesa de uma educação que se funda nas raízes na cultura de seu povo se dá em 

razão da formação do cidadão para saber ser e estar na sociedade em que vive. 

Em terceiro lugar, privilegiar os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento 

(conhecimentos científicos), sobretudo os conhecimentos culturais. Essa relação 

entre esses dois tipos de conhecimento deve partir de um diálogo entre os 

conhecimentos advindos das diversas ciências e os conhecimentos culturais que fazem 

parte do repertório do seu povo. È uma maneira que os educandos estão encontrando 

para realizar uma prática intercultural e interdisciplinar. Acreditamos que esse confronto 

de conhecimentos permite educador e educando compreender a sua realidade sob 

novos ângulos do conhecimento. Nesse sentido, os conhecimentos confrontados 

devem estar a serviço da compreensão da sua realidade propondo-lhes novos 

conhecimentos que eles ainda não dispõem. 
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Em quarto lugar, a participação dos caciques, lideranças, anciãos, organização de 

mulheres indígenas, jovens, crianças, educadores deve ser respeitada no processo de 

elaboração, execução e avaliação da proposta curricular. Esse diálogo constante com a 

comunidade educativa enfatiza que a formulação e a organização curricular não é 

apenas de responsabilidade dos gestores das escolas, mas negociado entre todos os 

envolvidos no projeto de Educação Escolar Indígena. 

 
Essa ação dá aos protagonistas dessa educação o exercício pleno da sua cidadania 

indígena. O povo não pode continuar a ser consumidor passivo das propostas 

curriculares vindas de cima para baixo e de forma arbitrária. Tem que participar na 

construção e na modificação do conhecimento que a escola transmite. Um currículo 

que se impõe, que não incorpora as experiências sócio-culturais, aliena e escraviza 

culturalmente os destinatários. 

 
No bojo dessas concepções e princípios apontados pelo grupo de educadores 

indígenas responsáveis pelo ensino nas escolas indígenas percebemos que o currículo 

na perspectiva da Educação Escolar Indígena não é apenas um documento, um texto 

no papel. Ele é a base da Educação Escolar Indígena diferenciada com o propósito de 

ajudar os educadores a colocar em ação o projeto de vida de seu povo. Embora, que 

nesse texto não tenhamos dado conta das outras dimensões que o currículo abarca, 

mas o que foi mencionado nos aponta caminhos para uma reflexão rumo à construção 

de um currículo intercultural, interdisciplinar, bilíngüe, específico e diferenciado para as 

comunidades indígenas. 

 
A transposição do currículo, do plano teórico para o plano prático, exigiria, entre outras 

coisas, a apropriação de sistemas de referência (estruturação teórica), o 

desenvolvimento de habilidades básicas do pensamento (funções psicológicas 

superiores) e o domínio de instrumentos metodológicos que ajudem os educandos a 

realizar leituras críticas das práticas escolares, dos conteúdos disciplinares e dos 

vínculos de uns e outras com realidade social, assim como a lidar tanto com a cultura 

dominante como com a cultura subordinada para interrogá-la de maneira crítica, a fim 
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de resgatar seus pontos fortes e superar suas debilidades. Com efeito, isso só será 

possível se o currículo for parte integrante nos programas de formação continuada.  

 
A proposta de um currículo específico e diferenciado organizado pelas comunidades 

indígenas Tupinikim marca a ruptura do ensino escolar voltado paras as 

descontinuidades culturais na perspectiva de constituir relações de continuidades 

sociais, históricas, culturais e étnicas. 

 

5.2 O lugar da argumentação no currículo 

Nas palavras de LEONTIEV (1999,p.72) 

A aprendizagem da linguagem é a condição mais importante para o desenvolvimento mental, 
porque, naturalmente, o conteúdo da experiência histórica do homem, a experiência histórico-
social, não está consolidada somente nas coisas materiais; está generalizada e reflete-se de 
forma verbal na linguagem. E precisamente nesta forma a criança acumula o conhecimento 
humano, os conceitos sobre o mundo que a rodeia. 

 

Como podemos ver, o papel que a linguagem humana exerce sobre as significações e 

os conceitos que a criança adquire, se constitui ao longo de sua história, de sua 

vivencia com outros humanos.  

 
Exprimindo verbalmente os sujeitos têm a possibilidade de formular e reformular suas 

representações acerca de um determinado objeto do conhecimento, mas para que isso 

aconteça é preciso que a linguagem verbal – expresso nos diversos gêneros do 

discurso ou texto - faça parte de um currículo que priorize a educação centrada no 

desenvolvimento nas potencialidades do humano, pois são as interações sociais que 

fazem os seres humanos realmente humanos. 

 
O desenvolvimento da linguagem é um processo que implica apropriação de práticas 

discursivas e lingüísticas diferenciadas adaptadas a situações de comunicação. Nesse 

sentido, o seu ensino deveria privilegiar as suas diversas formas de expressão, a 

saber, os gêneros. 
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Nesse sentido, os gêneros do discurso ou textos dão formas particulares aos 

conhecimentos/representações que estão imbricados nas diversas esferas do 

conhecimento. 

 
Isso evidencia que o ensino da linguagem verbal não é necessariamente um estudo 

centrado em si mesmo, ao mesmo tempo que os educandos aprendem a ler e a 

produzir textos escritos podem informar-se e formar-se, construir e reconstruir 

conhecimentos, conceitos e representações. Dessa forma, possibilita há abertura da 

autodescoberta, para educadores e educandos, na medida em que todos podem 

descobrir-se como sujeitos de processo social e histórico da aprendizagem e da vida. 

 
Focar o ensino da argumentação no currículo rumo à pedagogia da expressão que 

permita a compreensão do vivido requer princípios metodológicos e pedagógicos que 

priorizem como finalidade primeira, ampliar as capacidades de comunicação dos 

educandos. O que implica segundo DOLZ e SCHNEUWLY (2004) 

• Preparar os aprendizes para dominar a língua em situações variadas, dando-lhe ferramentas 
eficazes; 

• Desenvolver neles uma relação consciente e voluntária com o seu repertório verbal, favorecendo 
a auto-regulação; 

• Ajudá-los a construir uma representação da atividade de escrita e de fala em situações 
complexas como produto de um trabalho e de uma lenta elaboração.  

 

Com base nesses parâmetros a criança face a situações discursivas que privilegiam a 

argumentação estaria colocando, a um só tempo, suas capacidades de ação sobre si 

mesma, sobre sues congêneres e sobre os objetos do mundo, suas capacidades 

discursivas e suas capacidades lingüístico-textuais, estas duas últimas lhe permitem 

entrar em contato com a experiência vivida e com os objetos culturais não mais pelas 

sensações, mas escolhendo palavras e os conceitos para referir-se a eles, de maneira 

mais consciente e voluntária. Na voz de Bakhtin esses níveis de ação através da 

construção do conteúdo temático, composição e estilo é que caracterizam cada gênero. 

 
Essas capacidades se constroem a partir de três níveis de operações como propõe 

MUGRABI (2005), SCHNEUWLY E DOLZ (2004): 

• Capacidades de ação: saber escolher um gênero de texto a uma situação de 

comunicação determinada; saber elaborar uma posição compatível com a função social 



 
 

124

assumida em uma situação de comunicação determinada; saber mobilizar 

conhecimentos pertinentes à situação de comunicação. 

 
• Capacidades discursivas: saber escolher e gerir tipos de discursos que entram na 

composição de um texto. 

 
• Capacidades lingüístico-textuais: dominar mecanismos lingüísticos (sintáticos, 

lexicais, prosódicos, etc) que assegurem a coerência e a coesão de um texto. 

 

Transpondo essas três dimensões para o desenvolvimento de capacidades 

argumentativas, a argumentação só poderia ser concretamente desenvolvida através 

das multiplicidades das experiências que os educandos vivenciam através das 

diversificadas formas de argumentar. Elas teriam que aprender a argumentar em 

situações que envolvam tomadas de posição por meio de um debate, solicitar algo a 

alguém por meio de argumentos, opinar sobre temáticas polêmicas diversas, reclamar 

sobre uma determinada situação, etc. 

 
Para dar conta desse ensino Dolz e Schneuwly propõem a progressão dos conteúdos 

de acordo com os vários níveis de ensino. 

 

5.3 Um exemplo de progressão curricular para os gêneros do agrupamento 

“ARGUMENTAR” 

Um currículo para o ensino da expressão deveria fornecer aos educadores, para cada 

um dos níveis, informações concretas sobre os objetivos visados pelo ensino, sobre as 

práticas de linguagem que devem ser abordadas, sobre os saberes e habilidades 

implicadas em sua apropriação. Nesse sentido, DOLZ e SCHNEUWLY (2004) propõe a 

idéia de progressão curricular como uma maneira de minimizar os problemas e as 

dificuldades de se trabalhar com os conteúdos, por ciclos de escolaridade, para a 

construção e apropriação do gênero. 

  
Em favor de uma progressão em espiral que se estabelece pelas indas e vindas  aos 

mesmos objetos e tematização, numa mesma serie escolar, de gêneros pertencentes a 
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diferentes agrupamentos. Por essa razão é que os autores propõem que os 

agrupamentos de gêneros seriam um instrumento para a construção de progressões.  

 
Nessa linha de pensamento é que apresentam um exemplo de agrupamento baseado 

em três critérios principais: nos domínios sociais de comunicação em que os gêneros 

circulam, nos seus aspectos tipológicos que entram em jogo na produção e 

compreensão do gênero e nas capacidades de linguagem que o processo educativo 

visa desenvolver nos educandos. Eis o agrupamento: 

Quadro 6:                                     ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Domínios sociais de comunicação Capacidades de linguagem  
dominante 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional  NARRAR 
Mimeses da ação através da  
criação de intriga 

Conto maravilhoso 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção cientifica 
Narrativa de enigma 
Novela fantástica 
Conto parodiado 

Documentação e memorização de 
ações humanas 

RELATAR 
Representação pelo discurso de  
experiências vividas, situadas  
no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Testemunho 
Curriculum vitae 
Notícia 
Reportagem 
Crônica esportiva 
Ensaio biográfico 

Discussão de problemas  
sociais controversos 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

Texto de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta do leitor 
Carta de reclamação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Discurso de defesa 
Discurso de acusação 

Transmissão e construção de 
 saberes 

EXPOR 
Apresentação textual de diferentes 
formas dos saberes  
 
 

Seminário 

Conferência 
Artigo ou verbete de enciclopédia 
Entrevista especializada 
Tomada de notas 
Resumo de textos “expositivos” ou 
“explicativos” 
Relatório científico 
Relato de experiência científica  

Instruções e prescrições DESCREVER AÇÕES 
Regulação mutua de  
comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogo 
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Instruções de uso 
Instruções  

 

BARBOSA (2001, p.171) afirma que 

Essa não é a única possibilidade que poderíamos conceber para agrupar gêneros, mas tal 
classificação possui a vantagem de tematizar o contexto social e histórico – pelo critério de 
domínio social de comunicação – e de considerar aspectos relativos ao ensino/aprendizagem 
dos gêneros – capacidades de linguagem envolvidas. 

 

Dessa forma, o interessante seria que, em todos os anos do Ensino Fundamental, os 

gêneros pertencentes a diferentes agrupamentos fossem trabalhados mais 

aprofundadamente. Isso implicaria, por exemplo, trabalhar com gêneros da ordem do 

argumentar desde as séries iniciais e não somente nas séries finais do Ensino 

Fundamental – como foi proposto inicialmente nos programas de ensino ao postular 

que primeiro estudasse o narrativo, depois o descritivo e por último a dissertação. E, 

ainda manipular vários exemplos de gêneros para que determinada capacidade possa 

ser desenvolvida à medida que vai se tomando contado com a diversidade de gênero 

de cada ordem. 

 
No currículo sublinha a argumentação como uma das formas de desenvolver a 

linguagem verbal, os agrupamentos são elementos de ponta que podem contribuir para 

a definição dos gêneros argumentativos a ensinar. 

Com base no agrupamento proposto, os seus autores proporam um encaminhamento 

de progressão na ordem do ARGUMENTAR desde os primeiros ciclos ao último do 

Ensino Fundamental.  

 
Para a elaboração desse encaminhamento os autores seguiram três passos: 

a) Para cada um dos agrupamentos, levando-se em conta especialmente os 

aspectos tipológicos e as capacidades de linguagem dominantes, é possível 

definirmos objetivos a atingir de complexidade variável, ou, dito de outra maneira, 

problemas de linguagem de diferentes níveis de dificuldade. Esses se relacionam 

com três níveis fundamentais de operações de linguagem em funcionamento; 

• Representação do contexto social ou contextualização (capacidades de 

ação); 
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• Estruturação discursiva do texto (capacidades discursivas); 

• Escolha de unidades lingüísticas ou textualização (capacidades lingüístico-

discursivas); 

b) Esses objetivos são buscados no quadro das seqüências didáticas, através do 

trabalho sobre um ou vários gêneros do agrupamento; 

c) O enfoque é potencialmente espiral, ao menos em dois níveis: 

• Objetivos semelhantes são abordados em níveis de complexidade cada vez 

maiores ao longo da escolaridade 

• Um mesmo gênero pode ser abordado diversas vezes ao longo da 

escolaridade, com graus crescentes de aprofundamento; 

 

Sob esses parâmetros de elaboração é que o seguinte encaminhamento se fez: 
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Elementos para uma progressão curricular no domínio “ARGUMENTAR” gêneros suscetíveis de serem trabalhados em 

função de ciclos, objetivos para os três níveis de operações de linguagem. 

 

Ciclo  Exemplos de gêneros de textos que poderiam 

ser escolhidos. 

Representação do 

contexto social. 

Estruturação discursiva do 

texto. 

Escolhas de unidades 

lingüísticas. 

1-2 Oral: 

• Dar sua opinião e justificá-la; 

• Debate coletivo em classe; 

 

- Dar sua opinião em 

situações próximas da vida 

cotidiana. 

 

- Dar sua opinião comum 

mínimo de sustentação 

(um ou mais argumentos 

de apoio) 

- Perceber as diferenças 

entre pontos de vista; 

 

- Utilizar expressões de 

responsabilização e enunciativa 

para dar opiniões; 

- utilizar organizadores de 

causa para sustentar opiniões; 

- formular questões da ordem 

do porquê; 

3-4 Escrita: 

• Imprensa (revista infantil): carta de 

leitor 

Oral: 

• Defender sua opinião diante da classe 

 

- reconstruir a questão e o 

assunto que 

desencadearam o debate; 

- identificar e levar em 

conta o destinatário do 

texto; 

- precisar a intenção de 

um texto argumentativo; 

levar em conta o lugar e o 

momento em que o texto 

será lido; 

 

- hierarquizar uma 

seqüência de argumentos 

(3) em função de uma 

situação; 

- produzir uma conclusão 

coerente com os 

argumentos precedentes; 

- ligar diferentes 

argumentos e articulá-los 

com a conclusão; 

 

- reconhecer e utilizar diversas 

expressões de 

responsabilização enunciativa 

em uma opinião a favor ou 

contra; 

- utilizar organizadores 

enumerativos; 

- distinguir organizadores que 

marcam argumentos dos que 

marcam conclusão; 

- utilizar formas de interpretação 

e fechamento da carta; 
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5-6 Escrita: 

• Imprensa (revista para jovens): carta 

de leitor 

• Correspondência: carta de reclamação 

(destinada a autoridade) 

Oral: 

• Debate público regrado 

 

- representar globalmente 

uma situação polemica 

(por jogo de papéis) e 

analisar seus parâmetros: 

o O argumentador e 

seu papel social; 

o Destinatário e seu 

papel social; 

o Finalidade: 

convencer 

o Lugar de 

publicação do 

texto; 

 

- adotar a forma de uma 

carta não-oficial e estar 

atento à diagramação; 

idem para carta oficial; 

- apresentar o tema da 

controvérsia na introdução; 

- desenvolver os 

argumentos, sustentado-

os por um exemplo; 

- formular objeções aos 

argumentos do adversário; 

- dar uma conclusão; 

 

 

 

- utilizar organizadores 

argumentativos marcando: 

o O encadeamento dos 

argumentos 

o A conclusão 

- utilizar verbos de opinião; 

- utilizar fórmulas para se opor e 

exprimir objeções; 

- introduzir: uma seqüência 

pessoal, um exemplo; 

- formular um título com um 

grupo nominal; 

7-8 Escrita: 

• Imprensa local: carta de leitor, carta 

aberta, artigo de opinião; 

• Correspondência: carta de solicitação 

Oral: 

• Diálogo argumentativo; 

• Deliberação informal; 

 

- discernir as posições 

defendidas num texto a 

delinear a situação 

polêmica subjacente; 

- compreender as crenças 

alheias e atuar sobre elas; 

- analisar as 

características do receptor 

do texto para adaptar-se a 

elas; 

- antecipar posições 

 

- escolher um plano de 

texto adaptado ao gênero 

argumentativo trabalhado; 

- definir a tese a defender, 

elaborar argumentos e 

agrupá-los por tema; 

- distinguir entre 

argumento/não argumento 

e entre argumentos 

contra/contra-argumento; 

- prever diferentes tipos de 

 

- utilizar organizadores 

argumentativos marcando: 

refutação, concessão, oposição; 

- utilizar verbos declarativos 

neutros, apreciativos, 

depreciativos; 

- utilizar formulas introduzindo 

citações; 

- em função da orientação 

argumentativa: reconhecer e 

utilizar diversos meios para 
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contrárias; 

- olhar a palavra alheia; 

- distinguir lugares sociais 

e gêneros argumentativos; 

argumento e hierarquizá-

los em função de 

finalidade de atingir; 

- selecionar as palavras 

alheias que apóiam sua 

própria tese; 

- organizar o texto em 

função da estratégia 

argumentativa; 

 

exprimir duvida, probabilidade, 

certeza (advérbios, verbos 

auxiliares, emprego dos 

tempos); 

- distinguir modalidades de 

enunciação: questões retóricas, 

formulas interrogativas, 

exclamativas; 

 

8-9  

Escrita: 

• Imprensa editorial 

• Correspondência: carta de pedido de 

emprego 

• Publicidade: encarte publicitário 

• Ensaio, composição de idéias; 

• Réplica de defesa ou acusação 

(advocacia) 

Oral: 

• Debate público regrado 

 

 

- levar em conta um 

destinatário múltiplo; 

- tomar para si a palavra 

alheia; 

- discernir restrições 

institucionais da situação 

de argumentação; 

- classificar gêneros 

argumentativos em função 

das situações de 

argumentação; 

- identificar a faceta 

argumentativa dos 

gêneros não-

argumenttivos 

 

 

- delimitar o objeto da 

discussão; 

- escolher o gênero e as 

estratégias 

argumentativas; 

- definir as diferentes faces 

possíveis sobre a questão; 

- explorar os argumentos e 

as conseqüências de cada 

uma das teses; 

-antecipar e refutar as 

posições adversárias; 

- elaborar contra-

argumentos; 

- adotar um ponto de vista 

 

-identificar o papel 

argumentativo de certos 

conectivos: já que, se, além 

disso; 

- implicar o receptor utilizando 

dêiticos de pessoa: eu, nós, a 

gente, você(s); 

- inserir diferentes formas de 

discurso reportado 

- utilizar termos apreciativos: 

pejorativos, ameliorativos; 

- empregar vocabulário 

conotativo; 

- utilizar anáforas conceituais; 

- reconhecer e utilizar diversas 

marcas modais; 
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em função do papel social 

e escolher o tom 

adequado; 

- discernir a dimensão 

dialógica argumentação 

num texto; 

- reconstituir os raciocínios 

implícitos; 
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O conceito de progressão é importante na elaboração de currículos, pois viabiliza a 

possibilidade de o educando gerenciar o ensino acerca dos gêneros e suas 

capacidades na perspectiva da graduação crescente dos elementos que compõem os 

gêneros. Logo, garantir o desenvolvimento e apropriação de capacidades 

argumentativas sob a proposição da progressão garantiria a curto, a médio e a longo 

prazo, o ensino da argumentação em todo o processo de formação dos educandos. 

 

6. O educador como mediador no processo ensino da argumentação 

6.1 A intervenção pedagógica do educador no ensino da argumentação 

Como foi enunciado no capítulo I de nossa pesquisa o educador indígena é um sujeito 

que se constituiu historicamente no seio das comunidades indígenas e hoje 

representam e exercem definitivamente um papel político e social essencial no 

processo de construção e execução do projeto de Educação Escolar Indígena, assim 

como de outras lutas mobilizadas pelo seu povo. Esta atuação está alicerçada no 

desenvolvimento de práticas educativas e pedagógicas que priorizem a formação de 

educandos críticos e conscientes do exercício de sua cidadania. 

 
No contexto escolar e sob o efeito de sua prática pedagógica o educador indígena se 

coloca como uma pessoa que permitirá que seus educandos se apropriem de 

conhecimentos culturais e universais para que possam compreender e atuar de forma 

crítica e consciente em seu próprio meio. Nesse sentido, o educador deixa de ser 

aquele que tradicionalmente é considerado o “sabe tudo” e apenas transmite os 

conhecimentos inúteis ao desenvolvimento do ser humano de forma mecânica e 

descontextualizada de sua base cultural e social para ocupar a função de mediador, 

onde a construção e a apropriação dos conhecimentos se dão no bojo de um processo 

calcado nas interações sociais. 

  
Um conceito central e motor para a compreensão a concepção sócio-histórica da 

linguagem é o conceito de mediação. Segundo OLIVEIRA (1993, p.26) a mediação, em 

termos genéricos, “é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 
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relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada44 por esse 

elemento. [...] a relação estará mediada pela intervenção de outras pessoas”. Frente a 

essa colocação alicerçada na compreensão da teoria vygotskiana podemos nos 

arriscar em afirmar que o educador é exemplo de um elemento intermediário no 

processo ensino-aprendizagem dos educandos. O papel mediador do educador nas 

interações interpessoais e na interação dos alunos com o objeto do conhecimento o 

educador deixa de ser o agente exclusivo da informação e formação dos educandos, 

para ser possibilitador das interações entre eles e também responsável pela 

intervenção nas suas zonas de desenvolvimento proximal, já que tem experiências e a 

incubência de desafiar através do ensino, os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos educandos.   Assim, a mediação do educador acontecerá através 

de sua intervenção em situações de aprendizagem (atividades) realizadas pelo 

educando no contexto escolar, promovendo, conseqüentemente, o desenvolvimento.  

 
É importante mencionar que Vygotsky (1991) refere-se à expressão “processo de 

ensino-aprendizagem” numa dinâmica interativa daquele que ocupa a função de 

ensinar e daquele que ocupa a função de aprender. Mas, não afirma que esse 

processo se dá apenas no ensino escolar, onde há presença física do educador. Ele 

preconiza de uma forma mais abrangente. De acordo com OLIVEIRA (1993) a 

concepção de Vygotsky envolve dois aspectos (situação informal e situação formal sob 

a intervenção de um outro social) particularmente relevantes para a presente 

discussão. Ela, em síntese diz que 

“As relações entre desenvolvimento e aprendizagem propostas por Vygotsky, podemos 
dizer, em primeiro lugar, que desenvolvimento e aprendizagem são processos 
intimamente relacionados: imerso em contexto cultural que lhe fornece a ”matéria-prima” 
do funcionamento psicológico, o indivíduo tem seu processo de desenvolvimento movido 
por mecanismos de aprendizagem acionados externamente. Por outro lado, embora 
processos de aprendizagem ocorram constantemente nba relação do indivíduo com o 
meio, quando existe a intervenção deliberada de outro social nesse processo, ensino e 
aprendizagem passam a fazer parte de um todo único, indissociável, envolvendo quem 
ensina, quem aprende e a relação entre essas pessoas.” (OLIVEIRA, p.58) 
 

No caso de nossa temática aqui tratada para o desenvolvimento de nossa pesquisa 

tomamos a concepção de ensino e aprendizagem sobre a presença e interferência 

contínua de um outro elemento social, o educador, que interfere positivamente na 

                                                 
44 Grifo do autor 
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aprendizagem e no desenvolvimento do outro social, no nosso caso, o educando. A 

intervenção deliberada do educador no aprendizado de seus educandos é essencial ao 

seu processo de desenvolvimento e isso é muito evidente em situações em que o 

aprendizado é um resultado que emerge das relações sociais instituídas culturalmente. 

Nesse sentido, a intervenção do educador tem, pois, um papel central na trajetória dos 

indivíduos que passam pela escola. Essa intervenção deve ser dinâmica, constante e 

direta proporcionando ao educando possibilidades de avançar em seus conhecimentos 

e, sobretudo, fazer nascer novas questões e o interesse por novas descobertas. 

 
Na visão de MUGRABI (sem data, p.2) ao relacionar a relação ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico preconiza que  

 

“As intervenções educativas constituem em formas de avaliações sociais através das 
quais se constroem as ações humanas. Na medida em que elas transformam as 
representações que os aprendizes têm da realidade e de si mesmos constituem um dos 
fatores maiores do desenvolvimento”. 

 

Essa visão repercute a idéia de que as intervenções pedagógicas fluem no sentido 

prospectivo do conhecimento do educando. Elas promovem através da intervenção 

sistemática um redimensionamento do conhecimento e das ações do educador e dos 

educandos. E ainda, a intervenção é uma ação em movimento e dinâmica frente às 

situações de aprendizagem promovidas pelo educador, e, sobretudo, varia de situação 

para situação e de educando para educando, pois como sabemos a cada aula que o 

educador desenvolve há presença de situações novas e os educandos são 

caracteristicamente heterogêneos. 

 
OLIVEIRA (1993, p.62) interpretando o russo Vygotsky preconiza que “a intervenção de 

outras pessoas – que, no caso específico da escola, são o professor e as demais 

crianças – é fundamental para a promoção do desenvolvimento do indivíduo”. Nesse 

sentido, a autora destaca a importância das crianças (educandos) nesse processo de 

mediação por meio da intervenção no desenvolvimento de outras crianças. 
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Esse movimento recíproco (educador –> educando <–> educando) no contexto da sala 

de aula nos permite dizer que a prática pedagógica é um contexto social que envolve 

uma situação de comunicação que suscita o engajamento de os diversos atores que se 

encontram em situação de aprendizagem45. Ambos são responsáveis pela 

aprendizagem do outro. O educador não é a única peça desse “quebra cabeça” que vai 

promover o desenvolvimento dos educandos. À medida que os educandos vão se 

desenvolvendo, eles podem ser mediadores da aprendizagem de outros colegas. É na 

interação que educandos aprendem. Portanto, é preciso, planejar situações didáticas 

em que os educandos possam ajudar os seus colegas e o educador nesse quer-fazer 

educativo. Um exemplo de proposta é o agrupamento de educandos (educandos que 

podem assumir o papel de mediador naquele momento e educando que precisa ser 

ajudado para avançar) onde possam interagir significamente. 

 
Nessa proposta o educador deixa de ser o único mediador e os educandos passam a 

ocupar o status de mediadores válidos. Dessa forma, a aprendizagem e a constituição 

de sujeitos sócio-históricos acontecerá na prática da coletividade. É preciso então, que 

o educador assuma a condição de protagonista da prática pedagógica: aquele que, 

diante de cada situação, precisa refletir, buscar suas próprias soluções, construir novas 

estratégias, tomar decisões. Em suma, ter autonomia intelectual. Trilhar esse caminho 

exige estudo (formação e auto-formação), reflexão sobre a sua ação pedagógica, auto-

avaliação, trabalho em parceria (com educandos, outros educadores da escola, 

gestores, comunidade), intencionalidade, disponibilidade para aprender e experimentar. 

Na verdade, é preciso que o educador tenha consciência do seu papel no processo 

educativo dos educandos no contexto do projeto educativo da sociedade e ou 

comunidade. Diante dessa tomada de consciência o educador poderá promover 

situações de aprendizagem significativas no bojo da realidade histórica e cultural na 

perspectiva de intervir positivamente na aprendizagem dos educandos, e, 

conseqüentemente, no desenvolvimento. Nesse sentido estarão engajando-se no 

                                                 
45 Quando usamos a expressão situação de aprendizagem estamos falando de algo que resulta da atividade 
planejada pelo educador combinada com a intervenção pedagógica realizada durante essa atividade, para 
incidir na aprendizagem dos educandos. 
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projeto e no processo educativo de sua comunidade e ou de sua escola, em outras 

palavras, tendo compromisso e respeito com aqueles que depositaram tal confiança.  

 
Em síntese, estarão contribuindo para a formação de sujeitos críticos, conscientes e 

sócio-históricos. 

 

6.1.1 – Nível de desenvolvimento real e potencial: Zona de desenvolvimento 

proximal 

A importância do papel do outro social (em nosso caso o educador e o educando e 

outros educandos) no contexto escolar é relevante na visão de Vygotsky na medida em 

que traz à tona um conceito de sua teoria nas relações entre desenvolvimento e 

aprendizado: o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZPD).  Esse conceito 

tem sua gênese na teoria de Vygotsky com a finalidade de descobrir as relações entre 

o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Em sua obra A 

Formação Social da Mente a zona de desenvolvimento proximal é referida como 

“a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes”. (1998, p.112) 

 

Com o propósito de explicar esse conceito, o russo, determina dois níveis de 

desenvolvimento: nível de desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial. 

O primeiro, denominado de nível de desenvolvimento real, nas palavras de 

VYGOTSKY (1998, p.111-113) é   

“O nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram 
como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. [...] define funções 
que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do desenvolvimento”. 

 

Interpretando esse conceito podemos afirmar que tal nível determina uma avaliação do 

que o educando sabe fazer sozinho em virtude do que aprendeu nas relações sociais 

intrínsecas ao seu contexto sócio-histórico-cultural. Essa constatação salienta o fato de 

que o aprendizado das crianças começa muito antes de elas freqüentarem a escola 

(1998, p.111). Assim, qualquer situação de aprendizado com o qual a criança defronta 

na escola tem sempre uma história prévia, por essa razão, pode-se dizer que a 

aprendizagem e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida 
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da criança e, contudo, são processos históricos. Dessa forma, todo o conhecimento 

construído e apropriado no âmbito escolar tem como base experiências prévias vividas 

no cotidiano dos educandos. Aplicando tal idéia para a nossa pesquisa que centra a 

argumentação como prática de linguagem importante no dia a dia das crianças índias, 

pode-se então dizer que a aprendizagem da argumentação deve acontecer a partir da 

própria linguagem dos educandos e dos gêneros de que a criança se utiliza em seu 

meio social cotidiano fora da escola. Para que isso se efetive o educador deverá criar 

condições para que essas capacidades sejam desenvolvidas. Como afirmam ROJO & 

BATISTA (2003, p.21) citando Oswald de Andrade há de se chegar á química, pelo chá 

de erva-doce, ou seja, há de se chegar à aprendizagem/desenvolvimento a partir do 

ensino que valorize o como as crianças utilizam a linguagem/língua para se comunicar, 

num sentido mais restrito, como e o que sabem argumentar. 

 
O valor e o respeito dado ao conhecimento prévio dos educandos no contexto escolar 

nos faz dialogar com um dos princípios da Pedagogia do Texto. Em A Pedagogia do 

Texto em algumas palavras FAUNDEZ (1999, p.1) elucida que 

 

“O processo educativo deveria partir de conhecimentos (textos e representações) dos 
participantes de maneira a confirmá-los ou infirmá-los, propondo-lhes novos 
conhecimentos de que eles ainda não dispõem”. 

 

Esse princípio nos remete ao segundo nível postulado por Vygotsky, denominado nível 

de desenvolvimento potencial. Esse nível refere-se às funções ainda não consolidadas 

(em estado embrionário) pelo sujeito e para avançar necessita da assistência de outra 

pessoa (no nosso caso educador e educandos mais avançados). Nesse nível o autor 

determina a importância fundamental à interação e intervenção social no processo de 

construção de funções psicológicas humanas. E ainda, afirma que esse nível é bem 

mais indicativo do desenvolvimento mental do que aquilo que ela consegue fazer 

sozinha. Ao contrário, o ensino escolar não teria sentido e a abertura do novo não seria 

possível. Sobre essa questão VYGOTSKY (1998, p. 116-117) advoga que 

 

“[...] o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é 
ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. Ele não se dirige para 
um novo estágio do processo de desenvolvimento, mas, ao invés disso, vai a reboque 
desse processo. Assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a 
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propor uma nova fórmula, a de que o” bom aprendizado “é somente aquele que se 
adianta ao desenvolvimento”. 

 

Assistido por alguém (educador e outros educandos mais eficazes) o educando poderá 

transformar o seu conhecimento. E, o que ele faz num determinado momento com o 

apoio de alguém, poderá, em pouco tempo, estar realizando sozinha a mesma tarefa. 

Ao nosso ver parece que o ensino escolar deve instrumentalizar os educandos com a 

finalidade de alcançar o topo do desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real. Isso 

nos permite arriscar em afirmar que o nível de desenvolvimento potencial parece ser o 

ponto de partida e o nível de desenvolvimento real o ponto de chegada no processo 

ensino-aprendizagem no contexto escolar. E isso permite a construção do ser 

psicológico individual. Nas palavras do criador desse conceito 

 

“O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 
capazes de operar quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando 
em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos 
tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança”. 

 
Nesse sentido, aprendizado não é sinônimo de desenvolvimento. Ambos ocupam um 

lugar diferenciado e específico na relação entre aprendizado e desenvolvimento. Mas, 

em sua evolução a aprendizagem resulta em desenvolvimento como evoca 

VYGOTSKY (1997, p.118) 

“O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma seriam, impossíveis de 
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 
humanas”. 

 
Em síntese, a relação entre aprendizado e desenvolvimento é antagônica, uma vez que 

o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de 

aprendizado. Em outras palavras, só há desenvolvimento se houver um trabalho 

sistemático que envolva boas situações de aprendizagem, onde o educador colocará o 

educando em situações de novas descobertas e de novos desafios, levando em conta 

a zona de desenvolvimento proximal. E que, através da sua mediação poderá ajudá-los 

a ultrapassar as barreiras do desconhecido e ou aflorar o que estaria em processo de 

germinação. Desse movimento dinâmico entre aprendizado e desenvolvido resulta a 
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tão chamada zona de desenvolvimento proximal, que pode variar de pessoa para 

pessoa. 

 
CARDOSO (2000) numa leitura de SCHNEUWLY (1994) diz que 

“Nosso entendimento da proposta de Vygotsky é de que o papel do educador não é o de 
encontrar ZPD, preexistente, do(s) seu(s) aluno(s) mas, sim, o de criá-la através de uma tensão 
entre exigências exteriores (ensino/aprendizagem, educação, imitação) e possibilidades 
interiores (re-elaboração sistêmica de potencialidades já desenvolvidas, adaptação ao meio 
ambiente cultural)” 

 
 
Concordamos com essa leitura, pois de nossa parte, acreditamos que o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal aliado a esta afirmação de CARDOSO, tem um 

significado especial para a nossa investigação, uma vez que, entendemos, ao criar 

uma zona de desenvolvimento proximal, o educador pode permitir o desenvolvimento 

de condutas argumentativas nos educandos, pelo fato de levá-los a falarem/opinarem 

sobre múltiplas situações vividas em seu cotidiano. 
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CAPÍTULO III 

O QUE SE ENSINA SOBRE A ARGUMENTAÇÃO NAS ESCOLAS INDÍGENAS 

TUPINIKIM COMBOIOS E PAU BRASIL 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos objetos do saber que foram ensinados 

nas escolas indígenas Tupinikim Comboios e Pau Brasil acerca da argumentação 

assim como as estratégias de ensino que foram utilizadas por três educadoras que 

atuam na primeira e quarta série do Ensino Fundamental para que essa prática de 

linguagem fosse apropriada. Compartilhamos com DOLZ e SCHNEUWLY (2004: 

53) sobre o que afirmam sobre estratégias de ensino. Eles advogam que a 

estratégia de ensino  

supõe a busca de intervenções no meio escolar que favoreçam a mudança e a promoção dos 
alunos a uma melhor mestria dos gêneros e das situações de comunicação que lhes 
correspondem. Tratam-se, fundamentalmente, de se fornecerem aos alunos os instrumentos 
necessários para progredir. 

 

É importante ressaltar que os planos de aula analisados estão diretamente 

articulados à proposta curricular “Um currículo para as aldeias Tupinikim” 

organizada pelos educadores indígenas em diálogo com as comunidades 

indígenas ao final da formação/ 1999. Não é um documento acabado, está em 

processo de execução e avaliação na perspectiva de melhorá-lo conforme a 

apreciação, necessidades e interesses dos educadores e comunidades indígenas. 

 
Por que os planos de aula foram decisivos na coleta e análise dos dados em 

nossa pesquisa? Eles foram decisivos por uma única razão: a clareza dos planos 

tal qual como estavam escritos nos possibilitou fazer um rastreamento do que as 

educadoras estavam se propondo a desenvolver acerca do ensino da 

argumentação, dando condições para perceber as possibilidades e os limites 

desse ensino. E isso nos mostra que o plano de aula é uma forma de registro da 

prática pedagógica do educador que permite visitá-lo e revisitá-lo de acordo com a 

avaliação e reflexão feita após a sua execução. E ainda, ele documenta, 
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historiciza e permite uma visão geral dos caminhos percorridos pelo educador 

para chegar à aprendizagem dos educandos. 

 

1. O corpus 

Para a realização dessa análise foram consideradas duas fontes de dados: 

1. Os planos de aula desenvolvidos em 2005 acerca da argumentação por 

três educadoras indígenas Tupinikim. O conjunto de planos analisados foi 

identificado através da leitura e apreciação dos cadernos de registro diário 

dos educadores (caderno de plano de aula). Ao todo foram lidos três 

cadernos de registros que foram disponibilizados pelas próprias 

educadoras. 

2. Questionário respondido pelas educadoras com a finalidade de levantar 

alguns dados que dizem respeito à caracterização pessoal e profissional de 

cada educadora assim como questões acerca do que pensam sobre a 

argumentação. 

 

Conforme os cadernos de registros foram identificados e analisados os seguintes 

quantitativos de planos: 

Quadro 7:                                Dados da fonte empírica 

Pseudônimo 

da 

educadora 

Série em que 

atua 

Quantidade de 

educandos 

Quantidade de 

planos de aula 

constados no 

caderno de 

registro 

Quantidade de 

planos de aula 

destinados ao 

ensino da 

argumentação 

Iara 1ª série 11 91 04 

Iasy  4ª série 17 95 10 

Poty 3ª e 4ª série 18 44 15 
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2. Sobre as educadoras indígenas, seus planos de aula e suas concepções 

sobre a argumentação 

2.1 A educadora Iara 

Iara é educadora da Escola do Ensino Fundamental Indígena Dorvelina Coutinho 

localizada na aldeia Comboios46. Seu primeiro ano de trabalho foi em 2000, ano 

em que foi escolhida por sua comunidade para atuar na escola da aldeia. Em 

2005, atuou na primeira série do Ensino Fundamental com 11 educandos. È 

graduada em Pedagogia. 

 
2.1.1 Os planos de aula 

Foram analisados três planos de aula desenvolvidos por Iara no período 17/08, 

23/08, 26/08/ 29/08/05. Iara utiliza a seguinte estrutura na organização de seus 

planos: data, objetivos e desenvolvimento. Nesse sentido, podemos perceber a 

organização que se tem na apresentação e configuração de seus planos. 

 
Os planos elaborados e desenvolvidos pela educadora são os seguintes: 

Primeiro plano de aula: o primeiro plano de aula destinado ao ensino da 

argumentação apresenta o contexto que o ensino da argumentação está inserido; 

levantamento de opiniões das pessoas da aldeia acerca da luta pela terra através 

de pesquisas com pessoas da comunidade; palestras com o cacique da aldeia; 

conversas entre educador e educandos, etc conforme podemos ver na transcrição 

abaixo: 

Plano de aula 

Data: 17/08/05 

Problemática: A luta pela terra entre os Tupinikim e Guarani 

Objetivos:  

• Compreender a letra da música de congo 

• Produzir opiniões na aldeia 

• Escrever argumentos levantados na aldeia 

• Identificar números e quantidades de aldeia que participaram da luta 

Desenvolvimento: 

                                                 
46 A aldeia de Comboios está localizada no Distrito Riacho a 38 Km de distancia da Sede, ocupando uma área 
de 2.983, 6ha de solos arenosos, cobertos de vegetação de restinga, roças de mandioca e pastagem. Situa-se 
no limite sul da Reserva Biológica de Comboios. 
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• Leitura compartilhada: música de congo referente à luta pela terra. 

• Conversa informal sobre a luta pela terra 

• Saber dos alunos se os pais participaram até mesmo os alunos, o que eles acharam, o 

que aconteceu neste período. Porque da luta. Explicar para os alunos o porque nós 

das aldeias optamos pela demarcação das terras. 

• Levar os alunos para reflexão a respeito da luta. 

• Conversar sobre a palestra com o cacique 

• Elaborar junto com os alunos um questionamento para a pesquisa na aldeia. 

• Levar os alunos na casa de algumas pessoas da comunidade para pesquisar a 

respeito da sua opinião sobre a luta pela terra. 

• Fazer o registro dos argumentos levantados na pesquisa. 

• Saber como foi a participação das famílias e da aldeia na luta pela terra. 

• Mostrar o número de pessoas que participaram em cada dia na autodemarcação das 

terras; fazer comparações. 

• Estudo dos números: quantidade de aldeias que participaram. 

• Atividade para casa: desenhar as aldeias que estão participando da luta. 

Obs: esse plano de aula foi desenvolvido durante dois dias. 

 

Segundo plano de aula: ele está direcionado à leitura de texto argumentativo, 

conceito de texto argumentativo, identificação de argumentos no próprio texto e 

comparação de argumentos de acordo com os diferentes segmentos da 

comunidade (lideranças e comunidades). O gênero argumentativo disponibilizado 

para esse estudo não é explicitado no plano de aula. 

Plano de aula 

Data: 23/08/05 

Objetivos:  

• Identificar argumentos no texto 

• Comparar argumentos 

• Visitar o local da aldeia Córrego do Ouro 

 

Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura de um pequeno texto argumentativo 

• Conversa sobre o texto: o que compreenderam? Qual é o gênero de texto?  

• Explicar o que é um texto argumentativo 
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• Pedir que os alunos identifiquem argumentos utilizados pelo autor e o problema 

apresentado. 

• Participação de uma liderança para falar sobre o porque da luta. 

• Comparação dos argumentos citados pela comunidade 

• Registro dos argumentos apontados pelas lideranças para comparação com os 

argumentos da comunidade. 

 
Terceiro plano: esse plano de aula faz um breve histórico da perda das terras 

pelos Tupinikim e Guarani a partir de uma fita vídeo, aponta os motivos que 

levaram os índios do Espírito Santo a reivindicar seu território tradicional, opinião 

dos educandos sobre a luta, o envolvimento da família dos educandos no 

processo de reivindicação. 

 

Plano de aula 

Data: 26 e 29/08/05 

Objetivos: 

• Compreender a forma que os povos indígenas Tupinikim e Guarani perderam suas 

terras 

• Destacar os motivos que levaram os Tupinikim e Guarani a lutar pela terra. 

• Identificar as aldeias que participaram. 

• Descobrir números de pessoas de cada aldeia e fazer o gráfico de barras para a 

comparação. 

Desenvolvimento: 

• Revisão da aula anterior 

• Assistir ao vídeo que mostra um pouco como era as aldeias antes da chegada da 

Aracruz Celulose: depoimento de pessoas sobre como aconteceu a perda das terras; a 

cultura do povo Tupinikim e Guarani; a monocultura do eucalipto. 

• Conversar com os alunos sobre o vídeo: pedir para que cada um diga o que 

compreendeu. 

• A opinião dos alunos a respeito da luta pela terra. Porque? 

• Saber se os pais participaram ou não, porque? O que acharam da luta pela terra. 

• Mostrar a quantidade de pessoas que participaram no primeiro dia, fazer comparação 

das quantidades. Qual a aldeia que teve mais participação? Qual a quantidade? 

• Escrita do nome das aldeias reconstruídas 

• Quantas aldeias eram e agora são 

• Representação com números. 
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• Escrita de antecessor e sucessor 

• Jogo de somar e subtrair 

• Construção do gráfico com números de pessoas que participaram da autodemarcação. 

• Estudar as palavras: LUTA, LUA, LEU, TERRA, TOURO, VENCEU, VACA, BOI, 

BODE, BONECA, BOLA. 

 
De acordo com os planos de aula apresentados à educadora limitou-se apenas 

em possibilitar o entendimento da luta, levantar os argumentos utilizados pela 

comunidade em favor da causa territorial e em apenas um plano de aula dá 

abertura para que os educandos pudessem opinar sobre o assunto. 

 
Os objetos do saber referentes à argumentação ensinados pela educadora foram 

o conceito de texto argumentativo, argumentos e dar opinião acerca de um tema 

controverso. Como estratégias de ensino utilizou-se de leitura de texto 

argumentativo, aula expositiva, pesquisa com o cacique, palestras, entrevistas 

com pessoas da comunidade, registro dos argumentos levantados durante as 

entrevistas e pesquisas. 

 
Como podemos constatar a educadora preocupou-se em garantir que os 

educandos conhecessem de forma geral a luta pela terra assim como os motivos 

que motivaram os Tupinikim a reivindicarem o seu território.  

 
O foco do seu trabalho não foi necessariamente que os educandos produzissem 

argumentos face à temática, uma vez que não se evidenciou de forma constante a 

produção de argumentos escritos ou orais por parte dos educandos, mas de 

conhecer a luta do seu povo. 

 
Diante dessa insuficiência detectada nos planos de aula de Iara, podemos 

enumerar algumas situações de aprendizagem que poderia contribuir para que os 

educandos pudessem produzir seus próprios argumentos: 

• A partir das entrevistas e pesquisas realizadas com representantes das 

aldeias, listar os argumentos utilizados pelos Tupinikim em defesa de seu 

território; 
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• Promover constantemente a leitura e interpretação oral de gêneros 

argumentativos sobre diversos temas, sobretudo à temática da luta pela 

terra; 

• Explorar os significados simbólicos, políticos, éticos, social, cultural, étnico 

e econômico que estão relacionados com as palavras LUTA e TERRA, uma 

vez que a educadora limitou-se apenas em estudar a parte morfológica 

dessas palavras. 

• Produzir por escrito ou oralmente argumentos diante de uma situação de 

produção que evoque opiniões controversas; 

 
A organização e o desenvolvimento de situações de aprendizagem que tenha 

como foco o ensino-aprendizagem precoce da argumentação dependem de várias 

aulas que podem ocorrer ao longo do ano letivo e não apenas em três dias ou em 

três planos de aula. 

 

2.1.2 As concepções da educadora acerca da argumentação 

Diante do questionário e conversa informal com a educadora Iara constatamos 

que para ela a argumentação implica argumentar usando o raciocínio para a 

defesa de sua idéia. Sendo assim, para a educadora argumentar é simplesmente 

defender sua opinião sem levar em conta o efeito que irá produzir em seu(s) 

interlocutor (es). 

 
Para Iara o ensino da argumentação deve privilegiar o estudo dos gêneros 

argumentativos em sala de aula com as crianças, pois contribui eficazmente no 

desenvolvimento de capacidades argumentativas uma vez que 

“[...] permite as crianças indígenas se posicionarem em diversas situações e defender com 
sabedoria aquilo que acredita utilizando seus conhecimentos de maneira adequada diante 
da sociedade envolvente convencendo-as a conhecer e respeitar o povo indígena como 
cidadão crítico que sabe lutar de forma organizada pelos seus direitos.” 
(Iara, 2005) 
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2.2 A educadora Iasy 

Iasy é educadora Tupinikim militante na Escola do Ensino Fundamental Indígena 

Dorvelina Coutinho localizada na aldeia de Comboios. Em 2005 atuou na quarta 

série do Ensino Fundamental com 17 alunos. Ela foi escolhida pela comunidade 

em 2003. Atualmente ocupa o cargo de pedagoga nessa escola. È formada em 

Pedagogia. 

2.2.1 Os planos de aula 

Foram analisados onze planos de aula elaborados pela educadora em 2005 em 

função do ensino do gênero argumentativo. Esses planos seguem, na maioria das 

vezes, a seguinte estrutura organizacional: data e desenvolvimento sem explicitar 

os objetivos de aprendizagem. Como podemos ver a seguir: 

 
Primeiro plano de aula: a educadora inicia o ensino da argumentação em agosto 

de 2005 no contexto da luta pela terra entre os Tupinikim e Guarani identificando 

os fatos que marcaram essa luta na terceira demarcação realizada em 1998. 

Vejamos: 

Data: 25/07/05 

Problemática: A Luta Tupinikim e Guarani no Contexto Local, Regional, Nacional e 

Mundial. 

Objetivo:  

• Reconhecer os fatos ocorridos na vida dos Tupinikim e Guarani na luta pela terra. 

Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada 

• Conversa informal 

• Trabalho em grupo: leitura de fatos que ocorreram na última demarcação constada no 

livro “Os Tupinikim e Guarani na luta pela terra”. 

• Comentários 

• Roda de conversa: cada grupo comentar o que leu. 

 
O segundo plano de aula: estudo de uma cronologia histórica sobre a luta pela 

terra, retomada da terceira demarcação, situação de produção e produção de 

texto. 

Data: 26/07/05 

Continuação 
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• Distribuir para os alunos uma folha mimeografada com a cronologia histórica dos fatos 

ocorridos. 

Cronologia Histórica 

Ano Fatos ocorridos 

1500 Chegada dos portugueses 

1800 Visita de D.Pedro II ratificando as sesmarias. 

1940 Implantação da COFAVI 

1967 Implantação da Aracruz Celulose 

1972 Voltam indígenas para o Espírito-Santo 

1979 1ª luta pela terra 

1998 2ª luta pela terra 

2002 Revisão do acordo com a Aracruz Celulose 

2005 3ª autodemarcação (luta pela terra) 

 

• Comentar com alunos os porque da não participação da comunidade de Comboios na 

autodemarcação de 1998. 

• Criação de uma situação de produção para a escrita do texto argumentativo. 

• Produção coletiva de um convite destinado ao cacique da aldeia para falar sobre os 

motivos que nos levaram a lutar pela terra. 

• Leitura e escrita de números a partir da leitura dos fatos do livro feitos na aula anterior. 

 
Terceiro plano de aula: organização coletiva (educadora e educandos) de uma 

entrevista. 

Data: 27/07/05 

• Correção da atividade de Matemática 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de conversa: levantamento e conversa sobre as possíveis perguntas sobre a luta 

pela terra. 

• Registro das perguntas que serão feitas ao cacique e lideranças. 

 
Quarto plano de aula: entrevista com caciques e lideranças acerca da luta pela 

terra e situação de produção. 

Data: 28/07/05 

• Leitura compartilhada: 
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• Participação do cacique e lideranças para falar sobre os motivos que levaram os 

Tupinikim e Guarani a lutar pela terra. As crianças deverão tomar notas das falas dos 

participantes a partir do questionário elaborado na aula anterior. 

• Criar uma nova situação de produção para a escrita do texto argumentativo. 

• Aula de educação física. 

 
Quinto plano de aula: produção escrita de texto argumentativo (texto 1) 

Data: 16/08/05 

 Objetivo: 

• Produzir o texto 1 em torno do gênero argumentativo frente a situação de produção 

(carta de solicitação) 

• Listar os impactos ambientais causados pela monocultura de eucalipto no espaço 

físico da aldeia. 

• Desenhar o mapa da aldeia. 

Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 

• Trabalho em grupo: produção do texto 1. 

• Recolher a produção dos alunos 

• Os mesmos grupos listar os impactos ambientais causados pela plantação de eucalipto 

na aldeia. 

• Apresentação dos grupos 

• Em grupo fazer o desenho da aldeia a partir de um ponto de referência.  

 
Sexto plano de aula: classificação de gêneros de texto e leitura de texto 

argumentativo (carta do leitor). Não acompanhava junto ao plano a cópia dos 

gêneros de textos utilizados para classificação e leitura. 

Data: 17/08/05 

Objetivos:  

• Classificar diferentes gêneros de textos pelo produtor num texto argumentativo. 

• Produzir e resolver problemas 

Desenvolvimento:   

• Leitura compartilhada: 

• Apresentação dos mapas da aula anterior 

• Trabalho em grupo: classificação de distintos gêneros de textos (os textos serão 

apresentados em cartaz) 
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• Leitura de texto argumentativo para identificar os argumentos utilizados pelo produtor 

para defender sua idéia ou opinião. (textos: carta ao leitor e venha visitar as aldeias 

indígenas) 

• Os alunos em grupo produzir um problema e resolvê-los a partir dos dados populações 

das aldeias e Tupinikim e Guarani de 2004. 

 
Sétimo plano de aula: estudo da especificidade (estrutura) da argumentação. 

Data: 22/08/05 

Objetivos:  

• Estudar especificamente o gênero argumentativo 

Desenvolvimento:  

• Leitura de algumas palavras retirando da caixinha 

• Colocar as palavras pregadas no mural da sala de aula 

• Escrita no quadro de giz a seqüência argumentativa 

• Leitura coletiva 

• Comentários e debates de cada parte da seqüência 

 
Oitavo plano de aula: estudo da argumentação e contra-argumentação. 

Data: 25/08/05 

Continuação do estudo sobre o gênero argumentativo 

• Terminar de passar no quadro de giz os argumentos e contra-argumentos 

• Leitura e comentários 

 
Nono plano de aula: estrutura de um texto argumentativo e debate 

Data: 05/09/05 

Objetivos: 

• Identificar as partes do texto argumentativo 

• Debater frente a uma situação problema: luta pela terra 

Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 

• Comentar com os alunos retomando sobre o gênero argumentativo 

• Distribuição de um texto para leitura. 

• Identificação das partes do texto argumentativo. Para esse estudo será feito trabalho 

de grupo 

• Socialização dos grupos 

• Debate sobre a situação em que a comunidade se encontra frente à luta pela terra 

• Estudos dos povos indígenas na Constituição Federal Brasileira. 
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Décimo plano de aula: produção escrita de texto argumentativo. Como podemos 

perceber na produção do texto argumentativo não aparece explícita a retomada da 

situação de produção que foi criada nos planos anteriores. 

Data: 23/09/05 

Objetivos: 

• Produzir texto argumentativo 

Desenvolvimento: 

• Conversa informal sobre a estrutura do gênero argumentativo 

• Distribuição de uma figura mimeografada para os alunos produzirem um texto 

argumentativo 

• Socialização dos textos 

 
Décimo primeiro plano de aula: apresentação de argumentos por meio de 

opiniões que deverão formar através da leitura de dois textos argumentativos. 

Data: 27/09/05 

Objetivos: 

• Compreender os argumentos utilizando o gênero argumentativo 

• Resolver problemas 

Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 

• Distribuição de alguns textos para os alunos fazerem leitura e identificar o gênero. 

• Trabalho em grupo: os alunos deverão opinar sobre os textos 

• Socialização dos textos 

O que você acha? 

 

Perto de uma cidade havia uma pequena mata. Ali viviam muitos animais e plantas. 

A cidade foi crescendo e mais casas, pontes e ruas foram sendo construídas. 

Um dia resolveram fazer uma estrada passando pela mata. 

Muitas pessoas eram a favor da estrada. 

Elas diziam que a estrada era necessária para se chegar á cidade vizinha. 

Outras pessoas eram contra. Elas achavam que podíamos construir muitas coisas, mas sem 

estragar a natureza. 

E você, o que acha? 

Converse com seus colegas e saiba o que eles acham. 
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Quem invade terra é a Aracruz e não os índios! 

 

As comunidades indígenas iniciaram no dia 17 de maio a autodemarcação de suas terras 

invadidas pela Aracruz Celulose. Dos 18.070 hectares de terras identificadas pelos técnicos da 

FUNAI, em 1998, e reconhecidos pelo Ministro da Justiça Íris Rezende, 11.009 hectares ainda 

não foram demarcadas. Então, queremos aquelas terras suficientes para que nós e nossos filhos 

passemos viver com dignidade e liberdade. 

 

 

Em relação aos planos de aula de Iara, Iasy apresenta um maior número de 

planos, a organização escrita dos planos nos dá mais visibilidade do que foi 

planejado e as atividades foram mais diversificadas, pois houve uma tentativa em 

equilibrar o ensino-aprendizagem dos conteúdos acerca da luta pela terra assim 

como os conteúdos voltados para o ensino-aprendizagem da argumentação.  

 
Embora algumas estratégias sejam as mesmas utilizadas pela educadora Iara. 

Algumas propostas de atividades poderiam ser melhores explicitadas no plano de 

aula, possibilitando assim um melhor entendimento do que se queria de fato com a 

atividade, como, por exemplo, na consigna da atividade inscrita no décimo plano 

de aula: “distribuição de uma figura mimeografada para os alunos produzirem um 

texto argumentativo”. 

 
Essa consigna tal como está escrita não nos fornece elementos que evoque a 

produção de um texto argumentativo uma vez que também a figura não aparece 

acompanhada ao plano de aula. Já mencionamos que a produção de gêneros 

argumentativos parte da provocação de um tema polêmico que emerge distintas 

opiniões. Sendo assim, qual o sentido da produção de um texto argumentativo 

através de uma figura? Pensamos que a apresentação de uma situação de 

produção acerca de uma temática polêmica na qual os educandos deveriam se 

posicionar surtiria mais efeito no processo de desenvolvimento da argumentação. 

 
Um elemento importante que culmina na argumentação, proposto somente por 

essa educadora, foi o debate. O debate é um gênero tipicamente oral e poderia 

ser melhor explorado pela educadora, uma vez que a escola não pode perder de 



 
 

153

vista a importância de explorar a oralidade como forma de expressão daquilo que 

ser comunicar. 

 
De acordo com DOLZ, SHNEUWLY e PIETRO (2004:248-249) a idéia de trabalhar 

em torno do debate e das capacidades de argumentação dos educandos leva em 

conta as seguintes considerações: 

• O debate, que desempenha um papel importante em nossa sociedade, 

tende igualmente a tornar-se necessário na escola atual, na qual fazem 

parte dos objetivos prioritários as capacidades dos alunos para defender 

oralmente ou por escrito um ponto de vista, uma escolha ou um 

procedimento de descoberta; 

• Esse gênero pertence claramente às formas orais da comunicação (o 

que não significa que a escrita seja aí totalmente ausente) e inclui um 

conjunto de capacidades privilegiadas nesse modo de comunicação: 

gestão da palavra entre os participantes, escuta do outro, retomada de 

seu discurso em suas própria intervenções etc.; 

• O debate coloca assim em jogo capacidades fundamentais, tanto dos 

pontos de vista lingüístico (técnicas de retomada do discurso do outro, 

marcas de refutação etc.), cognitivo (capacidade crítica) e social (escuta 

e respeito pelo outro), como do ponto de vista individual (capacidade de 

se situar, de tomar posição, construção de identidade); 

• Além disso, trata-se de um gênero relativamente bem definido, do qual 

freqüentemente os alunos têm certo conhecimento sobre o qual podem 

se apoiar. 

 
Tendo em vista as considerações colocadas por esses autores à educadora 

poderia ter utilizado o debate como objeto de ensino-aprendizagem da 

argumentação. 

 
Outras situações de aprendizagem poderiam ser utilizadas pela educadora para 

garantir a eficácia de suas atividades, tais como: 
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• Organizar uma lista de argumentos e contra-argumentos utilizados pelos 

indígenas e pela Aracruz Celulose em defesa de seus direitos, a partir 

das entrevistas e pesquisas realizadas pelos educandos ao longo do 

desenvolvimento da problemática. Essa lista poderia utilizada como 

argumentos de referência na produção dos argumentos e contra-

argumentos dos educandos; 

• Explorar o gênero carta de solicitação sob o ponto de vista social e 

lingüístico; 

• Simulação de debate onde os educandos assumam papéis sociais 

distintos em função do gênero a ser produzido; 

• Analisar argumentos e a partir da análise feita produzir novos 

argumentos ou contra-argumentos; 

• Argumentar oralmente ou por escrito utilizando os organizadores 

textuais que caracterizam a tomada de posição de um argumentador; 

etc. 

 

2.2.2 As concepções da educadora acerca da argumentação 

Em conversa informal e leitura do questionário respondido por essa educadora a 

argumentação envolve o ato de argumentar, ou seja, ter opinião própria, 

expressando-se oralmente ou por meio da escrita diante de um fato colocando 

argumentos ou contra-argumentos na sua opinião. Como podemos constatar nos 

planos de aula apresentados a educadora abriu espaço em suas aulas para que 

os educandos pudessem argumentar diante de situações polêmicas e 

controversas. 

 
Por isso é que considera importante o ensino da argumentação na escola, 

conforme podemos ver a seguir: 

“È importante para que as crianças futuramente dêem continuidade nos trabalhos da 
comunidade e buscar melhorias cada vez mais e também alcançar os objetivos como no 
resgate de muitas coisas da cultura indígena que aos poucos vem caminhando”. 
(Iasy, 2005) 
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2.3 A educadora Poty 

Poty é uma jovem educadora indígena Tupinikim que leciona desde 1998, ano em 

que foi escolhida por sua comunidade, na Escola Municipal Pluridocente Indígena 

Pau Brasil, localizada na aldeia Pau Brasil47. Atuou sempre em turmas das 

terceiras e quartas séries do Ensino Fundamental. Foi escolhida pela comunidade 

para desenvolver o trabalho educativo na escola voltado para a especificidade do 

povo Tupinikim, é moradora da aldeia Pau Brasil (local onde se encontra a 

escola), é graduada em Pedagogia e atualmente cursa pós-graduação 

(especialização) em Gestão Escolar. 

Em 2005 teve um total de 18 educandos.  

 
2.3.1 Os planos de aula 

De acordo com o caderno de registro de Poty foram desenvolvidos quarenta e 

quatro planos de aula, sendo quatorze destinados ao ensino da argumentação. Os 

quinze planos de aula foram desenvolvidos no período de agosto a setembro de 

2005. Eles seguem a seguinte estrutura composicional: data, objetivos e 

atividades. Com exceção do primeiro plano de aula que apresenta a data, 

problemática, o conteúdo, os objetivos e as atividades. Alguns apresentam o para 

casa. Como podemos ver abaixo: 

 
Primeiro plano de aula: o primeiro plano de aula analisado apresenta a contexto 

histórico e acerca da luta pela terra, os motivos que levaram os Tupinikim e 

Guarani a retomar a luta pelo seu território tradicional e situação de produção para 

escrita de texto argumentativo. 

Terça-feira, 16 de agosto de 2005. 

Problemática: A luta pela terra entre os Tupinikim e Guarani do Espírito Santo 

Conteúdo: a luta pela terra 

Objetivos: 

• Contextualizar a luta pela terra pelos Tupinikim e Guarani; 

• Pesquisar sobre os motivos que levaram os Tupinikim e Guarani a retomar a luta pela 

terra; 

                                                 
47 A aldeia Pau Brasil está localizada a 23, 4 km da cidade de Aracruz e a 7 km da fábrica da Aracruz 
Celulose. Ocupa uma área de 1.579 há.   
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• Criar uma situação de comunicação para a escrita do texto argumentativo (texto 1); 

• Construção de um gráfico a partir dos dados do censo populacional de 2004; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de conversa: conversa sobre a luta pela terra; 

• Apresentação de uma linha de tempo sobre a luta pela terra pelos Tupinikim e Guarani 

desde 1500; 

• Pedir que os alunos relatem o que sabem sobre a luta pela terra; 

• Pesquisa na aldeia sobre os motivos que levaram os Tupinikim e Guarani a retomar a luta 

pela terra; 

• Plenária: apresentação e registro dos dados da pesquisa; 

• Apresentação de uma tabela com os dados de numero de famílias das aldeias de acordo 

com o censo de 2004; 

• Distribuição de uma folha mimeografada com as linhas para a construção do gráfico 

mostrando o número de famílias por aldeia; 

• Confecção do mesmo gráfico no kráfit para ser colocado da sala de aula; 

Para casa: perguntar aos pais a sua opinião sobre a luta pela terra. 

 

Segundo plano de aula: opinião dos educandos em relação a luta pela terra, 

visita a aldeia Olho D’água que foi reconstruída pelos indígenas e produção de um 

convite para o cacique e lideranças da aldeia. Esse plano de aula não apresenta 

diretamente o ensino da argumentação propriamente dita, mas nos mostra a 

intenção que a educadora teve em buscar elementos (informações, argumentos, 

etc) por meio da visita à aldeia e entrevista envolvendo cacique e lideranças da 

aldeia como forma de ajudar os educandos a formar suas próprias opiniões. 

Quarta –feira, 17 de agosto de 2005. 

Objetivos: 

• Construir um gráfico com a quantidade de votos a favor e contra a luta pela terra; 

• Visitar a aldeia Olho D’água; 

• Registrar as observações feitas durante a visita a aldeia e escolher junto com os 

alunos a melhor forma de fazer o registro; 

• Confeccionar um convite para o cacique ou liderança para falar sobre a luta pela terra; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: cada aluno deverá ler a opinião dos pais sobre a luta pela terra; 
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• Realização de uma pequena votação entre os alunos para ver quem é a favor ou 

contra a luta pela terra; 

• Construção de um gráfico a partir da quantidade de votos dos pais e alunos contra ou 

a favor da luta pela terra; 

• Visita ao local onde foi construída a aldeia Olho d’água; 

• Discutir com os alunos uma forma de registrar (texto descritivo, relatório contando 

como a foi à visita desde a saída da escola até a volta, etc) as observações feitas 

durante a visita; 

Para casa: leitura dos artigos da Constituição Federal que amparam a luta pela terra. 

 

Terceiro plano de aula: produção escrita de texto argumentativo (texto 1) e 

retomada da visita por meio dos registro produzidos pelos educandos. 

Quinta-feira, 18 de agosto de 2005. 

Objetivos: 

• Produzir texto argumentativo (carta aberta) frente a situação de produção construída 

no início da semana; 

• Apresentar o registro da visita à aldeia Olho D’água; 

• Elaborar e resolver problemas a partir do gráfico construído com os votos contra e 

favor a luta pela terra; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Trabalho de grupo: produção do texto argumentativo – texto 1 (carta aberta) frente a 

situação de produção construída no início da semana; 

� Situação de produção: produzir uma carta aberta ao povo aracruzense para 

informá-los sobre as razões que temos para lutar pelas terras. 

• Roda de leitura: apresentação por meio de leitura dos registros feitos pelos alunos 

sobre a visita a aldeia Olho D’água; 

• Trabalho em grupo: elaboração e resolução de problemas a partir do gráfico produzido 

na aula anterior; 

• Plenária: os alunos apresentarão as situações problemas em cartazes para os colegas 

para que juntos verifiquem o resultado. 

 
Quarto plano de aula: produção de argumentos através da diminuição do 

território indígena a partir da Aracruz Celulose. 

Sexta-feira, 19 de agosto de 2005. 

Objetivos: 
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• Elaborar questões para serem feitas ao cacique ou liderança sobre a luta pela terra; 

• Apresentar o mapa do município para localizar a quantidade de terra que pertence aos 

indígenas e que estão de posse da empresa; 

• Produzir um argumento referente à diminuição do território indígena a partir da 

chegada da Aracruz Celulose; 

• Identificar os impactos ambientais causados na aldeia após o plantio da monocultura 

do eucalipto pela empresa; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Elaboração de perguntas que poderão ser feitas durante a participação do cacique ou 

liderança; 

• Roda de leitura: apresentação e ou leitura de mapas para localizar a quantidade de 

terras que pertence aos índios e que estão de posse da empresa; 

• Distribuição de cópias de mapa para os alunos pintarem, identificando a área dos 

índios e da empresa; 

• Produção individual de um argumento referente à diminuição do território indígena a 

partir da chegada da Aracruz Celulose como pode ser constatado durante a leitura do 

mapa; 

• Roda de conversa: conversa sobre os impactos causados na aldeia ápos o plantio da 

monocultura do eucalipto pela empresa Aracruz Celulose. 

• Listagem dos impactos causados pelo plantio do eucalipto; 

Para casa: pesquisar com as pessoas da aldeia sobre que tipos de projetos poderiam 

fazer na aldeia se ganharmos a luta pela terra. 

 

Quinto plano de aula: identificar argumentos e a especificidade do gênero 

argumentativo em relação a outros gêneros de texto. 

Segunda-feira, 22 de agosto de 2005. 

Objetivos: 

• Identificar argumentos de um texto argumentativo; 

• Classificar os distintos gêneros de textos e identificar a sua função social e finalidade; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de conversa: retomar a leitura da lei que consta na Constituição Federal que 

ampara os direitos indígenas e conversar sobre a questão que estar envolvendo todas 

as aldeias; 
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• Registro das conclusões tiradas da conversa sobre a lei federal que ampara os direitos 

indígenas; 

• Roda de leitura: leitura de um texto argumentativo para identificar que argumentos 

foram utilizados pelo escritor para defender sua opinião; 

• Trabalho em grupo: distribuição de uma coletânea de textos para classificação de 

diferentes gêneros textuais; 

 

 

 
 
 
Classifique os textos de acordo com o quadro abaixo: 

 
Fábula 

Descritivo 

Carta aberta 

Receita 

Música 

História em quadrinho 

Conta telefônica 

Conto 

Lenda 

Piada 

Adivinhações 

 
Texto 1:  

Carta aberta à população aracruzense 

 

Povo aracruzense, 

Nós índios Tupinikim e Guarani estamos mais uma vez em busca e defesa de nossos 

direitos. Como vocês sabem somos moradores nativos desta região e que quando a 

Aracruz Celulose chegou em Aracruz nós já ocupávamos a extensa área de terra que hoje 

está de posse dela. 

O espaço em que vivemos não está atendendo as nossas necessidades, várias famílias de 

desaldeados estão retornando ao seu espaço tradicional e as famílias que estão dentro 

das aldeias crescendo a cada dia mais. E ainda, a nossa população está sendo muito 

prejudicada, pois não temos mais rios para pescar, não temos mais matas para caçar e 

sobretudo a área de terra que temos não mais está produzindo sem a utilização de adubo 

químico. Nós não queremos perder a nossa cultura, a nossa identidade por falata de 



 
 

160

espaço físico. Isso é uma injustiça. É verdade que a Aracruz Celulose muito contribuiu para 

o desenvolvimento econômico e social de nosso município, mas ela está acabando com o 

povos indígenas que precisam desse território que está sob sua posse e além do mais o 

estrago que ela faz em nosso meio ambiente natural não tem preço. A natureza e nós 

estamos sofrendo com isso! Com certeza, não estamos lutando em busca de guerra,mas 

de um paz para as nossas aldeias. Gostaríamos que compreendessem sem a nossa luta a 

nos apoiasse nessa nova caminhada. 

 
Comunidades Tupinikim e Guarani. 

 

Texto 2: 

O índio é luta 

O índio é raça 

A terra do índio é mão na taça 

Índio lutou 

Índio sofreu 

Entrou na guerra 

Mas o índio não morreu 

Índio lutou 

Índio sofreu 

Entrou na guerra 

Mas o índio não morreu. 

 

Texto 3: 

A chegada dos portugueses em terras habitadas por povos indígenas 

 

Em outubro de 1499, dom Manuel, o rei de Portugal, resolveu enviar ás Índias uma 

poderosa esquadra a fim de estabelecer uma sólida relação comercial e política com os 

povos de oriente. 

Seis meses depois, a esquadra estava pronta para zarpar e era, sem dúvida, a mais bem 

aparelhada que Portugal já tinha organizado. Compunha-se de 13 navios e conduzia, 

aproximadamente 1500 tripulantes, entre os quais, experientes navegadores como 

Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, Gaspar de Lemos, além de padres, soldados e 

comerciantes. O seu comando foi entregue ao fidalgo português Pedro Álvares Cabral. 

No dia 09 de março de 1500, a esquadra partiu de Lisboa. No dia 22 de abril, ao 

entardecer, um monte alto e redondo foi avistado ao longe e, ao sul dele, uma extensa 

faixa de terras baixas, repleta de arvoredos. Como era dia de páscoa, o monte recebeu 

nome de Monte Pascoal e a terra foi batizada de Vera Cruz. 
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No dia seguinte, a esquadra de Cabral de aproximou da terra e avistou homens que 

andavam pela praia, pardos e todos nus. No fim da tarde, foram estabelecidos os primeiros 

contatos com os indígenas brasileiros, por meio do comandante Nicolau Coelho. 

 

Cotrim, Gilberto. História do Brasil. Saraiva 

 

Texto 4: 

Guaraná 

A essência dos frutos 

Aguiry era o mais alegre indiozinho de sua tribo. Alimentava-se de somente frutas e todos 

os dias saía pela floresta á procura delas, trazendo-as num cesto para distribuí-las entre 

seus amigos. 

Certo dia, Aguiry perdeu-se na mata por afastar-se demais da aldeia. Acabou por dormir na 

floresta, pois ao cair da noite não conseguiria encontrar o caminho de volta. Jurupari, o 

demônio das trevas, vagava pela floresta. Tinha corpo de morcego, bico de coruja e 

também alimentava-se de frutas. Ao encontrar o índio ao lado do cesto, não hesitou em 

atacá-lo. Os índios, preocupados com o menino, saíram á sua procura, encontrando-o 

morto ao lado do cesto vazio. Tupã, o Deus do Bem ordenou que retirassem os olhos da 

criança e os plantassem sob uma arvore seca. Seus amigos deveriam regar o local com 

lágrimas, até que ali brotasse uma nova planta, da qual nasceria o fruto que conteria a 

essência de todos os outros, deixando mais fortes e mais felizes aqueles que dele 

comessem. A planta que brotou dos olhos de Aguiry possui sementes sem forma de olhos, 

recebendo o nome de Guaraná. 

 

De Andrade e Silva. Walde-Mar: Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. 

 

Especificidade do gênero argumentativo em relação a outros textos 

Escreva o título do texto correspondente de acordo com os textos 1, 2, 3 e 4: 

A) Conta sobre a lenda da origem de uma planta: 

B) Relata sobre acontecimentos verdadeiros ocorridos no passado e que marcaram a vida 

de um povo: 

C) Apresenta opiniões frente a um problema: 

D) Canta a luta de um povo: 

 

• Plenária: discutir sobre a classificação dada a cada texto; 

• Entregar um quadro dos diferentes gêneros de texto para os alunos completarem. Veja 

abaixo 
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Título do texto Gênero de texto Função social Destinatário Finalidade 

     

     

     

     

 

Para casa: leitura da coletânea de textos utilizadas na classificação dos gêneros. 

 

 

Sexto plano de aula: identificar argumentos em texto argumentativo 

Quarta-feira, 31 de agosto de 2005. 

Objetivos: 

• Identificar argumentos no texto; 

• Elaborar tabela com dados do censo populacional das aldeias de 2004; 

• Resolver problemas a partir da tabela construída; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Distribuição de um texto “Por uma aldeia sem plástico”; 

 
POR UMA ALDEIA SEM PLÁSTICO! 

 
PERCORRENDO A ALDEIA ONDE NASCI ME DOU CONTA DA PRESENÇA MASSIVA 

DO PLÁSTICO. EM TODAS AS PARTES, SE VÊ LIXO E ESTE É CONSTITUÍDO 

SOBRETUDO DE PLÁSTICO, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS COMO LATAS E VIDROS. 

ENQUANTO MORADORA, TENHO FALADO COM MEUS VIZINHOS SOBRE A 

NECESSIDADE DE SE EVITAR ESSE TIPO DE POLUIÇÃO, MAS NINGUÉM FAZ CASO 

DO QUE DIGO. ALGUNS ATÉ RIEM DE MIM, DIZENDO QUE ESTOU VENDO COISA 

DEMAIS. EU SOU CONTRA ESSA ATITUDE POR TRÊS RAZÕES PRINCIPAIS. 

EM PRIMEIRO LUGAR, PELA POLUIÇÃO VISUAL QUE ESSE LIXO CAUSA. AS 

NOSSAS CRIANÇAS CRESCEM NO MEIO DE UMA PAISAGEM FEIA, QUASE SEM 

CORES COMO SE NÃO BASTASSE A FEIÚRA DOS EUCALIPTOS ENFILEIRADOS, 

ELAS ACABAM SE ACOSTUMANDO COM O LIXO ESPALHADO PELO QUINTAL E NÃO 

DESENVOLVEM O GOSTO POR UM AMBIENTE BEM CUIDADO. VENDO LIXO POR 

TODAS AS PARTES, AS CRIANÇAS PASSAM A CONSIDERAR SUA PRESENÇA COMO 

SE FOSSE NATURAL. 

EM SEGUNDO LUGAR, PENSO NA AGRESSÃO Á NATUREZA QUE RECAI SOBRE 

NÓS MESMOS. SE OBSERVARMOS O SOLO DA NOSSA ALDEIA, PODEMOS 

CONSTATAR O QUANTO ELE ESTÁ DESTRUÍDO. É CLARO QUE ESSA DESTRUIÇÃO 
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TEM CAUSAS VARIADAS, MAS NÃO NOS ESQUEÇAMOS QUE TAMBÉM O PLÁSTICO 

É UMA DELAS. ORA, O PLÁSTICO NÃO É INCORPORADO AO SOLO, COMO É O 

CASO DE OUTRAS MATÉRIAS ORGÂNICAS (RESTOS DE ALIMENTOS DE PLANTAS, 

PAPÉIS, ETC.), ELE FORMA UMA CAMADA IMPERMEÁVEL QUE IMPEDE A 

PENETRAÇÃO DAS RAÍZES DAS PLANTAS E DA ÁGUA DA CHUVA NO SOLO. SE AS 

RAÍZES DAS PLANTAS NÃO CONSEGUEM PENETRAR NO SOLO, ELAS NÃO PODEM 

ABSORVER OS NUTRIENTES E A ÁGUA. SEM UM SOLO ADEQUADO, COMO 

PODEMOS FAZER A TERRA PRODUZIR? 

A TERCEIRA RAZÃO DIZ RESPEITO AO FATO DE QUE PLÁSTICOS, GARRAFAS E 

LATAS ESPALHADAS PELOS QUINTAIS TORNAN-SE AMBIENTES FAVORÁVEIS Á 

PROLIFERAÇÃO DE INSETOS, POIS ELES ACUMULAM ÁGUA DA CHUVA. GRANDE 

PARTE DESSES INSETOS SÃO TRANSMISSORES DE DOENÇAS (DENGUE, 

MALÁRIA, ETC.). ALÉM DO MAIS, QUEM GOSTA DE DORMIR COM NUVENS DE 

PERNILONGOS RONDANDO SUA CABEÇA? 

NÓS QUE AMAMOS TANTO A NATUREZA, APRENDAMOS A LIDAR COM O LIXO! 

QUEIMEMOS OS PLÁSTICOS OU EXIJAMOS QUE A PREFEITURA FAÇA COLETAS 

REGULARES NA ALDEIA, MAS NÃO ACEITEMOS CONVIVER COM ESSE INIMIGO DO 

SOLO E DAS PLANTAS! O NOSSO QUINTAL TAMBÉM É PARTE DO MEIO AMBIENTE! 

 

MAYRA TEKOÁ 

MORADORA DA ALDEIA TUCUNARÉ 

• Distribuição da tabela do censo demográfico de 2004; (escaniar) 

• Trabalho em grupo: construir uma tabela com o numero de habitantes por aldeia; 

• Resolução de problemas a partir da tabela construída; 

1) A aldeia Pau Brasil tem 348 habitantes e Piraqueaçu te 27 habitantes. Quantos 

habitantes Pau Brasil tem a mais que Piraqueaçu? 

2) A aldeia Caeiras Velha tem 986 habitantes, a aldeia de Irajá tem 328 e as 

aldeias Guarani juntas tem 261 habitantes. Quantos habitantes vivem na área 

indígena Caeiras Velha? 

3) A aldeia Pau Brasil tem 348 habitantes. Quantos habitantes a mais tem a área 

indígena Caeiras Velha em relação a aldeia Pau Brasil? 

 
Sétimo plano de aula: estrutura do texto argumentativo e produção de 

argumentos. 

Quinta-feira, 01 de setembro de 2005. 

Objetivos: 

• Conhecer a estrutura do texto argumentativo; 
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• Identificar a estrutura do texto argumentativo; 

• Produzir argumentos a partir do artigo referente a luta pela terra. 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Continuação do plano anterior a partir dos problemas; 

• Releitura do texto argumentativo “Por uma aldeia sem plástico”; 

• Roda de conversa: conversa sobre a estrutura do texto argumentativo (introdução, 

argumento, contra-argumento e conclusão); 

• Apresentação de um cartaz com a estrutura do gênero argumentativo; 

• Identificar coletivamente a estrutura do texto argumentativo relido; 

• Releitura do artigo 231 da Constituição Federal sobre os direitos dos povos indígenas 

pela luta pela terra; 

• Trabalho em grupo: produção de argumentos a partir da leitura do artigo que ampara a 

luta pela terra; 

• Roda de leitura: leitura dos argumentos produzidos; 

 
Oitavo plano de aula: esse plano de aula não apresenta diretamente o estudo da 

argumentação. Ele trata da visita ao eucaliptal e mata que estão ao redor da 

aldeia para que sejam coletadas amostras de solos para que possam fazer a 

análise e em seguida discutir as observações e tirar suas próprias conclusões. 

Sexta-feira, 02 de setembro de 2005. 

Objetivos: 

• Visitar o ambiente do eucalipto e a mata próximos a aldeia; 

• Coletar amostras de solo dos dois ambientes; 

• Analisar a amostras de solo do eucalipto e da mata; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura dos argumentos produzidos pelos alunos na aula anterior; 

• Visita ao ambiente eucalipto e a mata que estão próximos à aldeia; 

• Estudo de campo: coletar amostras de solo dos dois ambientes; 

• Análise das amostras de solo: acrescentar água para verificar os nutrientes que 

contem nos solos; 

• Registro das análises feitas nos solos; 

 
Nono plano de aula: produção de argumentos e contra-argumentos frente à 

análise do solo. 
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Segunda-feira, 05 de setembro de 2005. 

Objetivos: 

• Produzir argumentos e contra-argumentos frente a análise realizada dos solos; 

• Elaborar um gráfico a partir da tabela feita com o número de habitantes por aldeia; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura da análise feita dos solos; 

• Produzir argumentos e contra-argumentos frente á analise realizada dos solos: 

Argumentos Contra-argumentos 

 

 

 

 

 

 

• Roda de leitura: leitura dos argumentos e contra-argumentos; 

• Elaboração de um gráfico a partir da tabela construída com o numero de habitantes por 

aldeia; 

• Apresentação dos gráficos pelos alunos; 

 
Décimo plano de aula: introdução de texto argumentativo 

Terça-feira, 06 de setembro de 2005. 

Objetivos: 

• Produzir uma introdução para um texto argumentativo; 

• Elaborar e resolver problemas a partir de uma tabela feita com o número de habitantes 

por aldeia; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Produção de uma introdução para um texto argumentativo que constará apenas 

argumentos, contra-argumentos e conclusão. 

Produza uma introdução para o texto argumentativo abaixo: 
 

Senhores leitores, 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________ 
Primeiramente, nossa luta é justa e amparada pela Constituição Federal no artigo 231. Isso 

quer dizer que nosso ato de luta não surgiu do nada, é uma luta legal e justa. 
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Em segundo lugar, necessitamos ter as nossas terras de volta. Ora, a terra que ocupamos 

está insuficiente para o plantio, não temos espaço para as novas famílias da aldeia e nem 

para abrigar os irmãos índios desaldeados. Queremos mais terras para viver em liberdade 

conforme nossa cultura e tradição. 

Em terceiro lugar, não estamos só preocupados com os jovens, adultos e anciãos das 

aldeias. Pensamos no futuro de nossas crianças, pois se continuarmos com pouco de 

terras que temos onde elas irão viver? Além disso, queremos reflorestar nossas terras para 

que elas tenham melhores condições de vida. 

Se hoje estamos com esse problema é porque o governo brasileiro contribuiu para que 

nossas terras fossem invadidas pela Aracruz Celulose. Agora queremos que o governo, na 

pessoa do ministro de justiça, conserte esse erro e devolva a terra que sempre foi nossa 

por direito. 

Estamos apenas lutando por melhores condições de vida, e a terra é a base para a 

sobrevivência do nosso povo. 

Contamos com o apoio dos senhores leitores, que vocês possam abraçar a nossa luta. 

Comunidades Tupinikim e Guarani de Aracruz. 

• Roda de leitura: leitura das introduções feitas pelos alunos; 

• Elaboração e resolução de problemas a partir do gráfico do censo populacional de 

2004; 

• Plenária dos problemas elaborados. 

 

Décimo primeiro plano de aula: produção de argumentos 

Quinta-feira, 08 de setembro de 2005. 

Objetivos: 

• Produzir argumentos a partir do artigo referente aos direitos territoriais constados no 

Estatuto do Índio. 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura do Estatuto do Índio 

•  Registro das conclusões retiradas do documento 

• Trabalho em grupo: produção de argumentos a partir do artigo referente aos direitos 

territoriais constados no documento. 

 
Décimo segundo plano de aula: argumentos e contra-argumentos no texto 

argumentativo. 

Sexta-feira, 09 de setembro de 2005. 

Objetivos: 
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• Identificar argumentos e contra-argumentos no texto argumentativo 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura dos argumentos produzidos pelos alunos frente aos direitos 

territoriais constados no Estatuto do Índio; 

• Distribuição de um texto argumentativo 

 

Senhores leitores, 

Nós Tupinikim e Guarani localizados no município de Aracruz estamos reivindicando 

nossas terras que foram invadidas pela Aracruz Celulose para poder plantar eucaliptos 

para fabricar papel celulose. Sabemos que essa empresa contribui muito para o 

desenvolvimento do município, mas ela utiliza o nosso meio de sobrevivência, a terra, para 

poder se auto-sustentar. E isso não é justo. 

Queremos reforçar a importância da nossa luta para que os senhores leitores conheçam e 

apóiem a nossa luta contra essa empresa que não respeitou o direito do índio. 

Primeiramente, nossa luta é justa e amparada pela Constituição Federal no artigo 231. Isso 

quer dizer que nosso ato de luta não surgiu do nada, é uma luta legal e justa. 

Em segundo lugar, necessitamos ter as nossas terras de volta. Ora, a terra que ocupamos 

está insuficientemente para o plantio, não temos espaço para as novas famílias da aldeia e 

mais terra para viver em liberdade conforme nossa cultura e tradição. 

Em terceiro lugar, não estamos só preocupados com os jovens, adultos e anciãos das 

aldeias. Pensamos no futuro de nossas crianças, pois se continuarmos com pouco de terra 

que temos onde irão viver? Além disso, queremos reflorestar nossas terras para que elas 

tenham melhores condições de vida. 

Se hoje estamos com esse problema é porque o governo brasileiro contribuiu para que 

nossas terras fossem invadidas pela Aracruz Celulose. Agora, queremos que o governo, na 

pessoa do ministro da justiça conserte esse erro e devolva a terra que sempre foi nossa 

por direito. 

Estamos apenas lutando por melhores condições de vida, e a terra é a base para a 

sobrevivência do nosso povo. 

A terra é a base para a sobrevivência do nosso povo. Contamos com o apoio dos senhores 

leitores, que vocês possam abraçar a nossa luta. 

Comunidades Tupinikim e Guarani de Aracruz. 

• Estrutura do texto: identificar os argumentos e contra-argumentos escritos pelo escritor 

para defender ou dar sua opinião; 

• Registro dos argumentos e contra-argumentos encontrados no texto; 
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Décimo terceiro plano de aula: produção escrita de argumentos 

19 de setembro de 2005 

Objetivos: 

• Produzir argumentos frente a fala da liderança sobre a degradação do solo. 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Continuação do plano anterior 

• Palestra com uma liderança da aldeia para falar sobre a degradação do solo da aldeia; 

• Roda de leitura: leitura das anotações feitas durante a fala da liderança em relação a 

degradação do solo; 

• Produção de argumentos frente a fala da liderança sobre a degradação do solo. 

 

Décimo quarto plano de aula: produção de argumentos e contra-argumentos 

Quinta-feira, 27 de setembro de 2005 

Objetivos: 

• Produzir argumentos e contra-argumentos; 

• Identificar os impactos causados pela monocultura do eucalipto na fauna e flora da 

aldeia; 

Atividades: 

• Leitura compartilhada: 

• Estrutura do texto: completar um texto argumentativo utilizando argumentos e contra-

argumentos; 

Completar o texto argumentativo abaixo com argumentos: 
 

Pau-Brasil, agosto de 2005. 

 

Ao senhor prefeito de Aracruz. 

 

Queremos uma nova escola! 

Senhor prefeito, a aldeia Tupinikim Pau-Brasil é uma aldeia formada por 348 pessoas. 

Mas, que a cada ano esse número vem aumentando. 

Devido esse crescimento populacional é que se torna urgente uma nova escola em nossa 

aldeia. 

A construção de uma nova escola na aldeia é de fundamental importância para nós por 

duas razões: 

A primeira razão é que ______________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

A segunda razão __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Por essas e outras razões é que nossa comunidade em reunião decidiu que é preciso a 

construção de uma nova escola e não apenas uma pequena reforma. 

Esperamos que o nosso pedido seja aceito e que compreenda a posição de nossa 

comunidade. 

Atenciosamente, 

Comunidade indígena Pau-Brasil 

 
• Produção de contra-argumentos: 
Produzir contra-argumentos frente a cada a argumento abaixo: 
a) A Aracruz Celulose afirma que ela comprou a terra em que está plantado o eucalipto. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________ 

b) A Aracruz diz que as comunidades que estão lutando não são indígenas. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________ 

c) Parte da população aracruzense afirma que os índios não querem terra, mas sim o 
eucalipto. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________ 

d) Os índios não querem terra, mas sim o eucalipto porque não gostam de trabalhar e 
querem ganhar dinheiro sem trabalhar. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________ 

 

• Roda de leitura: leitura dos textos produzidos 

• Identificação dos impactos causados pela monocultura do eucalipto na fauna e flora da 

aldeia; 

• Para casa: pesquisar os tipos de animais e plantas que existiam na aldeia antes da 

chegada da Aracruz Celulose. 
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E relação aos planos de aula de Iara e Iasy, Poty apresenta mais volumes de 

planos de aula, as atividades estão postas de forma progressiva de um plano de 

aula para o outro, os educandos foram mais estimulados a produzir argumentos 

diante de subtemáticas diversas que corroboraram na defesa dos seus direitos 

territoriais, etc. 

 

Algumas questões nos chamam atenção em alguns planos de aula de Poty, como, 

por exemplo, a situação de produção construída para a produção do texto 

argumentativo – carta aberta. 

 

Quinta-feira, 18 de agosto de 2005. 
[...] 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Trabalho em grupo: produção de texto argumentativo – texto 1 (carta aberta) frente a 

situação de produção construída no inicio da semana; 
� Situação de produção: produzir uma carta aberta ao povo aracruzense para 

informá-los sobre as razões que temos para lutar pelas terras. 
  
 

Como podemos observar Poty propõe como finalidade do texto argumentativo –

carta aberta- informá-los. Pensamos que, argumentar extrapola a simples 

informação, ela mobiliza um conjunto de saberes discursivos e lingüísticos –os 

argumentos e contra-argumentos; os organizadores textuais, as anáforas, etc que 

tem como finalidade convencer o outro por meio de argumentos, em outras 

palavras, buscar adesão do outro por meio das palavras. No caso especifico 

dessa situação, a educadora poderia ao invés de apenas informar a população 

sobre as razões que levaram o seu povo a lutar pela terra, ela poderia estimular os 

educandos a produzir uma carta aberta ao povo aracruzense para apresentar as 

razões (argumentos) que levou o povo Tupinikim a reivindicar as suas terras na 

perspectiva de aumentar o numero de adeptos à causa indígena assim como 

conscientizar e sensibilizar a comunidade envolvente. 

 
Outras possibilidades de situações de aprendizagem a educadora poderia melhor 

ter aproveitado, veja: 
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• Produzir argumentos a partir da votação que realizou com seus educandos. 

Os educandos deveriam argumentar por escrito ou oralmente por que é a 

favor ou contra a luta pela terra; 

• Explorar os elementos discursivos e lingüísticos do gênero carta aberta; 

• Simular uma encenação de uma reunião de comunidade onde os 

participantes deverão se posicionar frente a uma situação polêmica e que 

ao final da reunião tem-se que tomar uma decisão; 

• Simular um debate tendo em vista uma situação de comunicação: o 

educador organizaria a turma em dois grupos (um grupo representaria o 

povo Tupinikim e o outro representaria a empresa Aracruz Celulose) e 

elegeria um educando para representar o Ministro da Justiça (ele deveria 

ao final do debate dar a posse de terra ao grupo que melhor apresentasse 

os argumentos) 

• Produzir argumentos utilizando os organizadores textuais específicos do 

gênero argumentativo; 

 
2.3.2 As concepções da educadora acerca da argumentação 

Poty explicita que argumentar é expor uma opinião de forma que possa convencer 

o outro ou pelo menos fazê-lo mudar de idéia. Nesse sentido, argumentar para 

essa educadora implica uma certa mudança de comportamento por parte daquele 

(s) que está (ão) envolvido(s) na interação. Acredita que o ensino da 

argumentação nas escolas indígenas permite “que a criança exerça sua cidadania 

através da sua opinião e que não faz ela ir pelas idéias dos outros sem antes 

refletir e tirar suas opiniões”. (Poty, 2005) 

 

3. A análise 
3.1 As práticas de argumentação desenvolvidas pelas educadoras indígenas 

Iara, Iasy e Poty. 

3.1.2 A luta pela terra como fio condutor na argumentação 

Analisando os planos de aula das três educadoras constatamos que é unânime o 

ensino da argumentação no bojo da problemática “A luta pela terra entre o povo 

Tupinikim e Guarani”. Em conversa informal com as educadoras o estudo da 
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tipologia textual - a argumentação - se deu em função do processo de retomada 

da luta territorial que envolveu indígenas Tupinikim e Guarani do Espírito Santo 

em 2005. Portanto, constata-se que a argumentação é premissa e produto das 

relações sociais e emergentes vivenciadas pelo povo, por isso, conforme defende 

BAKHTIN (1999), é um fenômeno histórico que surge de uma situação mais 

imediata e do meio social mais amplo.  

 
A luta pela terra além de ser uma questão social, é também política, cultural, 

econômica e histórica na vida do povo Tupinikim e Guarani. Ela se caracteriza 

como problema por que, conforme SAVIANI (2004) precisa ser conhecida, 

superada e solucionada. Nesse sentido, envolver os educandos nessa 

problemática é oportunizá-los a conhecer e argumentar a sua própria luta que de 

forma direta e indireta participam. E isso faz com que se assumam sujeitos e 

produtos de sua própria história. 

 
Por que a luta pela terra desencadeou práticas de argumentação? De acordo com 

BAKHTIN (1999) o contexto social influencia nas diferentes formas de expressão 

verbal, ou seja, evoca formas relativamente estáveis de enunciados. Essas formas 

estão diretamente relacionadas com o contexto de produção em que são 

produzidas atendendo assim finalidades específicas de interação. No caso da 

temática luta pela terra implica a aparição de elementos de controvérsia que levam 

diferentes atores sociais a se posicionarem a favor ou contra ao problema. 

 
Sobre essa questão DOLZ (1996) e MUGRABI (2002) salientam que o contexto de 

produção de gêneros argumentativos emergem a partir de um elemento de 

controvérsia que implica diferentes tomadas de posições por parte dos 

interlocutores envolvidos na interação verbal. Com efeito, essa temática é muito 

suscetível de tornar-se objeto de controvérsia social pelo seu caráter político, 

cultural, econômico e histórico que envolve diretamente os interlocutores (de 

forma direta comunidades indígenas e Aracruz Celulose; de forma indireta a 

sociedade envolvente) que apresentam opiniões e interesses completamente 

divergentes face ao problema apresentado. Essas diferentes tomadas de posição 
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implicam que ambas partes coloquem em jogo seus argumentos e contra-

argumentos objetivando uma resposta favorável a sua tese, em outras palavras, a 

adesão dos espíritos. 

DOLZ, SCHNEUWLY E PIETRO (2004) enumeram quatro dimensões que devem 

ser levadas em conta durante a escolha de um tema possível de ser argumentado: 

• Uma dimensão psicológica, que inclui as motivações, os afetos e os 

interesses dos alunos; 

• Uma dimensão cognitiva, que diz respeito à complexidade do tema e ao 

repertório dos alunos; 

• Uma dimensão social, que concerne à espessura social do tema, suas 

potencialidades polêmicas, seus contexto, seus aspectos éticos, sua 

presença real no interior ou no exterior da escola, e ao fato de que possa 

dar lugar a um projeto de classe que faça sentido para os alunos; 

• Uma dimensão didática, que demanda que o tema não seja muito cotidiano 

e que comporte aprendizagens.  

 
Diante dessas condições apresentadas para a escolha do tema percebemos que a 

temática da luta pela terra atende a essas características, pois envolve a 

necessidade e o interesse dos educandos por estarem vivenciando esse momento 

histórico na vida de seu povo, envolve a espessura cognitiva dos educandos 

diante da complexidade do tema respeitando o repertório adquirido nas relações 

sociais, envolve a caráter social e cultural do tema diante do contexto mais amplo 

em que a temática estar inserida e didática por proporcionar através das 

estratégias de ensino, o ensino-aprendizagem da argumentação. 

 
Por estarmos apenas buscando indícios por meio dos registros dos planos de aula 

partimos do pressuposto que esse tema pode ser suscetível de discussão por 

parte dos educandos (7,9 e 10 anos) pelo fato de estarem diretamente envolvidos 

junto com sua comunidade nesse processo de retomada das terras. Sendo assim, 

a discutibilidade do tema só foi possível pela aproximação do contexto real e 

aceitabilidade da temática por parte dos educandos como preconiza PERELMAN 

e OLBRECHTS-TYTECA (2002) ao afirmar que fazer parte de um mesmo meio, 
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viver, manter relações sociais, tudo isso facilita a realização das condições prévias 

para a argumentação. E essa constatação completa a dimensão didática apontada 

pelos autores Dolz, Schneuwly e Pietro ao afirmar que o tema não pode ser muito 

cotidiano. Pelo contrário, o tema pode partir de situações reais e concretas que os 

educandos estão vivenciando. E o meio vai oferecer informações para que o tema 

seja debatido. 

Com certeza, isso evoca que não argumentamos no vazio, pois o contexto age 

diretamente sobre a formação da expressão verbal dos indivíduos. Portanto, a 

argumentação se legitima, ao nosso ver, como uma construção social, cultural e 

histórica. 

 
De acordo com os planos de aula, principalmente os de Poty, os educandos 

argumentaram a partir de uma situação-problema mais ampla (a luta pela terra) 

para chegar a questões mais particulares que subsidiaram na produção dos 

argumentos, como: produzir um argumento referente à diminuição do território 

indígena a partir da chegada da Aracruz Celulose, produção de argumentos a 

partir do artigo que consta na Constituição Federal e Estatuto do Índio que ampara 

os direitos territoriais e produzir argumentos e contra-argumentos frente à análise 

e degradação do solo. 

 
Essas sub-temáticas, como podemos perceber, estão intimamente ligadas à 

problemática de fundo e só puderam ser desenvolvidas articuladas aos diversos 

conhecimentos constitutivos das diferentes áreas do saber. Esses conhecimentos 

fundamentaram o conteúdo temático que se materializou nos argumentos 

produzidos pelos educandos. 

 

3.1.3 o discurso dos caciques, das lideranças e demais pessoas da aldeia: 

uma referência no desenvolvimento da argumentação pelos educandos. 

Para subsidiar o estudo do conteúdo temático da argumentação – os motivos que 

levaram os Tupinikim e Guarani a retomar a luta pela terra – as três educadoras 

reportaram-se ao discurso argumentativo dos caciques, lideranças e demais 

pessoas da comunidade por meio de entrevistas, palestras e pesquisas com o 
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propósito de levar os educandos a conhecer o processo histórico da luta, levantar 

os argumentos que sustentam a luta pela terra por parte dos indígenas assim 

como os contra-argumentos apresentados pela empresa de celulose e por fim, 

formular suas próprias opiniões. 

 
O valor dado ao conhecimento dos diferentes segmentos da comunidade indígena 

– autorizados pela sua função social e política – evoca a busca por parte das 

educadoras e educandos de uma linguagem em comum acerca da problemática, 

em outras palavras, um acordo consensual do que defendem os indígenas em 

função de seus destinatários (auditório).  

 
A saber, PERELMAN e OLBERESCHTS-TYTECA (2002) advogam que ouvir 

alguém é mostra-se disposto a aceitar-lhe eventualmente o ponto de vista, pois as 

opiniões de um homem dependem de seu meio social, das pessoas que freqüenta 

e com quem convive. Tais concepções fazem parte de sua cultura e toda a 

argumentação que quer persuadir um auditório particular tem que se adaptar a 

ele. Portanto, o meio social e a interação com as pessoas são a priori premissas 

fundamentais que influenciam preponderantemente no desenvolvimento cognitivo 

e pessoal do indivíduo. 

 
Esse movimento dinâmico em busca de elementos para uma argumentação eficaz 

se processa numa ação de investigação do pensar do povo. É buscar a essência 

de uma boa argumentação em diálogo com o pensar ideológico e cultural do seu 

próprio povo, ou seja, a formação de opiniões próprias em virtude da opinião do 

outro que ocupa um status social e político é um fato importante na consolidação 

de um bem-estar comum para a comunidade. 

 
A proposta das educadoras possibilita que a produção de argumentos por parte 

dos educandos esteja em sintonia com a linguagem do seu próprio povo. Ora, 

argumentar é produzir linguagem em intercâmbio com o pensamento do outro. 

 
Essa postura dialógica da linguagem nos remete a idéia de VYGOTSKY quando 

afirma que a construção da linguagem se dá do social para o individual. 
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Acrescentando, BAKHTIN (1999) compreende que o aspecto dialógico da 

linguagem é uma característica por todo desenvolvimento/aprendizagem. Seria na 

reestruturação dos significados das palavras alheias, na intimidade que passamos 

a ter com elas – a ponto de usá-las em contextos diversos, com significados 

enriquecidos pela experiência pessoal – que a autoria (do outro) vai se apagando 

de forma que a palavra alheia vai se configurando até chegar status de palavra 

própria. 

 
Com base na construção e apropriação do saber - a argumentação - no âmago da 

coletividade, podemos salientar que educadoras, caciques, lideranças e demais 

pessoas da comunidade indígena, conforme preconiza VYGOTSKY, são 

consagrados como mediadores na promoção do desenvolvimento humano. Por 

conseguinte, a intervenção de outras pessoas é fundamental para o alargamento 

precoce do conhecimento acerca do meio sociocultural em que vivem os 

educandos. 

 
Essa mediação que ocorre pela palavra e pelo outro é dialógica no sentido que é 

produto da interação verbal. 

 
Sob esse aspecto DOLZ e SCHNEUWLY (2004) asseguram que as intervenções 

sociais, a ação recíproca dos membros do grupo e, em particular, as intervenções 

formalizadas nas instituições escolares são fundamentais para a organização das 

aprendizagens em geral e para o processo de apropriação de capacidades 

discursivas. Sendo assim, as estratégias de ensino adotadas pelas educadoras de 

um lado, estão promovendo o ensino da argumentação em sintonia com o 

pensamento ideológico e cultural que permeiam nas aldeias indígenas. E isso 

enfatiza o caráter dialógico que caracteriza a argumentação. E de outro lado, 

conforme o conceito de Vygotsky, está possibilitando a formação de Zonas 

Proximais de Desenvolvimento (ZPD) que se dão durante as interações 

interpessoais que o educando estabelece com a ajuda do outro mais experiente, 

nesse caso, as educadoras e os demais segmentos da comunidade. 
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3.1.4 A argumentação por meio da produção escrita 

3.1.4.1 O contexto ou situação de produção 

Examinando os registros escritos que constituem o nosso corpus encontramos 

três situações diferenciadas na condução pelas educadoras indígenas na 

produção de texto a ser realizada pelos educandos: 

1) uma educadora que explicita a situação de produção 

 

Quinta-feira, 18 de agosto de 2005. 

Situação de produção: produzir uma carta aberta ao povo aracruzense para 

informá-los sobre as razões que temos para lutar pelas terras. (Poty, 2005) 

(Poty, 2005) 

 

2) uma educadora menciona a criação de situação de produção para 

contextualizar a produção escrita dos educandos, mas não a sistematiza em seu 

registro. Apresenta apenas o gênero a ser produzido - carta de solicitação. 

 

 

Data: 26/07/05 
Criar uma situação de produção para a escrita do texto argumentativo. (Iasy, 
2005) 
 
Data: 16/08/05 
Produzir o texto 1 em torno do gênero argumentativo frente a situação de 
produção. 
 (Iasy, 2005). 
 
3) uma educadora não faz menção à situação de produção. 

Diante dessa constatação é mister reconhecer que as educadoras, com exceção 

da educadora Iara, estão preocupadas e conscientes de que para produzir um 

determinado gênero de texto é fundamental que se crie junto com os educandos 

uma situação de produção real ou fictícia que oriente a produção escrita. 

BRONCKART (2003) a esse respeito diz que a situação de produção de práticas 

discursivas coloca em jogo elementos oriundos do contexto físico e sociosubjetivo 
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em que os produtores estão inseridos. Esses aspectos podem ser percebidos, de 

forma implícita, na situação de produção construída por Poty e seus educandos: 

Mundo físico 

O lugar da produção: sala de aula 

O momento da produção: luta pela terra 

O emissor: educandos da Escola Municipal Pluridocente Indígena Pau Brasil 

O receptor: povo aracruzense 

 

Mundo sociosubjetivo 

O lugar social: a escola 

A posição social do emissor: indígenas pertencentes à etnia Tupinikim 

A posição social do receptor: cidadãos aracruzenses 

Finalidades da interação: informar por meio de uma carta aberta as razões que 

levaram o povo Tupinikim e Guarani a lutar pelas terras. 

 
Ao nosso ver, essa prática de situar os educandos em sua produção escrita faz 

com que o trabalho acerca da cultura escrita (produção de texto) seja 

ressignificado na escola. Articulada a uma situação real permite, ainda, uma 

aproximação da escola com o meio social em que estão intimamente inseridos. 

 
Nas palavras de BAKHTIN (1999:113) “a situação social mais imediata e o meio 

social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu 

próprio interior, a estrutura da enunciação”. 

 
É evidente, então, que a situação de produção que permeou a produção escrita 

dos educandos é de um lado resultado/fruto da situação social e política em que 

estavam vivenciando e de outro lado é uma situação de linguagem a ser 

resolvida/respondida por meio de um gênero argumentativo – carta aberta (no 

caso da educadora Poty) e carta de solicitação (no caso da educadora Iasy) 

enfatizando assim a função social da escrita. 
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3.1.4.2 Tratamento dado ao conteúdo temático em função da produção de 

argumentos por parte dos educandos 

Diante dos planos de aula das educadoras o tratamento dado ao conteúdo 

envolve um conjunto de estratégias de ensino com a finalidade de buscar, elaborar 

e sistematizar os conteúdos. Nesse propósito, o tratamento dado ao conteúdo foi 

mediado pelas seguintes atividades: leitura de textos argumentativos e de outros 

gêneros, a qual muitas vezes fornece subsídios aos educadores para a explicação 

de certas noções e conhecimentos acerca do desenvolvimento da argumentação; 

conversa informal sobre a temática da luta pela terra com ênfase nos argumentos 

a favor da causa; organização de entrevista e palestras como forma de coletar 

dados/informações para contribuir na organização dos argumentos; pesquisa com 

as pessoas da aldeia; registro por escrito – tomar notas das 

informações/argumentos levantadas por meio da entrevista, palestra e pesquisa. 

 
Frente a esses dados, três observações se impõem. A primeira diz respeito à 

invariabilidade das estratégias de ensino usadas pelas educadoras, pois as três 

utilizaram as mesmas estratégias para trabalhar o conteúdo temático da 

argumentação.  

 
A segunda observação, ao nosso ver, o conteúdo temático (luta pela terra) foi 

progressivamente explorado – do todo para as partes - dando condições para que 

os educandos pudessem escrever algo que já fazia parte do seu repertório. 

 
A terceira e última observação se concentra na constatação por meio do nosso 

corpus que os educandos indígenas Tupinikim estão sendo colocados desde cedo 

em situações de argumentação com tema complexo de cunho social e político que 

exige um certo grau de compreensão e apreensão do seu significado. 

 
O caminho percorrido pelas educadoras para viabilizar as informações atende a 

uma exigência apontada por DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY (2004) que 

antecede a qualquer produção escrita ou oral: preparar os conteúdos dos textos 

que serão produzidos. Sendo assim, esse momento é fundamental na organização 

e elaboração de informações, pois fornece subsídios que permitirão os educandos 
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colocar em jogo as informações necessárias para a materialização do texto e, 

conseqüentemente, produzir suas próprias opiniões ou argumentos. 

 

3.1.4.3 Aspectos ensinados acerca da planificação do gênero argumentativo 

Nos registros das três educadoras foi possível constatar três situações de ensino 

para abordar os elementos relativos a planificação da argumentação. 

 
A primeira consiste em orientar a função social ou finalidade de um gênero 

argumentativo por meio da explicação do que é um texto argumentativo. 

Data: 23/08/05 
[..] 
Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 

• Roda de leitura: leitura de um pequeno argumentativo 

• Conversa sobre o texto: o que compreenderam? Qual é o gênero de texto? 

• Explicar o que é um gênero argumentativo 
(Iara, 2005) 

 

Em seguida a educadora propõe que seus educandos identifiquem um dos 

aspectos que compõem a estrutura de um gênero argumentativo: a situação 

problema e os argumentos 

Pedir que os alunos identifiquem os argumentos utilizados pelo autor e o problema 
apresentado pelo autor. 
(Iara, 2005) 

 

Essas duas atividades foram desenvolvidas apenas em uma aula, não sendo 

retomadas em outros momentos para que os educandos pudessem se apropriar 

desses objetos do conhecimento de forma progressiva. 

 
A vantagem dessas atividades, sobretudo a primeira, é a possibilidade de os 

educandos se inteirarem da função social e ou finalidade de uma argumentação. 

 
A segunda constatação nos mostra outros elementos de estruturação que 

merecem destaque na apropriação de um determinado gênero argumentativo. 



 
 

181

A educadora centra seus esforços em ensinar a seqüência argumentativa ora 

através da apresentação dos elementos que compõem a estrutura e ora os 

educandos são colocados a identificarem esses elementos através de um modelo 

de gênero argumentativo. 

Data: 22/08/05 
Objetivos: 

• Estudar especificamente o gênero argumentativo. 
Desenvolvimento: 
[...] 

• Escrita no quadro de giz a seqüência argumentativa 
• Leitura coletiva 

• Comentários e debates sobre cada parte da seqüência. 
(Iasy, 2005) 
 

A educadora não especifica qual é a seqüência argumentativa ensinada e o seu 

estudo não exigiu em nenhum momento a produção escrita de um gênero 

argumentativo levando em conta a seqüência estudada. Ao nosso ver o 

desenvolvimento da capacidade argumentativa pelos educandos deve perpassar 

um ensino sistemático onde os educandos não só devem observar aspectos 

discursivos e lingüísticos de uma argumentação, mas sim, da execução por meio 

da oralidade e escrita desses elementos para que os educandos possam apropriá-

los através da prática de argumentar. 

 
A terceira constatação diz respeito ao ensino da estrutura composicional de um 

gênero argumentativo de forma mais simplificada, ou seja, a educadora partiu do 

todo para as partes de forma que os educandos pudessem em várias aulas se 

apropriar dos elementos que constitui a estrutura da argumentação, como 

podemos perceber nas etapas descritas abaixo: 

1ª etapa: identificação de argumentos por meio de um modelo de texto ou texto de 

referência 

Segunda-feira, 22 de agosto de 2005. 
Objetivos: 

• Identificar argumentos de um texto argumentativo. 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
[...] 
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• Roda de leitura: leitura de um texto argumentativo para identificar que 
argumentos foram utilizados pelo escritor para defender sua opinião. 

(Poty, 2005) 
 

Essa atividade foi feita pelos educadores em vários momentos em função de 

diferentes gêneros argumentativos. Com certeza, esse é um bom caminho 

utilizado pela educadora como forma de ajudar os seus educandos a estar em 

contato direto com esse aspecto da seqüência argumentativa assim como 

conhecer a opinião do outro diante de uma temática. 

 
2ª etapa: conhecimento e identificação da estrutura da seqüência argumentativa 

Quinta-feira, 01 de setembro de 2005. 
Objetivos: 

• Conhecer a estrutura do texto argumentativo. 
• Identificar a estrutura do texto argumentativo 

[...] 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Continuação do plano anterior a partir dos problemas 
• Releitura do texto argumentativo “Por uma aldeia sem plástico” 
• Roda de conversa: conversa sobre a estrutura do texto argumentativo 

(introdução, argumento, contra-argumento e conclusão) 

• Apresentação de um cartaz com a estrutura do texto argumentativo relido. 
[...] 
(Poty, 2005) 

 

Como podemos perceber a educadora usa como referência à seqüência 

argumentativa proposta por Bronckart (2003) na organização de um texto 

argumentativo. Essa seqüência argumentativa proposta por esse autor é 

generalizada para todos os gêneros argumentativos uma vez que a finalidade é 

argumentar. O que irá variar de gênero para gênero é o conteúdo temático e o 

contexto social em que o gênero se circunscreve. 

 

3ª etapa: introdução de um texto argumentativo 

Nessa etapa inicia-se o estudo das partes da seqüência argumentativa. Os 

educandos estudam em particular a introdução de um texto argumentativo. 

Terça-feira, 06 de setembro de 2005. 
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Objetivos: 
• Produzir uma introdução para um texto argumentativo 

Atividades: 
• Leitura compartilhada: 
• Produção de uma introdução para um texto argumentativo que constará 

apenas argumentos, contra-argumentos e conclusão. 

• Roda de leitura: leitura das introduções feitas pelos alunos 
(Poty, 2005) 

 

4ª etapa: produção e identificação de argumentos e contra-argumentos 

O ensino dos argumentos e contra-argumentos foi nessa etapa estudada 

paralelamente. Num primeiro momento os educandos tiveram que produzir 

argumentos e contra-argumentos e num segundo momento os educandos 

identificaram argumentos e contra-argumentos apresentados pelo autor do texto 

lido por eles. 

Segunda-feira, 05 de setembro de 2005. 
Objetivos: 

• Produzir argumentos e contra-argumentos frente a análise dos solos 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Roda de leitura: leitura da análise feita dos solos 
• Produzir argumentos e contra-argumentos frente à análise dos solos 

• Roda de leitura: leitura dos argumentos e contra-argumentos 
(Poty, 2005) 
 
Terça-feira, 06 de setembro de 2005. 
Objetivos: 

• Produzir uma introdução para um texto argumentativo. 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Produção de uma introdução para um texto argumentativo que constará 

apenas argumentos, contra-argumentos e conclusão. 

• Roda de leitura: leitura das introduções feitas pelos alunos. 
(Poty, 2005) 
 
Sexta-feira, 09 de setembro de 2005. 
Objetivos: 

• Identificar argumentos e contra-argumentos no texto argumentativo 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Roda de leitura: leitura dos argumentos e contra-argumentos 

produzidos pelos alunos frente aos direitos territoriais constados no 
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Estatuto do Índio. 
• Distribuição de um texto argumentativo 
• Estrutura do texto: identificar os argumentos e contra-argumentos escritos 

pelo escritor para defender ou dar sua opinião 
• Registro dos argumentos e contra-argumentos encontrados no texto. 

(Poty, 2005) 
 

Uma outra atividade proposta aos educandos pela educadora Poty foi a produção 

escrita de contra-argumentos a partir de argumentos apresentados pela 

educadora. Esses argumentos não constavam em forma de texto e sim em formas 

de frases. 

 

Quanto ao ensino da produção escrita de uma conclusão para um texto 

argumentativo propriamente dito nada se constou.  

 
O estudo acerca desses dois objetos do conhecimento é de grande relevância 

para a apropriação da argumentação, pois ela permite a um só tempo 

organizar/elaborar argumentos em função da contra-argumentação de seus 

destinatários, pois conforme PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA (2002) “O 

importante, na argumentação, não é saber o que o próprio orador considera 

verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem se dirige”. 

 
Sob o nosso ponto de vista, possibilitar um estudo a partir da previsão da opinião 

do seu destinatário é considerar o efeito persuasivo da argumentação. 

 
Depois de realizada a análise dos protocolos três observações podemos elencar. 

A primeira refere-se a predominância do ensino apenas da estrutura formal de 

texto argumentativo sem levar em conta outros aspectos que também dão 

sustentabilidade ao efeito que o gênero que produzir. 

 
A segunda observação diz respeito ao tempo dedicado ao estudo dessas formas 

textuais (seqüência argumentativa). Enquanto duas educadoras abordam esse 

estudo num só tempo de uma ou duas aulas, a outra explora melhor esse objeto 

em mais aulas com a vantagem de aumentar o grau de complexidade da atividade 
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– exigindo além da mera identificação dos elementos do texto a produção escrita 

desses elementos. 

 
A terceira observação se faz mediante da não constatação de outros elementos 

que são constitutivos na materialização da argumentação por meio da escrita: os 

organizadores textuais, as anáforas e as marcas do posicionamento do autor. Nas 

palavras de Bakhtin (2000) o conteúdo temático, estilo e construção composicional 

fundam o todo da expressão e estão diretamente marcados pela especificidade de 

uma esfera de comunicação. Nesse sentido, esses três elementos que comportam 

o todo discursivo devem estar imbricados no processo ensino-aprendizagem de 

forma que o ensino dos gêneros estejam a serviço da comunicação humana. 

 
DOLZ, SCHENEUWLY e PIETRO (2004) atestam que um trabalho sobre a forma, 

sem conteúdo, giraria no vazio; mas um trabalho sobre o conteúdo, sem trabalhar 

sobre as formas de linguagem, arriscaria ficar fechado numa expressão 

inadequada. Dito de outra maneira, aprender a argumentar é também aprender a 

se posicionar, marcar ou dar sustentação aos seus argumentos em função da 

adesão dos espíritos. 

 
O enfoque dado pelas educadoras ao conteúdo temático e a estrutura da 

argumentação (seqüência argumentativa) nos permite afirmar que a 

argumentação está a caminho de ser ensinada/aprendida por meio do ensino 

sistemático e progressivo dos gêneros argumentativos tornando-os de fato 

instrumento de ensino. 

 
De todas as maneiras é de se considerar a preocupação das educadoras em 

proporcionar o ensino da argumentação da melhor maneira possível de acordo 

com suas possibilidades e seus limites. A nossa proposta é que as dificuldades 

encontradas pelos educadores em dar continuidade a esse ensino podem ser 

superadas na Formação Continuada para Educadores Índios. 
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3.1.5 Os planos de aula das educadoras: uma aproximação com o 

procedimento de uma seqüência didática a serviço do ensino da 

argumentação. 

De acordo com o material analisado o conjunto das atividades que foram utilizadas 

pelas educadoras, sobretudo Iasy e Poty, aproxima-se da estrutura de uma 

seqüência didática para o ensino-aprendizagem em favor da mestria dos gêneros 

sugerida e defendida por DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004), pois nos 

registros aparecem com bastante evidencia algumas atividades características de 

uma seqüência didática, são elas: 

1ª) Criação de uma situação de produção 

A situação de produção, como foi discutida e analisada anteriormente, antecede a 

produção escrita por ser ela à norteadora de todo o processo construtivo do 

gênero a ser estudado no decorrer da seqüência didática.  

 

A situação de produção apresentada pelas educadoras em seus planos de aula foi 

construída coletivamente junto com seus educandos. Essa prática coletiva permite 

que os educandos, conforme explicita DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004), 

que os educandos aprendam a fazer uma imagem, a mais exata possível, do 

destinatário do texto (pais, a turma, quem quer que seja), a finalidade visada 

(convencer, divertir, informar) de sua própria posição como autor ou locutor (ele 

fala como aluno ou representante dos jovens? Como pessoa individual ou 

narrador?) e do gênero visado. 

Data: 26/07/05 
[...] 

• Criação de uma situação de produção para a escrita do texto 
argumentativo. 

 
Data: 28/07/05 

• Leitura compartilhada: 
• Participação do cacique e lideranças para falar sobre os motivos que 

levaram os Tupinikim e Guarani a lutar pela terra. As crianças deverão 
tomar notas das falas dos participantes a partir do questionário 
elaborado na aula anterior. 

• Criar uma nova situação de produção para a escrita do texto argumentativo. 
(Iasy, 2005) 
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Quinta-feira, 18 de agosto de 2005. 
Objetivos: 

• Produzir texto argumentativo (carta aberta) frente a situação de 
produção construída no início da semana. 

[...] 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Trabalho em grupo: produção de texto argumentativo – texto 1 (carta 

aberta) frente a situação de produção construída no início da semana. 
[...] 

(Poty, 2005) 
 

2ª) Produção do texto um (1) 

A produção do texto um (1) proposta pelas educadoras, assim como preconiza 

DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004) é decorrente da criação de uma 

situação de produção, pois os educandos foram levados a produzir o gênero 

argumentativo em função da situação de produção. Essa produção fornece a 

matéria-prima para a elaboração de atividades que ajudarão os educandos a 

melhor se apropriar do gênero em questão tendo em vista as dificuldades e os 

problemas apresentados pelos educandos em sua produção inicial, conforme 

explicita os autores acima o movimento geral da seqüência didática da seqüência 

didática vai das atividades complexas para as mais simples: da produção inicial 

aos módulos, cada um trabalhando uma outra capacidade necessária ao domínio 

de um gênero. 

 
Sob esse aspecto, a produção inicial mobiliza um conjunto de saberes que 

precisam ser de um lado ser trabalhado pela educadora e de outro lado melhor ser 

apropriado pelos educandos em função do desenvolvimento de capacidades 

discursivas e lingüísticas. Nesse sentido, o ensino acerca da linguagem verbal 

pode ser potencializado a partir das necessidades e interesses dos educandos. 

3ª) Preparação dos conteúdos dos textos que serão produzidos 

A preparação dos conteúdos que seriam mobilizados no gênero argumentativo 

incidiram sobre um conjunto de estratégias de ensino que já foram mencionadas 

anteriormente em nossa análise. É importante ressaltar que as educadoras 
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lançaram mãos de diversas formas de estratégias em busca de coletar e registrar 

as informações decorrentes das entrevistas, palestras, pesquisas e leitura de 

textos. 

Plano de aula 
Data: 17/08/05 
Problemática: A luta pela terra entre os Tupinikim e Guarani 
Objetivos: 

• [...] 
• Produzir opiniões na aldeia 
• Escrever argumentos levantados na aldeia 
• [...] 

Desenvolvimento: 
• [...] 
• Levar os alunos para a reflexão a respeito da luta pela terra 
• Conversar sobre a palestra com o cacique 
• Elaborar junto com os alunos um questionamento para a pesquisa na 

aldeia 
• Levar os alunos na casa de algumas pessoas da comunidade para 

pesquisar a respeito da sua opinião sobre a luta pela terra 
• Fazer o registro dos argumentos levantados na pesquisa 
• [...] 

(Iara, 2005) 
Data: 26/07/05 
Continuação da aula anterior 

• Distribuir para os alunos uma folha mimeografada com a cronologia 
histórica dos fatos ocorridos. 

Cronologia histórica 
Ano Fatos ocorridos 

 
1500 Chegada dos portugueses 
1800 Visita de D. Pedro II ratificando as 

sesmarias 
1940 Implantação da COFAVI 
1967 Implantação da Aracruz Celulose 
1972 Voltam indígenas para o Espírito-

Santo 
1979 1ª luta pela terra 
1998 2ª luta pela terra 
2002 Revisão do acordo com a Aracruz 

Celulose 
2005 3ª autodemarcação (luta pela terra) 

(Iasy, 2005) 
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Sexta-feira, 19 de agosto de 2005 
Objetivos: 

• Elaborar questões para serem feitas ao cacique e lideranças sobre a 
luta pela terra. 

• Apresentar o mapa do município para localizar a quantidade de terra 
que pertence aos indígenas e que estão de posse da Aracruz Celulose. 

• Produzir um argumento referente à diminuição do território indígena a 
partir da chegada da Aracruz Celulose. 

• [...] 
Atividades: 

• Leitura compartilhada: 
• Elaboração de perguntas que poderão ser feitas durante a 

participação do cacique ou liderança. 
• Roda de leitura: apresentação e ou leitura de mapas para localizar a 

quantidade de terras que pertence aos índios e que estão de posse da 
empresa. 

• Distribuição de cópias de mapa para os alunos pintarem, identificando 
a área dos índios e da empresa. 

• Produção individual de um argumento referente à diminuição do 
território indígena a partir da chegada da Aracruz Celulose como pode 
ser constatado durante a leitura do mapa. 

• [...] 
(Poty, 2005) 
 

 

 

4ª) Atividades de observação e análise de textos 

De acordo com os planos de aula das educadoras Iasy e Poty esse tipo de 

atividade foi proposto da seguinte maneira: 

Data: 17/08/05 
Objetivos: 

• Classificar diferentes gêneros de textos pelo produtor num texto 
argumentativo. 

Desenvolvimento: 
• Leitura compartilhada: 
• Apresentação de mapas da aula anterior 
• Trabalho em grupo: classificação de distintos gêneros de texto (os textos 

serão apresentados em cartaz) 
(Iasy, 2005) 
 
Segunda-feira, 22 de agosto de 2005. 
Objetivos: 
[...] 
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• Classificar os distintos gêneros de textos e identificar a sua função 
social e finalidade. 

Atividades: 
• Leitura compartilhada: 
• Roda de conversa: [...] 
• [...] 
• Trabalho em grupo: distribuição de uma coletânea de textos para 

classificação de diferentes gêneros textuais. 
(Poty, 2005) 

 

A classificação de diferentes gêneros de textos e a comparação entre eles 

permitiu que os educandos percebessem por meio da observação e análise de 

textos a especificidade do gênero argumentativo em relação a outros gêneros. 

DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004) preconizam que esse tipo de atividade 

pode ser feita de várias maneiras: podem ser realizadas a partir de um texto 

completo ou de uma parte de um texto; elas podem comparar vários gêneros de 

um mesmo gênero ou de gêneros diferentes. 

 
No caso do trabalho das educadoras, o que ficou evidenciado é que essa 

observação e análise de textos centraram-se na comparação de diferentes 

gêneros de textos. 

 
A educadora Iasy, diferente das outras educadoras, propôs uma atividade onde os 

educandos tiveram que classificar dois gêneros de uma mesma tipologia conforme 

podemos ver mais detalhadamente no item 2.2.1- os planos de aula. 

Data: 27/09/05 
Desenvolvimento: 

• Leitura compartilhada: 
• Distribuição de alguns textos para os alunos fazerem a leitura e identificar o 

gênero. 
• Trabalho em grupo: os alunos deverão opinar sobre os textos 
• Socialização dos textos 

(Iasy, 2005) 
 

5ª) As tarefas simplificadas de produção escrita 

As tarefas simplificadas de produção escrita dizem respeito ao trabalho mais 

particular de um aspecto do gênero textual estudado. Esse tipo de tarefa foi 
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gerenciado pelas educadoras e educandos no momento em que foram ensinados 

os elementos que compõem a seqüência argumentativa.  

 
Os educandos foram colocados a responderem questões onde precisaram inserir 

uma parte que falta num dado texto, elaborar argumentos e contra-argumentos 

encadeados a partir de uma situação polêmica dada e encadear uma introdução a 

partir de uma questão dada, etc. 

 
De acordo com DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004) elucidam que essas 

atividades e outras como reorganizar o conteúdo de um gênero de texto em outro 

gênero, inserir uma parte que falta num dado texto, revisar um texto em função de 

critérios bem definidos, encadearem uma questão, etc podem ajudar os 

educandos a descartar certos problemas de linguagem que ele deve gerenciar no 

momento da produção de texto. 

 
Diante da constatação de que os planos de aula estão “assemelhando-se” ao 

procedimento de uma seqüência didática podemos afirmar que as educadoras 

estão preocupadas e esforçando-se em desenvolver seus planos de aula de forma 

organizada, sistemática e progressiva. E isso implica na construção e apropriação 

da argumentação de forma prospectiva.  

 
Embora as três educadoras apresentem em seus planos de aula insuficiências, 

avanços/consistências nas propostas de situações de aprendizagem a serviço do 

ensino-aprendizagem da argumentação, há algumas estratégias metodológicas 

que ora assemelham-se e em outras ora se diversificam e são mais consistentes, 

como é o caso da educadora Poty que conseguiu explorar com mais eficácia as 

atividades. 

 
As semelhanças levantadas entre o trabalho das três são as seguintes: 

• A luta pela terra foi à temática que desencadeou situações de 

aprendizagem para o ensino da argumentação; 

• Entrevistas e pesquisas na aldeia foram utilizadas para levantar as razões 

que levaram os Tupinikim a reivindicar seu território; 
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• Definição de texto argumentativo. 

 

O trabalho de Iasy e Poty está bastante próximo um do outro, mas Poty consegue 

desenvolver melhor suas atividades. Veja no quadro abaixo dois exemplos: 

Quadro 8: As semelhanças e diferenças que há entre as atividades 

desenvolvidas por Iasy e Poty.  

As atividades Iasy Poty 

 

 

 

 

Seqüência argumentativa 

-escrita no quadro da 

seqüência argumentativa 

-identificação das partes 

que compõem a 

seqüência argumentativa; 

 

-apresentação de um 

cartaz com a estrutura do 

texto argumentativo; 

-identificar no texto 

argumentativo a estrutura 

que compõe o texto 

argumentativo; 

-estudo de cada parte da 

estrutura do texto 

argumentativo 

acompanhada de 

produção escrita em 

momentos distintos; 

 

 

 

Estudo da legislação que 

ampara o direito à terra 

indígena na Constituição 

Federal Brasileira. 

-estudo dos povos 

indígenas na Constituição 

Federal Brasileira. 

-leitura dos artigos da 

Constituição federal 

Brasileira que amparam a 

luta pela terra; 

-conversa sobre o artigo 

231 e registro das 

conclusões tiradas a partir 

da conversa; 

-produção coletiva de 

argumentos a partir do 

artigo que ampara a luta 
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pela terra. 

 

 

4. Uma breve nota sobre a presença da oralidade nos planos de aula das três 

educadoras 

É através da oralidade que os indígenas expressam de forma natural os seus 

sentimentos, narram seus mitos e suas lendas, relatam acontecimentos vividos 

pelo seu povo, argumentam suas lutas a partir do uso de metáforas, ensinam a 

fazer o artesanato, explicam os fenômenos da natureza, gesticulam, etc. Sendo 

assim, nos processos escolares, a oralidade não pode ser somente uma via para 

se chegar a um produto final – a escrita. Ela precisa ocupar o mesmo espaço e a 

mesma função que a escrita. Nesse sentido, os educadores precisam repensar e 

refletir sobre em que medida a oralidade tal como está sendo trabalhada na escola 

indígena está contribuindo de fato para a manutenção da sua tradição oral e, 

ainda, buscar caminhos para que haja um equilíbrio entre as duas formas de 

expressão: a escrita e a oral. 

 
De acordo com os planos de aula pesquisados a oralidade destacou-se em 

algumas estratégias de ensino utilizadas pelas três educadoras, como: entrevista, 

pesquisa, palestra e conversas sobre a luta pela terra, etc. Essas estratégias 

foram utilizadas como pretexto pelas educadoras como forma de buscar 

informações ou argumentos acerca da luta pela terra. Isso nos mostra que a 

oralidade como a serviço da produção escrita, conforme explicita SCHENUWLY 

(2004:133) 

 

O oral que se aprende é o oral que prepara a escrita, pois permite encontrar idéias, 

elaborar uma primeira formulação; aquele que, por meio das correspondências 

grafofonêmicas, permite passar ao código escrito; finalmente e principalmente, aquele que 

não é senão a oralização do escrito. 

 

O ensino-aprendizagem da argumentação por meio da produção escrita de 

gêneros argumentativos – carta aberta (trabalhada por Poty) e carta de solicitação 
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(trabalhada por Iasy) poderia ter sido alternado com o ensino de gêneros 

argumentativos orais, como, por exemplo, o debate. 

 
O debate foi uma estratégia utilizada por Iasy, mas não ficou claro em seu plano 

como isso realmente aconteceu. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de compartilharmos as nossas considerações finais ressaltamos que não 

temos qualquer pretensão de fechar as possibilidades de conclusões sobre essa 

pesquisa, pois ela buscou apenas analisar a prática pedagógica por meio de 

planos de aula elaborados por três educadoras indígenas que, supostamente, 

através da análise da execução desses planos in loco poderia nos oferecer outras 

informações e permitir perceber novos aspectos importantes do ensino-

aprendizagem da argumentação nas escolas das aldeias Tupinikim Comboios e 

Pau Brasil. 

 
Esta pesquisa centrou seus esforços na análise dos planos de aula de três 

educadoras indígenas Tupinikim de Comboios e Pau Brasil (Iara, Iasy e Poty) para 

responder em que medida os educadores Tupinikim das aldeias de Comboios e 

Pau-Brasil militantes nas primeiras séries (1ª a 4ª) do Ensino Fundamental estão 

desenvolvendo capacidades argumentativas nas crianças indígenas através do 

ensino da argumentação, objetivando conhecer melhor como se manifesta o 

ensino da argumentação entre os educadores Tupinikim das escolas indígenas de 

Comboios e Pau-Brasil atuantes nas primeiras séries do Ensino Fundamental (1ªa 

4ª). 

 
De acordo com os caminhos percorridos neste trabalho em busca de responder à 

questão central e ao objetivo de nossa pesquisa, algumas considerações 

importantes puderam ser elencadas: 

 
A primeira observação corrobora duas constatações: as educadoras indígenas 

estão desenvolvendo o ensino da argumentação e os educandos estão sendo 

colocados a argumentar diante de situações reais em diálogo com o seu cotidiano. 

Isso é um fato muito importante, pois de uma forma de outra, a argumentação, 

mesmo que não de forma constante, está sendo conteúdo de ensino na escola 

para atender às reais necessidades e interesses dos educandos e do povo 

Tupinikim em virtude da situação atual em que vivem. E isso implica, mais uma 

vez, afirmar que a argumentação é um produto social, histórico e cultural que 
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surgiu no bojo das situações e relações sociais em que os Tupinikim foram 

submetidos e submeteram a viver. 

 
A segunda observação refere-se ao contexto social, cultural e político em que a 

argumentação emergiu. Diante do material disponibilizado para a coleta e análise 

dos dados verificamos que em 2005 a argumentação só esteve presente na sala 

de aula como conteúdo de ensino em função da problemática que trata da luta 

territorial que os indígenas estavam vivenciando naquele momento. Sob esse fato 

podemos suscitar uma reflexão que não é necessariamente preciso esperar que 

uma problemática que evoca situações polêmicas de cunho social e político possa 

surgir para que a argumentação seja o foco do ensino-aprendizagem. 

 
Os educandos podem precocemente ser colocados diante de diferentes situações 

que podem ser planejadas pela educadora onde os educandos deverão colocar 

em jogo a sua capacidade argumentativa, pois para aprender a argumentar os 

educandos deverão estar constantemente sendo convidados a expor e defender 

suas opiniões ou argumentos acerca de diferentes situações e temáticas que 

evocam o ato argumentativo. Ao contrário, o ensino da argumentação será apenas 

visitado pelos educandos sem dar muitas possibilidades para que a capacidade 

argumentativa seja de fato desenvolvida. 

 
Ainda sob essa questão, não podemos deixar de ressaltar a importância de se ter 

contextualizado o ensino-aprendizagem da argumentação no âmago da luta pela 

terra. Na verdade, a argumentação constitui-se não somente como simples forma 

de expressão, mas principalmente como instrumento de luta em defesa de seus 

direitos territoriais, de sua etnicidade e, sobretudo, sua dignidade. Portanto, 

quanto mais cedo os educandos se inteirarem do poder da argumentação por 

meio de situações reais vivenciadas por elas, mais condições terão de exercer de 

forma responsável e ética a sua cidadania. 

 

Nesse sentido, as educadoras estão buscando aliar o desenvolvimento de 

capacidades argumentativas ao ensino-aprendizagem de gêneros argumentativos 
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que emergiram da situação de produção que construíram coletivamente com seus 

educandos. 

 

A terceira observação concentra-se no papel fundamental que os caciques, 

lideranças e demais pessoas da comunidade exercem na formação das crianças 

índigenas. A nosso ver esses segmentos que constituem a organização política do 

povo Tupinikim são como espelhos que refletem no agir e no pensar do outro. A 

opinião ou argumentos que os educandos foram propostos a elaborar se 

constituíram e se fundamentaram no pensar do próprio do povo. Não é um pensar 

solitário, mas coletivo e compartilhado. A concentração no saber dos caciques, 

lideranças e demais pessoas da comunidade reforça o valor da oralidade para os 

povos indígenas, assim como o respeito à hierarquia política ou de poder dentro 

das aldeias. Através das práticas reais de argumentação em função da defesa e 

luta de seus direitos e do respeito à diferença é que os indígenas foram 

aprimorando a sua linguagem oral uma vez que não passaram por uma instituição 

escolar que os ensinassem a argumentar. Sendo assim, é através da oralidade 

que eles transmitem os conhecimentos que adquiriram no decorrer das suas 

relações sociais em busca de melhores condições de vida para o seu povo. E isso 

reforça o valor do ensino-aprendizagem da argumentação sob dois aspectos das 

habilidades de linguagem: os gêneros argumentativos orais e escritos. 

 
Podemos dizer que os povos indígenas trazem nas suas palavras a marca de uma 

história construída e reconstruída por meio de conflitos, discriminações, lutas 

incansáveis, etc. Historicamente, a oralidade tornou-se uma marca cultural na vida 

dos povos indígenas; é através do poder da palavra que eles tomam voz e se 

fazem presentes na sociedade. 

 
Essa característica (a oralidade) dos povos indígenas não pode se perder ou ficar 

ocultada na formação das crianças e dos adolescentes indígenas que estão em 

formação escolar. A escola não deve somente privilegiar a escrita como o único 

foco do ensino-aprendizagem. 
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Como pudemos perceber na análise dos planos de aula a oralidade ainda não foi 

potencializada como objeto de ensino em função de seu valor cultural, mas 

apenas como uma estratégia para a busca de informações tendo em vista um 

produto final: a escrita. Sendo assim, a oralidade deveria deixar de ocupar um 

lugar limitado em função da escrita para passar também a ser objeto de ensino-

aprendizagem, sobretudo as práticas orais que não são vivenciadas no cotidiano 

da aldeia, como: debate, seminários, exposição, etc. Dessa forma, os educadores 

estariam buscando um equilíbrio entre as duas formas de expressão: a escrita e a 

oral. 

 
Esse fato põe em evidência que é no uso da linguagem consolidada, nesse caso, 

no ato de argumentar, é que as pessoas constroem e projetam suas identidades. 

Com isso, a argumentação como uma das formas de linguagem mostra-se um 

dispositivo a serviço da construção sócio-histórica do povo Tupinikim.  

Os educandos indígenas engajados e em comunhão com o pensar e com a luta 

do seu povo estão se construindo como sujeitos, ressignificando a sua cultura e 

afirmando a sua identidade étnica e cultural. 

 

A argumentação construída, constituída e desenvolvida no seio da coletividade 

nos remete à nossa quarta observação. 

 
A participação efetiva da comunidade educativa no contexto escolar nos revela 

que o ensino-aprendizagem está a caminho da descentralização do ensino na 

figura do educador. 

 
Essa construção coletiva faz com que a escola e a aldeia sejam de fato espaços 

sócio-culturais de ensino-aprendizagem. E isso mostra que o processo educativo 

escolar na Educação Escolar Indígena é uma empreitada social. Nesse sentido, 

ele está calcado na cooperação e na função utilitária do conhecimento. 
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O conhecimento tem que ser útil para garantir a sobrevivência do povo. Então não 

se valoriza o saber do povo centrado em um único indivíduo. Muito pelo contrário: 

valoriza-se o conhecimento coletivo seja útil para bem-estar do povo. 

 
Ao nosso ver, aprender a argumentar é uma capacidade indispensável para o 

povo Tupinikim, uma vez que eles estão se deparando a cada dia com situações-

problemas em que precisam utilizar a capacidade argumentativa para se fazerem 

compreender, para compreender o outro e, sobretudo, buscarem por meio das 

palavras a adesão de seu(s) destinatário(s) ou interlocutore(s). Por isso a 

necessidade de os educandos desde os primeiros anos de escolaridade aprender 

a argumentar. Com certeza, esses educandos se constituirão sujeitos de sua 

própria história e da história do seu povo. Eis a razão de se ensinar a 

argumentação constantemente na escola indígena e em todos os anos do Ensino 

Fundamental. E que a luta pela terra não seja apenas o único fio condutor de 

práticas argumentativas na escola; pelo contrário, que novas situações possam 

ser criadas para que os educandos potencializem o seu agir argumentativo em 

diferentes contextos de produção.  

 
Cabe, então, ao educador como mediador do processo de ensino-aprendizagem 

da argumentação criar instrumentos que possibilitem o contato com as diversas 

formas de argumentar no âmago das mais variadas situações de produção. Esse 

quer fazer do educador funda a nossa quinta observação. 

 
A quinta observação impõe-se acerca da postura das educadoras indígenas que 

ousaram e realizaram com ética o seu papel na formação de cidadãos indígenas. 

Conforme a análise do corpus as três educadoras são elementos fundamentais no 

processo de formação da cidadania indígena, pois são elas que através da prática 

pedagógica que desenvolveram na escola acerca do ensino da argumentação 

proporcionaram e deram sentido ao ensino-aprendizagem dos educandos por 

meio do ensino-aprendizagem da argumentação. Elas testemunharam através dos 

seus planos de aula que a educação escolar que estão promovendo, realiza-se a 

partir da vida real os conteúdos que fazem parte da vida do povo Tupinikim. Com 
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certeza, é nesse engajamento social e político que educadoras e educandos vão 

construindo o seu ser étnico e ético.  

 
A argumentação só pôde ser ensinada e aprendida porque elas são conscientes 

de que essa prática de linguagem é fundamental para e na atuação dos 

educandos nas aldeias e fora dela. Através desse ensino as educadoras estão 

oportunizando os educandos, a curto, a médio e a longo prazo, se conhecerem 

melhor, conhecerem melhor o seu povo para melhor e ainda conhecer o outro, e 

por conseguinte, construir progressivamente sua consciência crítica. 

 
A nossa última observação se debruça sobre a contribuição dos resultados dessa 

dissertação para os estudos da argumentação e para a especificidade do currículo 

para as escolas indígenas. 

 
Essa dissertação pode ser vista também como uma contribuição aos estudos da 

argumentação no sentido de que ela aponta e aborda fortemente a influência da 

dimensão cultural nos modos de dizer e nos significados da palavra dita, pois ela é 

uma realidade dominante em muitos grupos que são movidos por elementos 

culturais. 

 
Os planos de aula das educadoras, sobretudo os de Poty, evidenciaram que não é 

somente a dimensão social, conforme explicita Dolz, Schneuwly e Pietro, que 

influência na tomada de decisão e escolha de um tema a ser argumentado. 

Embora a dimensão social, assim como as outras apontadas por esses autores 

tenham sido úteis em nossa análise, não deram conta inteiramente do contexto 

social, histórico e cultural em que vivem os indígenas. 

 
E essa constatação nos remete a um olhar reflexivo sobre o currículo para as 

escolas indígenas Tupinikim. Se a argumentação na voz dos indígenas traz 

implícita e explicitamente elementos da cultura é necessário e urgente que essa 

prática de linguagem ocupe lugar determinante no currículo. E, além disso, que ela 

não seja apenas uma prática escolarizada, mas sim uma prática sócio-cultural em 

função da afirmação da identidade étnica Tupinikim e da sua revitalização cultural. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Questionário para a caracterização pessoal e profissional dos sujeitos da 

pesquisa: 

 

1. sexo:  masculino (   ) feminino (  )  

 

2. Idade: 

 

(  ) abaixo de 25 anos 

 

(  ) entre 26 e 30 anos 

 

(  ) entre 31 e 35 anos 

 

(  ) entre 36 e 40 anos 

 

(  ) mais de 40 anos 

 

3. como entrou no projeto de Educação Escolar 

Indígena:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Série em que atua na escola: 

 

(  ) 1ª série 

 

(  ) 2ª série 

 

(  ) 3ª série 
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(  ) 4ªsérie 

 

6. Nessa escola você é: 

 

(  ) profissional efetivo 

 

(  ) profissional contratado 

 

(  ) profissional com designação temporária 

 

(  ) outros 

 

Especificar:________________________________________________________ 

 

7. Você exerce alguma atividade de militância ou liderança (religiosa, social, 

política) na comunidade em que vive?  

 

(  ) sim 

 

(  ) não 

 

Se sua resposta for afirmativa, qual é essa atividade? 

 

 

8. Sua formação acadêmica é de nível: 

 

(  ) médio                     

 tipo de curso: ________________(  ) concluído  (  ) em fase de conclusão 

 

(  ) ensino superior        
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tipo de curso:____________________ (  ) concluído  (  ) em fase de conclusão 

 

(  ) pós-graduação         

tipo de curso:_____________________(  ) concluído  (  ) em fase de conclusão 

 

(  ) mestrado                  

tipo de curso:_____________________(  ) concluído  (  ) em fase de conclusão 

 

(  ) outros                        

especifique:_______________________(  ) concluído  (  ) em fase de conclusão 

 

9. Seu tempo de experiência profissional como educador (a): 

 

(  ) inferior a 2 anos 

 

(  ) entre 2 e 5 anos 

(  ) entre 5 e 7 anos 

 

(  ) entre 7 e10 anos 

 

(  ) acima de 10 anos 
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APÊNDICE B 

Antes de realizar a entrevista será explicado o motivo que levou pesquisar o 

entrevistado. 

 

1. Qual a importância da argumentação na formação escolar das crianças 

indígenas Tupinikim? 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Mapa do Estado do Espírito Santo 
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Anexo 4: 

Documento da 1ª assembléia indígena Tupinikim e Guarani 

Através desse documento queremos pedir urgência ao Ministro da Justiça, Íris Rezende, para os 

processos nº 08620.1353/97-74 e nº 08620.1352/97-10, referentes à unificação das terras 

indígenas Caeira Velha e Pau-Brasil, e à ampliação da terra indígena de Comboios, significando a 

ampliação das nossas terras em mais de 13.579 hectares. 

O governo federal através da FUNAI, já cumpriu com duas fases do procedimento administrativo 

para a demarcação das nossas terras. Realizou a identificação da área e analisou as contestações 

apresentadas pela Aracruz Celulose. Em seguida, os processos foram remetidos para o Ministro da 

Justiça para o cumprimento da terceira fase: a assinatura das portarias de delimitação, declarando 

os limites e determinando a demarcação de nossas terras. No dia 04 de agosto/97 o ministro, 

através de despacho, reconheceu a legitimidade do nosso direito à posse permanente da terra que 

tradicionalmente ocupamos e rejeitou as contestações da Aracruz Celulose por falta de amparo 

legal. Ao mesmo tempo, solicitou a FUNAI, para que em 90 dias, realizasse complementação dos 

trabalhos. Este pedido já foi atendido pelo GT 0783/94 da FUNAI dentro do prazo estabelecido. 

Portanto, desde o dia 04 de novembro, estamos esperando do ministro uma decisão definitiva, ou 

seja, a assinatura da portaria de delimitação de nossas terras. 

Queremos reforçar a importância da nossa luta, porque as nossas necessidades são muito 

grandes. Não podemos ficar esperando muito tempo, pois já estamos há 04 anos lutando e até 

agora não temos nenhuma definição. 

Primeiramente, nossa luta é justa e amparada pela Constituição Federal que no artigo 231 diz: 

“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

Em segundo lugar, necessitamos ter as nossas terras de volta. Ora, a terra que ocupamos está 

insuficiente para o plantio, não temos espaço para as novas famílias das aldeias e nem para 

abrigar os irmãos índios desaldeados. Queremos mais terra para viver em liberdade conforme a 

nossa cultura e tradição. 

Em terceiro lugar, não estamos só preocupados com os jovens, adultos e anciãos das aldeias, 

pensamos no futuro das nossas crianças, pois se continuarmos com o pouco de terra que temos, 

onde elas irão viver? Além disso, queremos reflorestar nossas terras para que elas tenham 

melhores condições de vida. Se hoje, estamos com este problema, é porque o governo brasileiro 

contribuiu para que nossas terras fossem invadidas pela Aracruz Celulose. Agora, queremos que o 

governo conserte esse erro e devolva as terras que estamos reivindicando. Queremos justiça, 

porque hoje a Aracruz Celulose tem a posse das nossas terras sem amparo legal e nós índios 

temos o amparo da lei, mas não temos a posse de nossas terras. 
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Sabemos que o Ministro da Justiça não tem prazo para decidir, mas não podemos esperar muito 

mais, pois não faz sentido. Estamos absolutamente convencidos de que chegou o momento de 

uma decisão definitiva. Todos os estudos necessários já foram feitos, os argumentos estão claros, 

precisos e legais. Alem disso, nos preocupa muito o fato da Aracruz Celulose estar usando todo o 

seu poder para pressionar o governo brasileiro.  

Por tudo isso, nós Tupinikim e Guarani, reunidos nessa 1ª Assembléia Indígena, solicitamos do 

Ministro da Justiça urgência na assinatura das portarias de delimitação das nossas terras. Estamos 

dispostos a aguardar uma resposta até o dia 20 de janeiro de 1998. a partir desta data iremos 

tomar todas as medidas necessárias para garantir os nossos direitos. Temos certeza dos nossos 

direitos e esperamos do Ministro da Justiça uma decisão rápida que atenda as nossas 

reivindicações, e que nossos amigos e aliados apoiando nossa luta. 

Coqueiral (ES), 08 de dezembro de 1997. 

Assinam este documento, em nome das comunidades indígenas Tupinikim e Guarani, os caciques: 




