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Resumo 

O presente trabalho traz para o debate a análise de um curso estruturado na perspectiva 

intercultural com base em uma entrevista efetuada com o professor que ministra as disciplinas que 

contemplam as TIC. Trata-se de uma pesquisa empírica que busca entender como as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) são abordadas no Curso de Graduação em Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Neste 

sentido, as referidas disciplinas serão analisadas a partir de parâmetros comparativos com 

documentos legais disponibilizados pelo Ministério da Educação, além de comparações com as 

produções de autores que tratam do tema em questão, com vista a identificar se o curso em estudo 

tem se preocupado com as premissas nas quais a educação indígena deve ser orientada. A proposta 

curricular presente no projeto deste curso vem ao encontro das necessidades de a universidade 

atender a aspirações dos povos indígenas que há muito tempo anseiam por programas educacionais 

específicos e diferenciados que venham a atender as suas necessidades, principalmente no que se 

refere à educação. A criação do curso em questão configurou-se em um momento de luta dentro do 

espaço acadêmico da UNIR.  

Palavras-chave: Tecnologias. Formação Docente Indígena. Universidade.  

 

Abstract 

This paper brings to the discussion the analysis of a structured course in intercultural perspective 

based on an interview conducted with the teacher who teaches the disciplines that comprise ICT. 

This is an empirical research that seeks to understand how Information and Communication 

Technologies (ICT) are addressed in the Undergraduate Degree in Intercultural Basic Education, 

Federal University of Rondônia, Campus Ji-Paraná. In this sense, these subjects will be analyzed 

through comparative parameters to legal documents provided by the Ministry of Education, as 

well as comparisons with the productions of authors who deal with the subject in question, in order 

to identify the course in the study has been concerned with the assumptions on which indigenous 

education should be targeted. The curriculum proposed in this project this course meets the needs 

of the university meet the aspirations of indigenous peoples "long yearn for specific and 

differentiated educational programs that may meet their needs, particularly with regard to 

education. The creation of the course in question set up at a time of struggle within the academic 

space of UNIR.  
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Introdução 
 

A necessidade de estar plugado para acessar informações em um ambiente virtual seja 

em redes de informações ou pesquisas sociais, redes de negócios ou aprendizagem, fazem 

com que os indivíduos assimilem um número crescente de informações, trazendo-as para a 

vida cotidiana. Essa interação possibilita a troca de conhecimentos, gostos, costumes, bem 

como tradições e culturas entre os povos e permite que populações que até pouco tempo 

viviam isoladas da modernidade tecnológica, passem a adquirir hábitos antes 

desconhecidos. Entre os muitos desafios que estão postos para a construção de uma 

educação indígena de qualidade que possibilite acesso aos conhecimentos universais e que 

valorize as práticas e os saberes tradicionais está o da formação de professores indígenas 

em uma perspectiva intercultural.  

Os discursos sobre as questões interculturais têm ganhado força nos últimos anos, 

principalmente no contexto da América Latina, onde os trabalhos relacionados à temática 

vinculam-se a autores e autoras latinos. Nesta perspectiva, Catherine Walsh (Universidad 

Andina SimónBolivar - Equador), Daniel Mato (Universidad Central de Venezuela), María 

Elena Martínez e colaboradoras (Universidad Nacional de La Plata – Argentina) e Fabíola 

Luna (Centro Amazônico de Antropologia Aplicada y Prática) nos oferecem um panorama 

diversificado das questões relativas à educação intercultural em seus respectivos países, 

tendo sempre como horizonte a globalidade do continente e a perspectiva da 

interculturalidade crítica (Candau, 2009, p. 8).  

Referir-se ao termo interculturalidade é o mesmo que referir-se às relações “entre 

culturas”. “As culturas” não “seres”, são pessoas e/ou grupos sociais que auto identificam 

e/ou são identificadas por outros, como “produtoras” e/ou “portadoras” de certas “culturas”, 

que se “percebem”, como diferentes entre si” (Mato, 2009, p. 76). A interculturalidade está 

relacionada às relações entre as culturas presentes nos espaços socioculturais, sejam estas 

relações “de trabalho, de convivência em espaços físicos e sociais, de produção de 

conhecimentos, de educação, ou do que seja” (Mato, 2009, p. 76).  

Pontuamos as problematizações a respeito da interculturalidade partindo, também, dos 

escritos de Fleuri (2003). Segundo Fleuri (2003, p. 16) é com a implementação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, no ano de 1997 “que elegeram a pluralidade 

cultural como um dos temas transversais, o reconhecimento da multiculturalidade e a 

perspectiva intercultural ganhou grande relevância social e educacional”, ficou mais 

evidente a relação educação e cultura. Para a questão educacional, a visibilidade dos 

diferentes inseridos no espaço escolar tomava corpo naquele momento. Exemplos dessas 

visibilidades, atualmente, é a criação e inserção dos indígenas nos espaços de formação 

superior, bem como as políticas de ações afirmativas que reconhecem e promovem a efetiva 

visibilidade das populações minoritárias, entre outros. Estas ações afirmativas, dentre 

outros movimentos sociais e políticos, vem criando e buscando construir na perspectiva 

multicultural “superar tanto a atitude do medo quanto a de indiferente tolerância ante o 

outro, construindo uma disponibilidade para a leitura positiva da pluralidade social e 

cultural” (Fleuri, 2003, p.17).  
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Antes de chegar à interculturalidade enquanto uma proposta de política educacional, 

muitos países inspirados principalmente pela teoria crítica repensaram a educação para a 

diversidade. A teoria crítica pensava o conceito de diversidade – e não de diferença; o 

termo “diversidade” passou a ser denominado “diferença” a partir dos estudos culturais. 

Assim, o multiculturalismo pode ser considerado responsável por desencadear a 

problematização a respeito dos conceitos de educação intercultural. A interculturalidade, 

neste sentido, é uma espécie de constatação de que o multiculturalismo não dava mais conta 

de discutir a diversidade nos campos educacionais. 

A educação intercultural articula-se com uma educação voltada para o respeito cultural, 

cidadania e promoção de valores que correspondem à coesão social, aceitação da 

diversidade, respeito ao próximo, igualdade de oportunidade e equidade de direitos e 

deveres, além de participação democrática e preocupação com o bem estar social. De 

acordo com esta perspectiva, entende-se que o processo intercultural deve acontecer de 

forma sistemática, onde todos os grupos majoritários - pertencentes à cultura ocidental, e 

minoritários - advindos inclusive das populações indígenas, busquem uma melhor 

compreensão das culturas na sociedade.  

Neste sentido, para que haja uma maior capacidade de comunicação entre os povos que 

possuem culturas diferentes e participam de grupos específicos, como é o caso das etnias 

indígenas, faz-se necessário o auxílio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

nos cursos de formação de professores, inclusive os que primam uma educação 

intercultural, uma vez que as ferramentas tecnológicas possibilitam a interação entre as 

culturas e aproximam pessoas que não convivem nos mesmos espaços ou compartilham os 

mesmos hábitos, gostos, linguagens e conhecimentos. 

Este trabalho, portanto, pauta-se na atividade de análise e observação com base em um 

estudo exploratório de caráter qualitativo, considerando, leituras bibliográficas, análise 

documental e entrevista com o docente responsável pelas disciplinas de Tecnologias 

Aplicadas à Educação no Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, visando ao ensino e à 

utilização das TIC com vistas a uma educação voltada para a perspectiva intercultural. 

 
 
Material e método 
 

Trata-sede uma pesquisa empírica junto à disciplina de Tecnologia Educacional, no 

Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de 

Rondônia, Campus de Ji-Paraná realizada em dois momentos distintos, sendo o primeiro a 

partir de dados produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas com acadêmicos 

indígenas no ano de 2012 quando, ao realizar as entrevistas com os acadêmicos indígenas 

para a produção de dados da pesquisa de mestrado
1
, foram observadas, na falas dos 

indígenas, algumas situações didáticas contempladas pelas tecnologias a partir das 

disciplinas de TIC. O segundo momento ocorreu no ano de 2013 em função das atividades 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia 



 
MARIA I. A. ALVES, JOSÉ L. P. BUENO e NAIR F. G. AMARAL 
 

 

 
924 

(PPGE/UNIR), onde houve a necessidade de elaboração de um estudo voltado às TIC na 

formação de professores indígenas, surgindo, então, a proposta do estudo em questão. 

Na primeira fase da pesquisa (2012) foram entrevistados oito acadêmicos matriculados 

na turma A
2
, grupo composto por quarenta e três acadêmicos. Dos oito indígenas 

participantes, sete são do sexo masculino e uma do sexo feminino. O perfil dos sujeitos 

dessa investigação foi traçado com base nos levantamentos prévios efetuados no âmbito do 

Departamento de Educação Intercultural (DEINTER/Campus de Ji-Paraná/UNIR). Com 

base nas listas de presença disponibilizadas pela coordenação do DEINTER em 2012, foi 

possível verificar que se matricularam no Curso um total de 141 estudantes, destes, 131 

permaneceram na Universidade e 10 desistiram da formação. Dos 131 que permaneceram 

matriculados, apenas 26 são mulheres. Na segunda fase deste estudo, estendemos o convite 

ao professor responsável pela disciplina, momento em que foram expostos os objetivos do 

estudo, bem como o acordo de datas específicas para a realização da entrevista.  

Essa pesquisa teve como material de análise, as entrevistas semiestruturadas efetuadas 

com os indígenas em formação superior e o professor que ministra as disciplinas no Curso 

de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR. Decidimos optar por esse tipo 

de entrevista (a entrevista semiestruturada), pois entendemos que ao lidar com falas 

espontâneas, encontramos a subjetividade do sujeito que fala. Assim, concordamos que: 
 

A subjetividade está muito presente: uma pessoa fala. Diz “Eu”, com o seu 

próprio sistema de pensamentos, os seus processos cognitivos, os seus sistemas 

de valores e de representações, as suas emoções, a sua afetividade e a afloração 

do seu inconsciente. E ao dizer “Eu”, mesmo que esteja falando de outra pessoa 

ou de outra coisa, explora, por vezes às apalpadelas, certa realidade que se 

insinua por meio do “estreito desfiladeiro da linguagem”, da sua linguagem, 

porque cada pessoa serve-se dos seus próprios meios de expressão para 

descrever acontecimentos, práticas, crenças, episódios passados, juízos... 

(Bardin, 2011, p. 93-94). 

 

Bardin (2011), também evidencia que “há várias maneiras de se fazer entrevistas”, 

sendo uma das formas, a entrevistas “não diretivas”, ou seja, aquelas semidirecionadas 

“(também chamadas com plano, com guia, com esquema, focalizadas, semiestruturadas)”, 

sendo esta última forma – semiestruturada, o modelo pelo qual se optou nesta pesquisa. 

Compreende-se que as entrevistas narrativas oportunizam ao pesquisador/a o entendimento 

de si próprio na relação com o/a outro/a, ressignificando o “fazer metodológico em sua 

trajetória pessoal de investigação” (Andrade, 2012, p. 174). Ressalta-se, neste sentido, que 

o foco central das análises neste texto está na entrevista concedida pelo colaborador – 

docente do Curso de Licenciatura Básica Intercultural da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. 

Para a realização da pesquisa foram produzidas entrevistas semiestruturadas 

individuais e gravadas, posteriormente transcritas em suas formas originais, respeitando-se 

as marcas orais dos sujeitos entrevistados. No percurso desta pesquisa, foi desenvolvido um 

roteiro de entrevista levando em consideração os objetivos propostos. Para a investigação 
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com os indígenas, na primeira fase da pesquisa, organizamos um roteiro composto por 

dezoito perguntas, considerado um tanto longo, mas foi organizado dessa forma pelo fato 

de a maioria dos entrevistados terem mostrado timidez nos primeiros contatos, e a intenção 

foi propiciar argumentos e tranquilidade aos/a indígenas no momento das entrevistas. 

Ressaltamos que não se trata de um questionário, mas sim de um roteiro dialogado com os 

indígenas.  

O propósito do roteiro era impulsionar os/a indígenas a falarem sobre si: os aspectos 

profissionais e sua formação; como foi a trajetória inicial de ser professor, se a profissão 

partiu deles/a ou se foram escolhidos e/ou indicados pela comunidade; qual era a concepção 

destes/a de Universidade antes e depois do ingresso na mesma; se o vestibular havia sido 

acessível com características interculturais. Foi nos diálogos produzidos a partir do roteiro 

que surgiu, na fala de alguns indígenas, a questão das tecnologias aplicadas no Curso. Com 

o docente, formulamos um roteiro a partir das questões: Como o curso contempla as TIC? 

O curso possui infraestrutura que possibilita o desenvolvimento das disciplinas de TIC? 

Quais são as ferramentas mais utilizadas? Quais são as atividades de maior relevância no 

desenvolvimento das disciplinas? A forma como o professor aborda os conteúdos está de 

acordo com as necessidades locais e culturais dos acadêmicos indígenas? Quais os 

referenciais teóricos utilizados? Que estratégias são utilizadas para aproximar a 

Universidade das comunidades indígenas? Tais questões foram norteadoras para os 

apontamentos levantados pelo docente propiciando suas reflexões aqui postas.  

Cabe-nos ressaltar que os roteiros elaborados para este estudos têm a ver com os 

percursos formativos dos sujeitos participantes deste trabalho. A partir dos primeiros 

contatos entre pesquisadores e sujeitos participantes, (apresentações formais, pessoais, e 

dos objetivos da pesquisa) foram iniciados os trabalhos de produção de dados com a 

realização das entrevistas. Coube-nos realizar as entrevistas, ouvir as gravações das 

narrativas, digitá-las e transcrevê-las fidedignamente. 

As análises dos dados têm como base as entrevistas semiestruturadas disponibilizadas 

pelos sujeitos participantes da pesquisa (os indígenas matriculados/as no curso de 

licenciatura básica intercultural e o docente responsável pelas disciplinas de TIC). O 

tratamento e análise dos dados foram fundamentados em Laurence Bardin (2011), que 

trabalha com a análise categorial temática. Este tipo de análise  
 

É uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por agrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as 

quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 

de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 

características comuns destes elementos (Bardin, 2011, p. 147). 

 

Ressaltamos que os/a indígenas entrevistados não foram mantidos no anonimato. As 

iniciais dos nomes, bem como as etnias que aparecem nas análises, não são fictícias nem 

foram escolhidos aleatoriamente. Esclarecemos que dispomos de todos os termos Livres e 
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Esclarecidos acordados e devidamente assinados por todos os indígenas entrevistados. A 

decisão de manter as iniciais do primeiro nome e as etnias dos indígenas entrevistados se dá 

porque entendemos, com base nos pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa, que 

os sujeitos participantes são únicos e estão autorizados a falarem por si, de suas 

experiências e histórias de vida de forma singular. 

Ressaltamos que as análises das entrevistas no âmbito desta pesquisa são parciais e, 

não dispomos da pretensão de serem fixadas ou reconhecidas como as únicas verdades 

possíveis, pois as histórias que nos foram contadas nas entrevistas “não são dados prontos e 

acabados, mas documentos produzidos na cultura por meio da linguagem” (Andrade, 2012, 

p. 176). As falas dos acadêmicos indígenas, bem a do docente que ministra as disciplinas de 

TIC podem ser classificadas ou entendidas de outras maneiras e não apenas da forma aqui 

interpretada.  

 
 
As novas tecnologias e as produções identitárias 
 

Pensar a educação escolar voltada para os povos indígenas e sua relação com as TIC, 

nos permite levar em consideração mudanças de hábitos culturais nos contextos tradicionais 

indígenas onde as novas tecnologias têm oferecido certa infraestrutura de comunicação, 

permitindo a integração das populações por meio de redes virtuais de comunicação, 

possibilitando rapidez na informação, integração das culturas e automatização nos 

processos econômicos e culturais que os envolvem, meios estes que ultrapassam valores 

culturais e perpassam por territórios virtuais jamais visitados sem o acesso às tecnologias. 

Neste sentido, compreendemos as “tecnologias invadem os espaços de relações, 

mediatizando estas e criando ilusão de uma sociedade de iguais, segundo um realismo 

presente nos meios tecnológicos e de comunicação” (Porto, 2006, P 43). 

No âmbito das TIC, Bueno e Gomes (2011) evidenciam que há progressos 

relacionados à velocidade e a massificação dos usos tecnológicos, principalmente 

relacionados à infraestrutura de acesso às informações como, por exemplo, a internet, que 

propicia “novas formas e proposições de interação humana, além de importantes 

instrumentos que possibilitam acelerar a criação, o processamento, a busca e a interação 

dos saberes” (p. 55). A infraestrutura de comunicação digital é chamada por Lévy (1999) de 

“Ciberespaço” e funciona como um “universo oceânico de informações que ele abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (1999, p. 17). Para 

Lévy, o ciberespaço integra novas possibilidades de mercados e de produções de 

subjetividades, onde se estabeleceu um modelo de transações e interações movidas por 

meio das TIC disponíveis na internet.  

Assim, entendemos que as TIC possuem uma função social, cultural e de mercado, pois 

possibilitam a integração das culturas, bem como o acesso aos variados tipos de transações 

e interações existentes no espaço virtual global da internet. Desse modo, concordamos que 

as TIC “são de fato, responsáveis por estender, de uma ponta a outra do mundo, as 
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possibilidades de contato amigável, de transações contratuais, de transmissão de saber, de 

troca de conhecimentos, de descoberta pacífica das diferenças” (LÉVY, 1999, p. 14). 

Outro conceito que Lévy (1999), evidencia é o de “Cibercultura” que possibilita a 

transformação das culturas humanas por meio da “rede digital” que conecta tudo a todos em 

um mesmo espaço virtual. O autor conceitua a Cibercultura como sendo “um neologismo 

que explica um conjunto de técnicas - materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de 

modo, de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço” 

(1999, p. 17). Concordando com Lévy (1999), Porto (2006, p 44), evidencia que “as 

distâncias e os espaços que os meios tendem a aproximar e a globalizar concorrem para que 

as necessidades se assemelhem [...]” Dessa forma, compreendemos que Cibercultura e 

Ciberespaço fazem parte do processo globalizador das tecnologias digitais e juntos 

possibilitam um novo espaço onde se estabelecem relações entre as culturas.  

No espaço virtual, as culturas individuais ou locais se fundem, tornando-se, 

praticamente, uma só cultura globalizada capaz de transcender os espaços geográficos, 

territoriais, locais e culturais de modo que os indivíduos conectados interagem trocando 

experiências, saberes ou efetivando transações comerciais. Na visão de Lévy (2007), o 

virtual ultrapassa os espaços territoriais e se desvincula do tempo do aqui e agora; através 

do virtual o ser humano inventa e reinventa. No entanto, o autor deixa claro que a 

virtualização tecnológica não deve se transformar em ameaça ao ser humano, pois ela tem a 

função de humanizar. Neste sentido, compreende-se que a utilização das ferramentas 

virtuais faça uma reformulação das culturas tradicionais. Assim, a formação dos 

professores e professoras indígenas estaria focada no crescimento constante do aprendizado 

com vista a um processo de inclusão social por meio digital, com o desenvolvimento da 

crítica e com garantias de preservação das identidades culturais dos sujeitos.  

Assim, é possível pensar que existe uma construção subjetiva dos indivíduos, e que tais 

indivíduos são construídos em relações distintas, sendo tempo/espaço local x tempo-espaço 

global (Hall, 2011). Os sujeitos construídos em tempos passados não compreendem os 

significados pelos quais os muitos jovens vêm assumindo certas identidades e isso indica 

que, estes jovens estão vivenciando uma estrutura de apelo colonial para “deixarem” uma 

suposta identidade indígena genealógica e, assumirem uma identidade vinculada à ideia de 

modernidade. Neste sentido, a ideia de identidade é sugerida a partir do processo de 

relações diárias com o outro (do indígena com o não indígena), através das redes sociais, 

por exemplo, seja pelas constantes visitas a espaços urbanizados. Estes espaços acabam 

propiciando menos resistência cultural (tradicional) que interpelam os jovens indígenas, por 

exemplo. Muitas destas interpelações podem estar relacionadas ao caso das tecnologias na 

constituição particular dos sujeitos, que podem contribuir para conceber os sentidos de si, 

sobretudo a partir das suas experiências com a aproximação visual e sonora proporcionadas 

pelas TIC contemporâneas. (Scaramuzza e Alves
3
, 2013). E assim, “a mídia ganha, na 

contemporaneidade um espaço cada vez mais amplo de produção de sentidos e sujeitos por 

meios de tecnologias de controle” (Bernates e Guareshi, 2007, p. 153), e dessa forma acaba 

incidindo sobre o processo formatação dos sujeitos, ocorrendo aí, a produção de suas 

identidades.  
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Sob o ponto de vista pós-moderno, no que se refere aos conceitos evidenciados por 

Lévy, a globalização se estabelece com uma perspectiva de desenvolvimento e pode 

produzir impacto sobre a identidade cultural do sujeito, pois as sociedades modernas são 

caracterizadas pelas interações e reconhecimento das diferenças sociais "que produzem 

uma variedade de diferentes posições dos sujeitos” (Hall, 1998, p. 17) frente aos espações 

subjetivos e produtivos. A globalização com enfoque na sociedade pós-moderna comprime 

os espaços culturais e econômicos dessa mesma sociedade e pode propiciar o que Giddens 

(2002) chama de “riscos” da alta modernidade. Tais riscos estão relacionados aos “modos 

de vida” - costumes e conhecimentos tradicionalmente construídos que as gerações 

tradicionais mantiveram, até pouco tempo atrás, intactas, mas que as gerações atuais e as 

futuras provavelmente perceberão transformações. A este respeito Santaella (2012, p.40) 

esclarece que “no momento em que os objetos se tornarem inteligentes, o mundo das coisas 

e o mundo humano estarão se comunicando sob condições inéditas”. 

Nesta perspectiva, Hall (2002) acredita que no século XX as “sociedades modernas” 

entraram em colapso devido às transformações do que ele chama de “identidades 

modernas” sob o argumento de que houve mudanças significativas na estrutura da 

sociedade. Essas mudanças podem ter sido causadas pela influência do capitalismo e pelas 

TIC que interferem na cultura do sujeito, fragmentando sua identidade. O autor chama isso 

de “perda de sentido de si”, onde o sujeito deixa de assumir uma única identidade e passa a 

possuir várias identidades, pois assume identidades diferentes para cada “mundo social” 

com que tem contato e passa a assumi-la como se pertencesse a este mundo. Essa 

aproximação de “mundos” pode ser definida, segundo Hall (1997), por conceito de 

“temporalidade” e “espacialidade”, onde os sujeitos se aproximam ou se controlam por 

meio das TIC definidas anteriormente como “Ciberespaço” e “Cibercultura”, por Lévy 

(2007).  

Assim, Giddens (2002), afirma que o controle das relações sociais ocorre “dentro de 

distâncias espaciais e temporais indeterminadas [...], mas em eras pós-modernas. Esse 

conceito de “eras pós-modernas” está relacionado à aceitação das diferenças, onde a 

sociedade passa a reconhecer não apenas o homem (gênero masculino) de cor branca, 

hétero e cristão como no período moderno, mas passa a reconhecer a mulher, o 

homossexual, o índio, o negro, o ateu, dentre outros como parte integrante de um contexto 

diversificado culturalmente. 

Essa aproximação, com base pós-modernista, pode gerar uma assimilação identitária de 

sujeito em contato com o outro. No entanto, Giddens (1991) também aponta que as culturas 

tradicionais tentam resistir aos impactos da modernidade, mas se movem dentro da 

organização “espaço-tempo” a cada nova geração surgida, mas essas gerações agem de 

acordo com a herança cultural de seus precedentes, nessa configuração, porém, a cultura já 

não se encontra mais em estado homogêneo, mas de forma fragmentada devido ao contato 

tecnológico. 
 

Importante lembrar que nenhuma tecnologia da comunicação borra ou elimina as 

tecnologias anteriores. Elas se juntam na composição intrincadíssima de uma 
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cultura hiperhíbrida. A cultura, que caracteriza o nosso tempo, nasce da mistura 

de todas as formas de cultura, inclusive das formações culturais (oral e escrita) 

anteriores ao aparecimento dessas gerações tecnológicas, de modo que todas elas 

estão hoje interconectadas (Santaella, 2012, p.34). 

 

As tecnologias parecem apontar também, para o processo conflituoso de identidades, 

conflitos esses que caracterizam estas identidades a partir de marcadores que as definem no 

conjunto das múltiplas relações estabelecidas pelos sujeitos, dando a entender que estes 

sujeitos pensam estas identidades como essencialidades. Isso nos remete a ideia de que a 

identidade é algo que pode ser cuidada, ser preservada, possuem no ideário comum, certos 

dispositivos que podem ser mantidos, coisas que no conjunto definem e caracterizam 

posições signas dentro de um campo específico de significação e que, interpelam os sujeitos 

a assumirem estas identidades. No entanto, o sujeito, ao ser captado por técnicas modernas 

(as TIC) tornam-se capazes utilizar alguns elementos culturais, que podem ser, por 

exemplo, alguns instrumentos de registros, ou seja, textos escritos, vídeos, músicas em CD 

etc que vão constituindo as identidades dos sujeitos. Essas identidades podem ser 

assumidas, mesmo que não seja mais possível a transmissão oral desses saberes nas práticas 

“normais” de trocas de conhecimento na vida diária.  

Alimenta-se, neste sentido, uma imagem de identidade iconográfica, pela qual parece 

que não se vive por completo nas práticas do presente, mas ainda se vive na memória. 

Assim, as tecnologias poderiam assegurar a continuidade histórica de certos elementos 

culturais que, mesmo outros, após intensos processos de transformação, poderiam ser 

mostrados na escola assegurando principalmente a identidade étnica.  

Deste modo, é possível enfatizar que as tecnologias da informação e comunicação 

podem ser caracterizadas como formas ou meios que os sujeitos, por sua capacidade de 

assimilação e necessidade de interação humana, constroem cotidianamente suas 

identidades. Neste sentido, as literaturas ora evidenciadas, apontam alguns dos aspectos que 

propiciam o entendimento sobre o avanço das novas tecnologias e suas implicações na 

construção e transformação identitária dos sujeitos. 

 
 
Premissas legais que orientam a educação escolar indígena 
 

Percebemos que nos últimos tempos o Ministério da Educação (MEC) tem se 

preocupado com a qualidade no ensino específico para a Educação Indígena e tem tentado 

estar em conformidade com o que assegura a Constituição Federal de 1988 que garante às 

populações indígenas o direito a uma educação escolar específica e diferenciada, pautada 

nos princípios da “igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da 

interculturalidade” (Resolução Nº 5, Art. 1º). A Resolução nº 5 de 2012 orienta que aos 

professores e professoras indígenas compete a função de se posicionar criticamente sobre as 

práticas pedagógicas voltadas para as escolas indígenas com objetivo de buscar e ou criar 

estratégias que promovam a:  
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[...] interação dos diversos tipos de conhecimento que se apresentam e se 

entrelaçam no processo escolar: de um lado, os conhecimentos ditos universais, 

a que todo estudante, indígena ou não, deve ter acesso, e, de outro, os 

conhecimentos étnicos, próprios ao seu grupo social de origem que hoje 

assumem a importância crescente nos contextos escolares indígenas (Seção II, 

Art. 19, § 2º). 

 

Entendemos que o referido documento assegura o direito ao aluno indígena de ter 

acesso “aos diversos tipos de conhecimento” e isso implica os conhecimentos tecnológicos 

que estão intrinsecamente ligados à educação indígena. O parágrafo único que rege os 

princípios da educação escolar indígena prevê que as populações indígenas têm o direito de 

se reconhecerem e se afirmarem como sujeitos de direitos e as premissas legais dispostas no 

documento em questão - Resolução nº 5, destinadas à educação escolar indígena definem 

que esse modelo de educação - a formal, deve ser constituída em um espaço onde 

possibilite que as relações interétnicas se constituam a partir da afirmação do sujeito em 

relação ao outro, dialogando, conhecendo e se reconhecendo como tal.  

A necessidade de se estabelecer como princípio legal é devido ao fato de que as 

populações indígenas possuem especificidades culturais e, dessa forma, sua educação 

escolar: 
 

[...] deve reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística; promover uma 

situação de comunicação entre experiências socioculturais, linguísticas e 

históricas diferentes, não considerando uma cultura superior à outra; estimular o 

entendimento e o respeito entre seres humanos de identidades étnicas diferentes 

[...] (Rcnei, 1998, p. 24). 

 

Analisamos que tanto o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI) quanto a Resolução Nº 5 estão em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

para Educação (LDB 9394/96) que no Título VIII, Art. 78º, dispõe sobre garantias às 

populações indígenas para o acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Nesta 

perspectiva, concordamos com Neves (2008) quando evidencia que a LDB 9394/96 

considera que os povos indígenas têm direito à valorização da memória e da história; têm 

direito à reafirmação de das identidades étnicas e a valorização de das línguas maternas, 

direitos de reafirmarem as culturas por meio de seus conhecimentos empíricos ou não, bem 

como direito ao acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos das 

sociedades, sejam estas, indígenas ou não indígenas. 
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O curso de Licenciatura Básica Intercultural em Rondônia  
 

O Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR, está localizado na 

cidade de Ji-Paraná, região central do Estado de Rondônia. Surgido no ano de 2009 com a 

finalidade de formar os/as professores/as indígenas que já lecionavam nas escolas 

indígenas, antes formados/as em magistério pelo Projeto de Formação de Professores Índios 

(Projeto AÇAÍ), que foi o marco da educação escolar indígena do Estado de Rondônia
4
” 

(p.17). Considerando a formação em Magistério de inúmeros professores e professoras 

indígenas pelo Projeto AÇAÍ, surgiu a demanda de formação destes e destas em nível 

superior, ocorrendo assim, numerosos debates entre as organizações indígenas e 

indigenistas em conjunto com a Universidade Federal de Rondônia, mais precisamente, no 

Campus de Ji-Paraná.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural Indígena, outro importante momento da educação escolar indígena em 

Rondônia foi a atuação do Núcleo de Educação Indígena de Rondônia, cuja sede foi 

estabelecida no âmbito da Secretaria Estadual de Educação e que “esboçou um plano de 

ação preliminar e a partir daí foram realizados vários eventos, até a elaboração e execução 

do Projeto de Formação de Professores Índios (Projeto AÇAÍ), que foi o marco da 

educação escolar indígena do Estado de Rondônia
5
” (p.17). Considerando a formação em 

Magistério de inúmeros professores indígenas pelo Projeto AÇAÍ, surgiu a demanda de 

formação destes professores em nível superior ocorrendo assim, numerosos debates entre as 

instituições indígenas e indigenistas e a Universidade Federal de Rondônia. Foi neste 

contexto que o “[...] Departamento de Ciências Humanas e Sociais do Campus de Ji-Paraná 

criou o curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural Indígena a partir das 

demandas apresentadas pelas comunidades indígenas [...]” (Neves, 2009, p.82).  

Mediante os cenários que se apresentaram a autora acima mostra que foi em “18 de 

Novembro de 2008, por meio da Resolução 198, que o Conselho Superior Acadêmico 

(CONSEA), finalmente aprovou o Projeto do Curso” (Idem, p.84). Assim, em 2009, houve 

o primeiro processo de Seleção em Vestibular Específico para professores e professoras 

indígenas, com a entrada no segundo semestre de 2009, quando foram aprovados 50 

indígenas. Novamente, em 2010, ocorreu mais um vestibular, quando se aprovaram mais 50 

acadêmicos indígenas. Em 2011, o total de aprovados foram 41 indígenas, assim, 

atualmente, o curso conta com três turmas somando 141 estudantes indígenas. O curso de 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural Indígena da UNIR, tem como propósito 

“formar e habilitar professores em licenciatura intercultural para lecionar nas escolas de 

ensino fundamental e médio, com vistas a atender a demanda das comunidades indígenas
6
”. 

O Curso atende indígenas de vinte e seis Terras Indígenas, sendo: Igarapé Lourdes, 

Igarapé Ribeirão, Karitiana, Kaxari, Kwazá do Rio São Pedro, Massaco, Pacaas Novas, 

Parque do Aripuana, Rio Branco, Rio Guaporé, Rio Mequéns, Rio Negro Ocaia, Igarapé 

Lage, Rio Omerê, Roosevelt, Sagarana, Sete de Setembro, Tenharim Marmelos, Tubarão 

Latundê, Uru-Eu-Wau-Wau, Vale do Guaporé, Aripuanâ, Roosevelt, Sete de Setembro e 

Zoró. Nas vinte e seis Terras Indígenas podem ser identificadas cinquenta e uma aldeias, 
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nas quais em algumas delas moram os discentes que compõem o quadro de acadêmicos 

indígenas atendidos pelo Curso. Assim, até o ano de 2013, o curso conta com três turmas, 

sendo a primeira (com ingresso em 2009) chamada por Turma A, a segunda (com ingresso 

em 2010) por Turma B e a terceira (com ingresso em 2011) por Turma C. 

Pensar o contexto de formação de professores e professoras no curso de Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural Indígena da Universidade Federal de Rondônia implica 

em estabelecer relações entre os parâmetros nacionais que legalizam e validam a educação 

indígena ao propósito de promover um curso superior para “formar e habilitar professores 

em licenciatura intercultural para lecionar nas escolas de ensino fundamental e médio, com 

vistas a atender a demanda das comunidades indígenas
7
”. Com base nas informações 

presentes no Projeto Pedagógico de Curso, observamos que este se configura da seguinte 

forma: cinco anos de duração, sendo três anos de conhecimento comum e dois anos de 

conhecimentos específicos, divididos nas áreas de: Educação Escolar Intercultural no 

Ensino Fundamental e Gestão Escolar; Ciências da Linguagem Intercultural; Ciências da 

Natureza e da Matemática Intercultural e Ciências da Sociedade Intercultural.  

No âmbito do projeto do curso é possível visualizar disciplinas que diretamente 

referem-se à formação de professores com base na utilização das tecnologias educacionais. 

No ciclo básico, por exemplo, é possível verificar as disciplinas de: Tecnologias de 

Informação e Comunicação I, cuja ementa refere-se a estudos sobre “noções básicas de 

informática. Registro, criação, edição e publicação mono e/ou bilíngue de material 

multimídia para livro, jornal, revista, cartaz, vídeo e outros” (PPC, 2009, p.44); 

Tecnologias da Informação e da Comunicação II, cuja centralidade das discussões refere-se 

a estudos sobre “técnicas de edição. A linguagem e o texto para web. Comunidade global e 

virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do texto na internet” (PPC, 2009, p.46). 

No âmbito dos ciclos específicos, verificamos a presença de disciplinas que tratam do tema. 

Assim, na habilitação em Educação Escolar Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão 

Escolar, aparece a disciplina de TIC no Ensino Fundamental - anos iniciais, que objetiva 

discutir “Projetos educativos com a utilização das novas tecnologias da informação e da 

comunicação”. (PPC, 2009, p. 64). No âmbito das demais habilitações - Ciências da 

Sociedade Intercultural; Ciências da Linguagem; Ciências da Natureza e da Matemática 

Intercultural observa-se apenas a presença da disciplina TIC no Ensino Médio, cujo 

objetivo é estudar: 
 

[...] as novas tecnologias (software e hardware) e sistemas de informação e 

comunicação e sua aplicação na educação. Concepções, formas e utilização das 

estratégias e instrumentos tecnológicos de linguagens multidimensionais e de 

informação: vantagens e limitações. Educação na Cibercultura. Informática na 

educação (PPC, 2009, p. 73). 

 

Assim, é possível constatar que o esforço explicitado na proposta curricular é de 

estabelecer uma relação entre as realidades postas na e pela sociedade informatizada e as 
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necessidades de formação dos sujeitos indígenas, voltada para as premissas legais no 

âmbito da educação indígena.  

 
 
Análises e discussões 
 

Com relação ao modo como o curso contempla as Tecnologias da Informação e 

Comunicação, percebemos que estas disciplinas encontram-se organizadas pelo professor 

responsável em três dimensões a fim de possibilitar o acesso dos acadêmicos indígenas aos 

conhecimentos tecnológicos relacionados à informação e à comunicação na rede global de 

computadores, oportunizando, aos mesmos, a apropriação de novos conhecimentos e 

interação com o mundo, fazendo uso desses aparatos em favor da manifestação, divulgação 

e preservação de das culturas nas redes. A este respeito, o docente pesquisado afirma: 
 

Trabalhamos com três linhas. Primeiro é fazer a inclusão dos povos indígenas às 

tecnologias aprendendo acessar e utilizar essas tecnologias nos processos de 

ensino e aprendizagem na escola indígena. Na segunda, levamos eles 

aprenderem a produzir mídias didáticas e pedagógicas para escola indígena. E a 

terceira é como utilizar as tecnologias como instrumento de divulgação e 

manifestação cultural das suas lutas (Pesquisa de Campo: 2013). 

 

Percebemos no trecho da entrevista (2013), que as disciplinas de TIC favorecem aos 

acadêmicos indígenas, uma formação que visa criticidade e a autonomia, bem como a 

preservação da cultura dentro dos aspectos da interculturalidade. Com relação ao que 

afirma o docente sobre as “linhas de trabalho”, do ponto de vista social, a prática 

pedagógica do professor tem dado alguns resultados. Isso pode ser verificado na fala do 

acadêmico Z. Gavião ao mencionar a importância da Universidade ao abordar as TIC para a 

manutenção da história do povo Gavião que, tem ressignificado as formas tradicionais de 

repassar suas histórias, antes exclusivamente orais, hoje contadas também com auxílio das 

TIC. Ressignificação cultural propiciada a partir das ferramentas pedagógicas utilizadas no 

Curso. Assim relata Z.Gavião:  
 

Aqui dentro da universidade o curso, as aulas, vêm ressuscitando esse desejo e 

curiosidade de nós mesmos nos valorizarmos mais no sentido de que somos um 

povo que tem que ter a nossa história registrada, porque assim, antigamente, as 

histórias, as culturas, a vida e a organização social do povo eram passadas de 

geração a geração, de pai para filho, e essas histórias não eram registradas em 

livros, cadernos, não eram registradas em nada, eram guardadas na mente 

mesmo, na memória, então cada um ia passando na memória e de uns tempos 

para cá isso foi acabando [...]. Antigamente era guardado pelos mais velhos e 

hoje a gente percebe que há necessidade de a gente usar a tecnologia para estar 

registrando, é muito importante. E os mais velhos estão se acabando, estão se 

passando, e o computador está substituindo com uma coisa que a gente está 
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aprendendo na universidade, que é manejar o computador e usar essa tecnologia. 

(Z. Gavião, Entrevista, 2012). 

 

Neste sentido, o professor trabalha em consonância com os parâmetros legais que 

regem a formação superior indígena, verificados a partir da Resolução Nº 5, de 22 de Junho 

de 2012, que estabelece que a educação formal das populações indígenas deve ser 

constituída em um espaço onde possibilite que as relações interétnicas se constituam a 

partir da afirmação do sujeito em relação ao outro, dialogando, conhecendo e se 

reconhecendo como tal, e neste sentido, as disciplinas que trabalham as Tecnologias de 

Informação e Comunicação estão de acordo com o que Porto (2006, p. 50) evidencia. 

Segundo a autora mencionada, a formação docente de ser aberta  
 

[...] a novas experiências, novas maneiras de ser, de se relacionar e de aprender, 

estimulando capacidades e ideias de cada um; proporcionando vivências que 

auxiliem professores e alunos a desenvolverem a sensibilidade e a refletirem e 

perceberem seus saberes (de senso comum) como ponto de partida para 

entender, processar e transformar a realidade. 

 

No aspecto do estudo referente à observação direta dos ambientes físicos disponíveis 

na Universidade, momento em que indagamos se o curso possui uma infraestrutura 

adequada que possibilite o desenvolvimento das TIC, constatamos que a UNIR, campus de 

Ji-Paraná, dispõe de poucos espaços endereçados à formação de professores para a 

utilização das TIC. A fala do professor ressalta as condições relacionadas à infraestrutura 

do Curso - laboratórios disponíveis, quantidade de máquinas suficientes, disponibilidade de 

internet, dentre outras ferramentas ou recursos pedagógicos necessários para o bom 

desenvolvimento das disciplinas de TIC. De acordo com o professor: 
 

São utilizados três laboratórios pelo curso. A quantidade de aparelhos entre os 

três laboratórios são de 87 computadores. Por exemplo, nós temos aqui no 

Campus um laboratório com 25 máquinas, outro com 12 máquinas e a UAB tem 

mais 50 computadores. Não é suficiente mais é possível fazer alguma coisa. O 

nosso maior problema é o acesso ao serviço de internet banda larga. É preciso 

melhorar esse serviço para que possamos avançar nos processos de ensino e 

aprendizagem. As condições de acesso à internet ainda é muito ruim (Pesquisa 

de Campo, 2013). 

 

A partir da fala do docente, foi possível perceber que apesar do curso não contar com 

um laboratório próprio, existe uma infraestrutura que, neste momento do curso, está 

satisfazendo as necessidades de infraestrutura para a formação indígena. De acordo com 

Spritzer (2006, p. 3) “A infraestrutura de TI e computação se referem aos aspectos 

relacionados com as redes de computadores e sua segurança, comunicação de dados, 

serviços (como portais institucionais e suporte ao usuário)”.  
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No que se refere à relevância de algumas atividades desenvolvidas dentro das 

disciplinas de TIC, não existe, segundo a entrevista realizada (2013), atividades com 

importância maior que outra, pois o mesmo considera que todas as atividades 

desenvolvidas dentro das disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação são 

consideradas importantes. Neste sentido, o professor ressalta que: 
 

Não existe uma atividade específica de maior relevância. A relevância maior é a 

tentativa levá-los às descobertas do uso das tecnologias nos processos de ensino 

e aprendizagem na escola indígena. É importante dizer que os não-indígenas 

acabam achando que os povos indígenas, por ter acesso às tecnologias, estão 

perdendo a identidade cultural. É um equivoco! Porque os povos indígenas 

querem ter o conhecimento de como nos relacionamos e nos comunicamos com 

cultura ocidental. Eles estão aprendendo a utilizar as tecnologias com 

competência. E quando descobrem as tecnologias está deixando, de certa forma, 

de utilizar o “arco e a flecha” para utilizar da tecnologia para divulgar sua 

cultura, trabalhar, ter acesso à comunicação, fazer suas manifestações e divulgar 

suas lutas (Pesquisa de Campo, 2013). 

 

A fala acima evidencia a importância das tecnologias digitais para os povos indígenas 

no sentido de estabelecer contato com outras culturas, além disso, as atividades propostas 

pelo professor têm objetivo de proporcionar, aos acadêmicos indígenas, a oportunidade de 

os mesmos divulgarem “sua cultura, trabalhar, ter acesso à comunicação, fazer suas 

manifestações, divulgar suas lutas” (excerto da citação acima). Considerando a abordagem 

pedagógica num contexto de aprendizagem com uso das Tecnologias de Comunicação e 

Informação, Masetto (2009, p. 6) destaca que: 
 

Trabalhar com o conhecimento em nossa sociedade no ensino superior exige 

outras práticas docentes: pesquisar as novas informações, desenvolver 

criticidade frente à imensa quantidade de informações, comparar e analisar as 

informações procurando elaborar seu pensamento próprio, sua colaboração 

científica, sua posição de intelectual, apresentá-la a seus alunos juntamente com 

outros autores. Exige dominar e usar as tecnologias de informação e 

comunicação como novos caminhos e recursos de pesquisa, nova forma de 

estruturar e comunicar o pensamento. 

 

Neste sentido, consideramos que o professor entrevistado desenvolve atividades 

pedagógicas que buscam aproximar as populações indígenas dos diversos contextos 

culturais, possibilitando a inclusão digital dos acadêmicos índios ao mundo virtual 

globalizado.  

Quanto aos referenciais que pautam as disciplinas, percebemos no Projeto Pedagógico 

do Curso a presença de Mirian Grispun (2001); Sanmya Feitosa Tajra (2004); Juan Carlos 

Tedesco (2004), bem como a presença do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Escolar Indígena de 1998. Constatamos que as referências acima descritas aparecem em 

forma de ementas em todas as disciplinas, ou seja, os referenciais que orientam a prática 



 
MARIA I. A. ALVES, JOSÉ L. P. BUENO e NAIR F. G. AMARAL 
 

 

 
936 

docente são os mesmos para as distintas disciplinas. A nosso ver, a repetição sistemática de 

referenciais teóricos em ementa específicas para formação em momentos diferentes, 

poderia comprometer o trabalho docente, no entanto, o professor que teve a ação docente 

pesquisada afirma trabalhar com diversos repertórios teóricos que extrapolam as ementas 

presentes no PPC, incluindo autoria própria - resultados de pesquisas e estudos que o 

mesmo desenvolve na área há alguns anos, bem como, autores voltados para a perspectiva 

da educação intercultural. Neste sentido ele afirma que: 
 

Os referenciais teóricos, com os quais trabalho têm sido os mais diversos 

possíveis. Tenho procurado trabalhar com minha própria produção das pesquisas 

na área. O que tento fazer é trabalhar com a utilização dos paradigmas da própria 

educação, do fazer pedagógico, da organização pedagógica com uso das 

tecnologias. Não busco um grande pensador em tecnologia, até porque a minha 

própria formação vem da área de comunicação. Como sou jornalista, trabalho 

também com isso, o maior referencial é a minha própria experiência. Tento 

mostrar que as tecnologias podem ser utilizadas como recurso didático e 

pedagógico nos processos de ensino e aprendizagem. Trabalho com a 

metodologia que leva eles a aprenderem fazendo. Primeiro, é preciso sensibilizá-

los para uso das tecnologias. No PPC do curso há referenciais que se ancoram 

em Lévy, entre outros teóricos voltados para as questões tecnológicas, mas, 

fundamentalmente, em se tratando da escola indígena, é preciso utilizar como 

método a questão de aprender fazendo, manuseando e trabalhando. E trabalhado 

os referenciais da própria educação com discussões relacionadas aos paradigmas 

da educação intercultural. Neste sentido, ancoramos os estudos em Vera Maria 

Candau, Paulo Freire, entre outros (Pesquisa de Campo, 2013). 

 

Consideramos que dentre os processos formativos ressaltados pelo professor, estão os 

que primam a educação escolar indígena a partir dos princípios da Interculturalidade 

quando o mesmo afirma trabalhar alguns pressupostos teóricos da área. 

Com relação às estratégias utilizadas para aproximar a Universidade das Comunidades 

indígenas, o professor evidencia que o curso tem se preocupado com esta aproximação, 

fazendo uso dos “espaços” virtuais para a divulgação e interação das culturas. Neste 

sentido, afirma: “[...] temos um Blog
8
, chama-se ‘Povos Indígenas de Rondônia’, espaço 

utilizado, inclusive para divulgarem as lutas e manifestações culturais desses povos”. Os 

apontamentos descritos pelo professor se aproximam das prerrogativas evidenciadas por 

Hall (1998), ao evidenciar que a tecnologia e os meios de comunicação em massa 

demonstram um espaço que comprime ou encurta a distância entre as pessoas, isto é, 

qualquer cidadão com acesso à internet, em qualquer parte do mundo, pode buscar 

informações de locais desconhecidos, conhecer, conversar, negociar, produzir 

subjetividades e adquirir produtos originários de qualquer lugar do mundo, sem precisar 

sair de seu ambiente local. Essa interação tecnológica com mundo permite que o sujeito 

aproxime sua identidade cultural ou econômica, seja por meio dos seus gostos particulares 

ou desejos íntimos e subjetivos, com sujeitos que não dividem os mesmos espaços locais ou 
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que não participam do mesmo grupo social ou étnico. Tais espaços podem ser 

compreendidos também como espaços virtuais, onde a troca de saberes e culturas 

acontecem.  

Para eficácia das TIC no desenvolvimento das disciplinas, constatamos a utilização de 

algumas ferramentas, dentre as quais, softwares - recursos off-line (edição de texto, 

planilhas, edição de imagens e vídeos, entre outros), computadores, máquinas fotográficas, 

câmeras filmadoras, recursos de internet (Facebook, Blog, Google maps, Youtube, entre 

outros). [...] eu busco trabalhar com imagem, som, e depois, por fim, a questão da escrita, porque a 

oralidade é muito mais forte junto aos povos indígenas que a escrita, então a gente trabalha com a 

fotografia, com a produção de vídeo, com as ferramentas [...] (Pesquisa de Campo, 2013). 

Tais ferramentas são utilizadas com o objetivo de integrar os estudantes indígenas ao 

“mundo” tecnológico de modo que os mesmos possam se apropriar dos recursos que a 

tecnologia dispõe e fazer uso delas em nas respectivas comunidades. A esse respeito, Pretto 

(2011, p. 99), vem evidenciar que “a apropriação das tecnologias digitais pode ser 

importante elemento no sentido de uma ampliação do acesso por boa parte da população 

que ainda está excluída da chamada Cibercultura”, e neste caso, percebe-se que a 

universidade vem colocando como prioridade em sua formação de docentes indígenas a 

questão tecnológica como forma de inclusão social. Assim, o professor destaca que [...] os 

acadêmicos indígenas têm mostrado um forte interesse em utilizar as tecnologias, que, além 

da divulgação da cultura, também fazem o monitoramento do próprio território e isso 

através de alguns softwares que o Google tem fornecido [...] (Pesquisa de Campo, 2013).  

Neste sentido, compreendemos que as TIC no contexto da formação superior indígena 

são imprescindíveis no contexto atual, pois possibilitam os espaços de troca de 

conhecimento e fortalecimento da pluralidade cultural. Além disso, é importante para a 

difusão e manutenção da cultura, para a promoção das situações de comunicação e partilha 

das experiências culturais e linguísticas no contexto da igualdade social, pois se encontra 

ditada pelos preceitos da interculturalidade defendida pelo RCNEI. 
 

O que estamos buscando no curso é ajudar aos povos indígenas a construírem a 

sua independência científica na produção do conhecimento acadêmico. Eles vêm 

demonstrando interesse na produção deste conhecimento. Os povos indígenas 

estão descobrindo no ensino superior que as tecnologias aplicadas a educação é 

uma forma de deixá-los antenados com mundo e ao mesmo tempo mobilizados 

com aquilo que ocorre no mundo (Pesquisa de Campo, 2013). 

 

Percebemos que a forma como o professor aborda os conteúdos está de acordo com as 

necessidades locais e culturais dos indígenas e o uso das tecnologias, no âmbito da 

formação superior indígena, aparece preconizadas pela Resolução Nº 5, de 22 de Junho de 

2012, onde estabelece que a formação dos professores e professoras indígenas deve ser 

pautada pela qualidade sociocultural, de modo a “formar indígenas para serem professores 

e professoras deve ser prioridade dos sistemas de ensino” (Art. 20).  
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Um dos elementos que destacamos nesta análise, refere-se à importância da presença 

das novas tecnologias na formação acadêmica dos sujeitos indígenas. Elegemos este tema 

em função das próprias narrativas dos acadêmicos entrevistados. Percebemos que a questão 

das novas tecnologias está associada ao processo de vivência destes sujeitos, portanto 

extrapolam o espaço da Universidade, é um “cruzar as fronteiras (Bhabha, 2013)”. O que 

nos remete à fala do acadêmico indígena quando explica que  

 
Eu estudei e aprendi convivendo com várias pessoas diferentes, conversando nos 

bastidores, nos corredores, andando, viajando, lendo jornal, vendo televisão e a 

internet [...] Temos que estar atualizados, afinal de contas, nós somos 

formadores de opiniões, então a gente tem que estar atualizado para poder 

contribuir (Z. Gavião, Entrevista, 2012).  

 

Percebemos na fala citada que, atualmente, a maioria das populações indígenas, além 

dos itens básicos de sobrevivência (alimentação, remédios, roupas, etc.), em função do 

próprio processo colonial, transitam em múltiplos espaços, apresentando-se como sujeitos 

híbridos (Canclini, 2008). Como tais, adentram e saem da modernidade, utilizam para isso, 

os instrumentos e técnicas coloniais, a saber: celulares, computadores, internet, TVs, entre 

tantos outros mecanismos que foram/são apropriados por estes indivíduos, impelindo-os a 

se produzirem nestes múltiplos espaços. A partir destes pressupostos, os relatos abaixo, 

sugerem que o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, utiliza destas 

tecnologias no processo de formação.  
 

[...] eu estou começando a escrever. Eu tenho já guardado algumas escritas no 

caderno e no computador que já estou começando gravar, só não tem muito 

ainda, mas já estou começando a fazer isso passo a passo, para poder deixar isso 

tudo documentado, registrado, e fazer material das histórias, colocando no 

currículo [...] (A. Jaboti, Entrevista, 2012).  

[...] hoje a gente estava descobrindo sobre o GPS, estudando o GPS, como pode 

funcionar e localizar alguns locais de referência da terra indígena para que ali 

não seja invadido e para que os fazendeiros não possam invadir mais e levando 

sua cerca mais para diante. Então a gente estudou bastante o GPS e de sua 

importância para poder estar localizando e marcando alguns pontos para ser 

referência naquele local, então o curso também está proporcionado esse lado da 

terra indígena (Z. Gavião, Entrevista, 2012). 

[...] nós, acadêmicos, precisamos desse tipo de formação em toda etapa, porque 

nós somos professores, principalmente, nós, gestores, que iremos trabalhar no 

escritório, que vamos estar mexendo com essas máquinas, então nós precisamos 

aprender. (I. Karitiana, Entrevista, 2012). 

 

As falas mostram a preocupação dos acadêmicos em relação ao aprendizado destas 

novas tecnologias, quando esclarecem que a formação que estão recebendo está relacionada 

aos conhecimentos tecnológicos tão necessários na contemporaneidade, e que a tecnologia 

vem sendo trabalhada no curso como instrumento de registro e/ou memorização das 
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histórias de vida, da língua, dos mitos e narrativas que no passado eram efetivados apenas 

na oralidade, pois os indígenas eram “por tradição, senhores da palavra” (Martins, 2013, p. 

283), além de orientações no sentido de cuidar das fronteiras do território indígena.  

As falas supramencionadas remetem para a ideia de que as culturas indígenas são 

também vivenciadas em conjunto com as novas tecnologias, e que os indígenas se 

apresentam/representam diferentemente de seus antepassados, mostram que não perderam 

os costumes e valores de suas culturas, há neste sentido uma “diversidade de posições”. 

(Woodward, 2013, p. 31). Isso nos remete a ideia de que a identidade é algo transitório que 

pode ser modificada a partir de certos dispositivos (no caso os tecnológicos), coisas que no 

conjunto, definem e caracterizam posições dentro de um campo específico de significação e 

que, interpelam os sujeitos indígenas a assumirem estas identidades múltiplas.  

Os sujeitos indígenas, ao apropriarem-se das técnicas modernas, as utilizam em favor 

da configuração de novas identidades. Estas novas identidades, por exemplo, podem estar 

associadas ao uso de diversos meios de registros, (textos escritos, vídeos, imagens, músicas 

em CD, etc), que vão constituindo novas relações no âmbito da própria comunidade. Essas 

novas relações estão ligadas ao fato de que no passado as histórias e saberes tradicionais 

eram transmitidas apenas pela oralidade, ao passo que, no presente, essas histórias e 

saberes, passam a ser registradas e transmitidas não apenas pela oralidade, mas pelas 

diversas formas de registros, produzindo, portanto, novas formas de identificação. Para Hall 

(1998), o fenômeno conhecido como “globalização” (segunda metade do século XX) vem 

comprimindo os espaços sociais e construindo novas representações identitárias nos 

sujeitos. Tal fato propiciou mudanças na história do pensamento e da técnica. Junto com a 

aceleração avassaladora nas tecnologias de comunicação, das artes, de materiais e de 

genética, ocorreram também mudanças nos padrões e nos modos de se pensar a sociedade e 

suas instituições, com isso, começa a se firmar uma nova identidade.  

As tecnologias poderiam assegurar a continuidade histórica de certos elementos 

culturais que, após intensos processos de transformação, poderiam ser mostrados, inclusive 

na educação formal, assegurando principalmente a identidade étnica ligada a um passado 

histórico. Deste modo, é possível enfatizar que as tecnologias da informação e comunicação 

podem ser caracterizadas como formas, ou meios, em que os sujeitos por sua capacidade de 

assimilação e necessidade de interação humana vão hibridizando suas identidades. Segundo 

Hall (2011), essa identidade híbrida se reorganiza, tendo em vista os costumes, os valores 

do novo espaço que o sujeito está se inserindo, provocado pelas demandas da atualidade 

que vem exigindo cada vez mais, processos de ressignificações culturais.  

Se na Modernidade as culturas nacionais dominavam as identidades, na Pós-

Modernidade, esses grupos “silenciados” ganham “vozes” para narrarem a história sob suas 

óticas, utilizando-se das TIC, citadas como uma das consequências do mundo globalizado. 

As afirmativas postas nos permitem compreender que mais uma vez não podemos falar 

em identidades essencializadas, mostra-nos os processos intensos pelas quais os sujeitos 

vão sendo produzidos nas intersecções de diferentes espaços - seja na aldeia ou no meio 

urbanizado, entre tantos outros lugares. Ou como mostra Hall (2011), não podemos mais 

pensar em sujeitos unificados como os apresentados até o século XX. Temos hoje uma 
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“descentração” do sujeito. No caso desta pesquisa, é de se pensar que este sujeito de 

identidades distintas, também se apresenta nos espaços da Universidade. 

 
 
Considerações finais 
 

Uma das discussões presentes hoje no campo da educação indígena é a questão de se 

construir um espaço intercultural, de troca, da experiência e dos modos de se conviver por 

meio dessa troca de saberes. As universidades também se iniciam nessa nova temática tão 

emergente que envolve a formação de professores e professoras indígenas para atuar nas 

escolas das aldeias. Assim, a formação de professores e professoras indígenas no âmbito do 

Curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Rondônia deve ser 

construída numa perspectiva intercultural, onde a constituição do sujeito indígena possa ter 

como alicerce, uma educação diferenciada e que realmente vá ao encontro das 

especificações das comunidades indígenas, e assim, criar uma relação de reciprocidade com 

a academia, com os modos de viver a universidade.  

Considerando a perspectiva das tecnologias aplicadas à educação indígena é possível 

evidenciar que a educação básica intercultural acontece pelo desenvolvimento do 

pensamento crítico e pela construção de conhecimentos sobre a realidade social e histórica 

da cultura e das práticas indígenas, frente ao reconhecimento dos conhecimentos e hábitos 

dos povos não-indígenas.  

Diante das transformações cotidianas, os povos indígenas se deparam com a 

implantação de novas tecnologias, que também são aplicadas à educação, à ampliação do 

conhecimento e à capacidade de criação e transformação subjetiva e material, mediante a 

construção de suas identidades culturais. Assim, a relação dos jovens indígenas com as 

sociedades não indígenas pode indicar a postura identitária em construção, onde estes 

jovens acabam tomando para si, inúmeras identidades na medida em que elas estão 

disponíveis para serem assumidas, descartando estas posições ao tempo em que atualizam 

suas informações sobre o que é a “moda”. Assim, em contextos múltiplos, o indígena se 

apresenta como outro, sem, contudo deixar de ser o mesmo, uma dupla presença que o 

acompanha, sem saber ele mesmo produzir a caracterização identitária em meio aos 

processos de informação e comunicação.  

Não foi por acaso que o termo “aldeia global” passou a ser muito utilizado; “aldeia” 

nos remete a um espaço onde todas as coisas estão próximas umas das outras, dando-nos a 

ideia de que há uma integração mundial no meio técnico-informacional e, assim, o planeta 

ficou, metaforicamente, menor.  

Pelo acesso à informações globais os conhecimentos construídos tornam-se mais 

evidentes e podem ser dimensionados e defendidos, pois são estabelecidos parâmetros entre 

a identidade cultural indígena e a cultura global. Neste sentido, ao confrontar com a 

implantação de novas tecnologias aplicadas à educação, inclusive a intercultural indígena, é 

plausível afirmar que a formação integral dos sujeitos e o desenvolvimento do pensamento 
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crítico são facilitados por meio do acesso e da crítica às evoluções sociais próprias e dos 

povos não indígenas, possíveis pelas TIC. 

Com relação à formação dos professores e professoras indígenas em Rondônia, 

entendemos que houve muitas conquistas para a educação escolar indígena específica e 

diferenciada, principalmente no âmbito da formação superior do Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural Indígena oferecido pela Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná. E mediante análise do PPC, percebemos a preocupação com a 

educação indígena voltada também ao uso e ensino das TIC sob uma perspectiva de 

inclusão dessas populações no âmbito da informação globalizada, da modernidade. Essa 

preocupação é notada na elaboração do PPC do curso, bem como evidenciada nas falas do 

professor titular das disciplinas estudadas. 

Durante a entrevista, percebemos a preocupação do docente em desenvolver atividades 

pedagógicas que levem à manutenção da cultura indígena em simultaneidade com um 

processo de interação social, considerando a inclusão digital dos acadêmicos indígenas em 

uma perspectiva intercultural. Cabe ressaltar que as análises suscitadas mostram a 

preocupação do docente com as premissas legais que pautam a educação escolar indígena, 

primando por uma educação que qualifique o professor indígena a desenvolver práticas de 

ensino nas respectivas comunidades de modo a levar novos conhecimentos, entre os quais 

os tecnológicos, a fim de desenvolverem em seus alunos, competências necessárias para 

conviverem no mundo globalizado. Além disso, o ensino com os aparatos tecnológicos 

deve servir de apoio para os professores indígenas no sentido de estimular a pesquisa com 

seus estudantes dentro de das próprias comunidades, uma vez que, nos dias atuais, o uso 

das TIC tem se expandido de forma significativa e se faz presente em uma expressiva 

parcela das comunidades indígenas que o curso contempla. 

A implementação das políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena no 

Brasil tem o objetivo de assegurar que a educação indígena possua certa qualidade, 

mantendo as tradições culturais locais e as características próprias. Dessa forma, as leis 

relacionadas à escolarização indígena visam assegurar que os povos indígenas possam 

receber uma educação de qualidade, mas de modo diferenciado, sendo preservadas as 

culturas e costumes. Contudo, entendemos que as populações locais tradicionais deverão ter 

acesso aos conhecimentos universais, mas ao mesmo tempo, manter a valorização dos 

costumes tradicionais de modo que os indígenas reafirmam a centralidade de suas 

identidades culturais e perpetuem suas raízes. 

Assim, entendemos que a proposta curricular presente no projeto do curso vem ao 

encontro das necessidades de a universidade atender a aspirações dos povos indígenas que 

“há muito tempo anseiam por programas educacionais específicos e diferenciados que 

venham a atender as suas necessidades [...]” (PPC, 2007, p. 6), principalmente no que se 

refere à educação. A criação do curso em questão configurou-se em um momento de luta 

dentro do espaço acadêmico da UNIR, onde de um lado estavam aqueles/as que defendiam 

os direitos dos indígenas, que viam os indígenas como seres constituídos de diferenças e 

que reivindicam o direito de serem “olhados” como diferentes, como sujeitos culturais que 

exigem seus espaços no meio social. 
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Considerando estas perspectivas, compreende-se que o Curso de Licenciatura em 

Educação Básica da UNIR, fundamenta-se em discursos, (notados a partir do seu Projeto 

Pedagógico) em uma proposta de educação intercultural que articula-se em um contexto, 

voltado para o respeito cultural, cidadania e promoção de valores.  

Dessa forma, tenta corresponder à coesão social, à aceitação da diversidade, do 

respeito ao próximo, da igualdade de oportunidade e da equidade de direitos e deveres, 

além de imprimir uma ideia de participação democrática e preocupação com o bem estar 

social das populações indígenas, pois acredita que o conhecimento e o saber se renovam do 

“choque de culturas”, entendido, aqui, como interculturalidade que, ao produzir novos 

conhecimentos e técnicas, o faz na interposição de culturas diferenciadas.  

Portanto, trata-se de uma formação em nível superior inédita no Estado de Rondônia e 

que possui complexidades por se tratar de uma formação intercultural, cabendo, portanto, 

outros olhares, outras pesquisas que possam aprofundar melhor o tema. 
 

 

Notas 

 
1. Pesquisa de mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIR intitulada Identidades 

Indígenas: um olhar para o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural de Rondônia, disponível em: 

http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/2790_dissertacao____versao_eletronica.pdf. Aessado em: 29 de ago 

de 2015. 
2. Chamada dessa forma por ser a primeira turma matriculada no Curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural de Rondônia. 
3. Este trabalho foi apresentado no Evento: VI Seminário de Educação – VI SED, e os textos ainda não estão disponíveis 

online. ALVES, Maria Isabel Alonso, SCARAMUZZA. Genivaldo Frois. Formação indígena, produção de materiais 

didáticos e identidades. 
4. A este respeito, pode ser verificado o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

da Universidade Federal de Rondônia - UNIR campus de Ji-Paraná 
5. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural - UNIR 
6. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural – UNIR. 
7. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural - UNIR 
8. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural - UNIR 
9. http://indiosderondonia.blogspot.com.br/ 
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