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Resumo  
Este projeto consiste na implantação de um laboratório intercultural e transdisciplinar de pesquisas na UFAC, 
como espaço de articulação e desenvolvimento de estudos e experiências linguísticas, literárias e artísticas, 
com pesquisadores e professores dos 15 povos que atualmente vivem nas 36 terras indígenas do Acre .  Tais 1

experiências se darão em oficinas nas aldeias, em cidades pólo do Estado (Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Ta-
rauacá, Vila Jordão) e na capital, Rio Branco, no campus universitário. Através de pesquisas orientadas pela 
equipe do projeto, oficinas de registros, tradução, produção e edição, os professores indígenas, os pesquisa-
dores e estudantes envolvidos terão a oportunidade de investigar as trocas simbólicas e textuais, no contexto 
intercultural e transdisciplinar proporcionado pela "escola indígena” (termo genérico para as experiências de 
implantação da educação escolar nas aldeias).  
O laboratório intercultural em processo visa, portanto, a constituir um núcleo de pesquisas sobre as práticas 
indígenas de leitura e escrita, bem como sobre suas múltiplas linguagens, formas de transmissão de conhe-
cimentos e suas diversas práticas tradutórias, no contexto escolar. A realização deste projeto no laboratório 
possibilitará também o incremento da produção de textos que sirvam à formação de docentes na área de Le-
tras, com ênfase na leitura e escrita das línguas indígenas das três grandes famílias acreanas, Pano (Kaxi-
nawá, Yawanawá, Jaminawa, Katukina, Puyanawa, Shanenawa, Apolima-Arara, Shawãdawa, Kuntanawa, 
Nawa, Nukini, Tsapanawa) Aruak (Manchineri, Ashaninka) e Arawá (Madiha), bem como em suas tradu-
ções.   
Este projeto tornará possível uma expansão da linha de pesquisa "Linguagens e Formação Docente”, do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade da UFAC, como porta de entrada dos professo-
res indígenas nesse curso de Mestrado, como efeito desejado na política de atendimento da Universidade às 
demandas concretas das sociedades locais, no sentido da formação de pensadores e profissionais capazes de 
enfrentar um dos principais obstáculos à boa qualidade do ensino no Acre, que vem a ser justamente a difi-
culdade das relações interculturais, imposta sobretudo pelas barreiras linguísticas e religiosas de uma região 
marcada pela diversidade étnica. 
Em resumo, temos como metas a serem alcançadas com o projeto: o desenvolvimento de estudos e prá-
ticas sobre a interculturalidade e a transdisciplinaridade, com a participação de grupos de pesquisa naci-
onais e internacionais interessados na Amazônia e nos povos indígenas e a formação de docentes capa-
zes de assumir a condução de projetos de ensino nas suas escolas, através de seminários, oficinas e in-
tercâmbios de experiências; o fortalecimento do ensino das línguas indígenas, a valorização das suas 
artes e dos seus conhecimentos tradicionais, através da produção de material didático. 

 No Acre, existe atualmente uma população aproximada de 17 mil indígenas vivendo em cerca de 200 aldei1 -
as, distribuídas em 36 terras indígenas reconhecidas, com uma superfície agregada estimada em 2.439.982 
hectares, o que equivale a 16% da extensão do estado. 
Localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus, apresentam uma diversidade cultural e linguística marcada 
pela presença de 15 povos, cujas línguas pertencem a três famílias linguísticas (Pano, Aruak e Arawá), mais 
os grupos de índios isolados com etnias ainda não identificadas e um grupo de recente contato que se auto-
denomina Tsapanawa.  (In http://cpiacre.org.br/conteudo/povos-e-terras-indigenas/ )
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Objetivo Geral  
Fortalecer e ampliar, no Acre, a abrangência científica e social da chamada “escola indígena ”, enquanto di-
retriz das pesquisas articuladas em laboratório, de forma transdisciplinar e intercultural, visando à formação 
docente para a educação básica e superior. 

Objetivos Específicos 
• Desenvolver estratégias de abertura da universidade pública a professores indígenas, especificamente, no 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade da UFAC. 
• Ampliar o referido programa, no sentido de aumentar as parcerias entre diferentes núcleos multidisciplina-

res ou grupos de pesquisa, a exemplo do AFLORA e do Literaterras, sediados respectivamente na UFAC e 
na UFMG, e que já são parceiros do laboratório desde a primeira ideia.  

• Implementar um laboratório transdisciplinar de pesquisas na UFAC. 
• Fortalecer a linha “Linguagens e formação docente”do PPG Linguagem e Identidade da UFAC. 
• Desenvolver pesquisas transdisciplinares e interculturais com professores indígenas. 
• Constituir, organizar e disponibilizar na UFAC acervo relacionado às línguas, literaturas e artes indígenas.  
• Apoiar concretamente atividades de pesquisa nas terras indígenas do Acre. 
• Apoiar a formação continuada de professores indígenas em exercício nas aldeias.  
• Promover a edição de material didático em línguas indígenas. 
• Criar estratégias para o apoio efetivo da universidade à melhoria do ensino escolar nas aldeias.  
• Mostrar e intercambiar experiências de professores indígenas em exercício no Acre. 
• Refletir e debater sobre alfabetização, leitura e escrita na atualidade das aldeias. 
• Discutir  e apoiar a formulação de projetos de ensino nas aldeias. 
• Articular pesquisadores universitários no apoio à formação de docentes indígenas, através de parcerias e 

orientações de pesquisas. 
• Proporcionar a professores indígenas as praticas da leitura, da escrita e da tradução. 
• Desenvolver teorias sobre leitura, escrita, tradução, interculturalidade e transdisciplinaridade. 
• Divulgar os resultados das pesquisas relacionadas a este projeto. 

Metodologia 
Buscaremos, no laboratório que este projeto quer instaurar, o conhecimento relativo à interculturalidade, 
ao bilinguismo, às múltiplas linguagens, em territórios indígenas amazônicos. A educação indígena in-
tercultural é uma modalidade que está bem definida pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) que 
rege o sistema escolar brasileiro e que, no entanto, a despeito da experiência de vanguarda da Comissão 
Pró-Índio do Acre entre os anos 1980-90 (MONTE, 1997) , ainda não encontrou no Acre as condições 
reais para seu desenvolvimento. E a condição fundamental para a interculturalidade acontecer de fato na 
escola é a formação adequada dos professores, numa perspectiva transdisciplinar, por isso há compreen-
são de que urge desenvolver mais pesquisas que aprofundem tais conceitos. Um laboratório de pesqui-
sas ligado ao PPG Linguagem e Identidade necessariamente se inclina à transdisciplinaridade, na medi-
da em que a linguagem é uma noção muito mais ampla que a língua (ou seja, a área de Letras deverá 
encampar outras linguagens) e a identidade só pode ser pensada a partir da diferença (sem atrito não há 
conhecimento, portanto, o sujeito se constitui a partir da alteridade). Assim, não é a especialização que é 
visada, mas a ampliação da comunidade textual. Se Babel é o mito bíblico da diversidade linguística, o 
Jacaré que se fez ponte é o mito Pano para a tradução. Inclinando-se para a imagem da ponte, o proposto 
laboratório intercultural terá na leitura e na tradução os termos para essa transdisciplinaridade entre áre-
as do conhecimento, etnias e linguagens. 
Por diversas razões e circunstâncias, a Amazônia indígena propicia experiências transdisciplinares e in-
terculturais de pesquisa, ensino e extensão, que muito acrescentam à universidade brasileira. Saberes 
médicos, filosóficos, musicais, literários, na forma como aparecem nos mitos (onde o saber não se vê 
por áreas), poderiam se reconfigurar, em diálogo com as formas racionais ou de tradição greco-latina. A 
interculturalidade e o bilinguismo, como princípios da escola indígena, devem se tornar objetos de pes-
quisa numa universidade que, afinal, forma profissionais do ensino para a região amazônica.  
Sabemos que sem estudos aprofundados e pesquisas metodológicas nenhuma ciência avança, ou seja, 
não é possível que a “escola indígena" se faça delinear enquanto saber específico de cada povo, se seus 
jovens professores e mestres não encontrarem condições e instrumentos para que registrem, traduzam e 



sistematizem seus saberes tradicionais, de suas respectivas tradições orais. Assim, as atividades deste 
projeto terão uma dimensão extensionista, envolvendo comunidades indígenas do Acre. Pretendemos 
estabelecer parcerias entre os grupos de pesquisa, instituições, órgãos não governamentais e lideranças 
indígenas, no sentido de viabilizar as atividades e experiências tradutórias e editoriais desejadas. 
Como professora visitante da UFAC, minha função como coordenadora na implantação deste laboratório 
intercultural será  abri-lo aos professores indígenas do Acre, cujos processos escriturais resultem em material 
para as escolas indígenas. No laboratório proposto, a exemplo do já vivenciado no Núcleo de Pesquisas 
Transdisciplinares Literaterras: escrita, leitura, traduções, coordenado por mim na UFMG, uniremos pes-
quisa, extensão e ensino, numa perspectiva transdisciplinar, para que diversos níveis de formação, diversas 
áreas do conhecimento e diversas culturas, em permanente fricção, produzam suas marcas textuais. Busca-
remos compreender os possíveis diálogos interculturais decorrentes da implantação de escolas nas aldeias, 
cada pesquisador com os aportes de sua área de conhecimento. Linguagens, tecnologias, leitura e escrita, 
expressões artísticas, ciências: há uma complexa rede de variáveis a serem conhecidas e pensadas no contex-
to indígena. Como nos instrumentalizar com os professores indígenas para que haja realmente um diálogo 
entre saberes tradicionais e científicos? A experimentação, o registro das manifestações orais, a documenta-
ção e a reflexão, através de pesquisas de campo, oficinas e seminários, seriam as bases para a produção e a 
edição de textos no Laboratório. 
Além da necessidade de articular, na UFAC, pesquisadores do Estado e de fora interessados em traba-
lhar com as comunidades indígenas em investigações e experiências literárias e tradutórias ,  este proje2 -
to surgiu também com uma demanda expressa em reunião com a Reitoria da UFAC (em novembro de 
2017) e com o assessor indígena do Governo do Estado do Acre, José de Lima Kaxinawá (Yube Huni 
Kuin), para que esta Universidade apoiasse a formação de educadores indígenas, articulando e desen-
volvendo pesquisas sobre a leitura, a escrita e as diversas traduções nas aldeias, visando ao fortaleci-
mento das línguas indígenas.  
Partindo do princípio de que os povos indígenas constituem importante matriz cultural no Acre – e a 
universidade necessita evidentemente estreitar e aprofundar seus laços com a diversidade de imagens, 
vozes, linguagens, que essas fontes matriciais oferecem – pesquisas com os povos indígenas poderão 
proporcionar um fértil campo de diálogo intercultural, nas diversas áreas do conhecimento. Estudantes 
universitários, apoiando os professores indígenas em formação, em seus estudos e pesquisas, terão a 
oportunidade de fazer seus conhecimentos científicos, baseados na escrita alfabética, dialogarem com os 
transmitidos oralmente por sucessivas gerações de habitantes da floresta. Para isto a realização de semi-
nários e oficinas, prevista neste projeto, contará sempre com a presença de pesquisadores e estudantes 
de diversos níveis, categorias e áreas, além dos professores indígenas bolsistas e demais convidados. 
Continuaremos buscando recursos, apoios e parcerias para a possível ampliação deste projeto e dos de-
mais que o laboratório há de gerar. 
Além do diálogo intercultural, atividades de pesquisa, ensino e extensão, envolvendo os educadores in-
dígenas, empenhados na melhoria da qualidade da sua educação escolar e na produção de suas literatu-
ras, levariam certamente à adoção de perspectivas transdisciplinares, uma vez que a educação escolar 
específica e diferenciada de cada etnia tem por princípio a ancoragem nas respectivas mitologias, o que 
faz supor que ali as áreas do conhecimento se imbricam. Por transdisciplinar entende-se a configuração 
de um campo de estudos em que mais de uma área concorrem para produzir um conhecimento que se 
coloca aquém e além das disciplinas, atravessando-as e trespassando seus limites. Sabemos, como se 
depreende das etnografias realizadas junto aos povos indígenas de que hoje dispomos, que o mito pensa 
o mundo em rede. Com essa contemporaneidade, o conhecimento do mito será um dos eixos estruturan-
tes de nossas pesquisas. 
Além de trespassar as fronteiras disciplinares, as escolas indígenas bilíngues fornecerão aos pesquisado-
res oportunidades de experimentar, ou pensar sobre, a lógica perspectivista dos povos amazônicos (Vi-
veiros de Castro, 2002). A floresta requer de seus pesquisadores que eles transcendam certa racionalida-
de, passando a perceber melhor o ambiente, recebendo seus ensinamentos com os sentidos do corpo, 
escutando e vendo o que a floresta (com suas gentes) manifesta. A errância e as pulsões que levam o 
sujeito a seus movimentos são tão importantes nessa outra lógica quanto os dados e convenções científi-
cas. Lévi-Strauss, ao deixar sua obra se levar pela cadência dos mitos ameríndios, imprimindo às Mito-
lógicas um sentido musical,  nos remete ao quanto o mito, o canto e a poesia se impõem como luzes 
para as ciências.  

A linguagem é um aspecto da cultura que pode ser usado para representar praticamente todo o conjunto 
da vida cultural, ainda que nesse processo as suas formas convencionais devam permanecer distintas. 

 Inclusive incorporando, ao laboratório em fase de implantação, minha pesquisa atual como bolsista de pro2 -
dutividade do CNPq, que é sobre o livro e a leitura nas aldeias indígenas do Acre.



Mito, arte, matemática, iconografia e mesmo a “linguagem” especializada dos linguistas são aspectos 
análogos, vivendo na tensão e na interação entre forma convencional e extensão representacional. Assim 
era a música para Richard Strauss, que se gabava de ser capaz de fazer o ouvinte saber se o protagonista 
de um de seus poemas sinfônicos estaria usando um garfo ou uma faca. (Wagner, 2010) 

 
Há três décadas, a chamada “experiência de autoria”, desenvolvida a partir da ONG Comissão Pró-Índio 
do Acre (CPI-AC), vem mostrando no Brasil, através dos textos indígenas publicados, que a aventura do 
conhecimento é apreciada plenamente quando o leitor se deixa afetar pelos aspectos concretos do texto, 
por sua materialidade. Lidos assim, os livros indígenas sempre apontam para a aldeia, para a floresta, 
com suas águas, plantas, animais e seres “espirituais”.  
Reforçando politicamente o conceito de experiência (no sentido da "ciência do concreto", por Lévi-
Strauss; e de "despossessão do sujeito", por Blanchot ) e, consequentemente, ressaltando a importância 
do ambiente para a perspectiva humana, o Acre adotou o conceito de “florestania”, e, paralelamente, 
surgiram no cenário científico as promissoras figuras do professor (educador socioambiental) e do agen-
te agroflorestal indígenas (Cf. Sumaúma – Revista da AMAAIAC, 2017). Ao invés de cidadania, flores-
tania. Ao invés de agricultor, o agente agroflorestal atua em suas comunidades como aquele que, unindo 
conhecimentos e tecnologias tradicionais e modernas, se encarrega do manejo sustentável do seu territó-
rio, garantindo a segurança alimentar em sua aldeia, sem desmatar. Assim, esses novos agentes ou edu-
cadores indígenas trabalham em todas as instâncias políticas e culturais da aldeia. O atual governo do 
Acre, mesmo que de forma ainda precária, reconhece a categoria dos professores e agentes agroflores-
tais indígenas e se beneficia do seu trabalho, através de recursos que recebe do governo alemão (REDD 
Early Movers/KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau), e que, com o acordo de colaboração já estabelecido 
entre UFAC (Universidade Federal do Acre) e IMC-AC (Instituto de Mudanças Climáticas do Acre), 
poderão fomentar algumas pesquisas do nosso laboratório.  
Como um dos pontos de partida para nossa qualificação enquanto pesquisadores da escola indígena 
(lugar extraordinário onde se desaprende o Ocidente, sendo um conceito em ampliação, no sentido 
transdisciplinar e extracurricular), na busca de focos estruturantes e aglutinadores para nosso laborató-
rio, propomos estudar e apoiar o projeto político-pedagógico das escolas Huni Kuin (Kaxinawá) elabo-
rado nos últimos anos por seus professores, liderados pelo linguista Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá 
(integrante da equipe de execução deste projeto), que propõe novas configurações curriculares, abolindo 
as disciplinas escolares baseadas nas ciências modernas ocidentais, num desenho circular baseado nos 
seus saberes mitológicos. 
Através de oficinas ministradas pela equipe do projeto, com a ajuda dos estudantes envolvidos, teremos 
oportunidade de orientar, processar e ajudar a transformar em material didático as pesquisas de profes-
sores indígenas, dos diversos níveis de escolaridade, com a organização a cargo dos 07 pesquisadores 
indígenas selecionados como bolsistas do projeto. Assim, pretendemos criar um "colegiado interétnico" 
com mestres indígenas, para orientar a organização das pesquisas e estudos dos professores em exercí-
cio, em suas respectivas regiões ou grupos linguísticos.  
Além de oficinas para registros, leituras, traduções e edições de textos verbais, audiovisuais e sonoros, 
pretendemos realizar seminários de pesquisa e intercâmbios de experiências, de acordo com o crono-
grama que se segue. 



Etapas de execução do projeto com respectivo cronograma de atividades  

Primeira etapa: março a julho de 2019 
• Seleção de bolsistas anuais do projeto (pesquisadores indígenas).  
• Implantação do laboratório de pesquisas na UFAC: coleta de dados e realização de diagnósticos sobre as 

escolas indígenas do Acre; aquisição de equipamentos para registros e edição de textos; organização de 
acervos (sonoros, audiovisuais, impressos).  

• Realização de quatro seminários com os bolsistas indígenas e alunos do mestrado do PPG Linguagem e 
Identidade.  

• Realização do primeiro seminário regional, em Assis Brasil (para discussão dos projetos de ensino e para 
articulação das pesquisas e projetos dos professores indígenas envolvidos ).  

• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-
dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas).   

Segunda etapa: agosto a dezembro de 2019  
• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-

dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas). 

• Realização do segundo seminário regional, em Cruzeiro do Sul, (para discussão dos projetos de ensino e 
para articulação das pesquisas e projetos dos professores indígenas envolvidos).  

• Realização de encontros e seminários com os bolsistas indígenas e alunos do PPGLI/UFAC. 
• Organização e edição de coletânea de textos produzidos pelos pesquisadores envolvidos.  
• Realização de duas oficinas para produção de material didático, com professores indígenas, sempre apoia-

das pelos bolsistas. (organização dos materiais a serem editados). 

Terceira etapa: janeiro a junho de 2020 
• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-

dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas). 

• Seleção de bolsistas anuais do projeto. 
• Realização do terceiro seminário regional, em Vila Jordão (para discussão dos projetos de ensino e para 

articulação das pesquisas e projetos dos professores indígenas envolvidos).  
• Realização de seminários e encontros com os bolsistas indígenas e alunos do PPGLI/UFAC. 
• Realização de oficinas para produção de material didático. 

Quarta etapa: julho a dezembro de 2020 
• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-

dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas). 

• Realização do quarto seminário regional, em Tarauacá, para discussão dos projetos de ensino e para articu-
lação das pesquisas dos professores indígenas envolvidos. 

• Realização de oficinas, para edição de material didático, com professores indígenas, sempre apoiadas pelos 
bolsistas. 

• Realização de seminário internacional (para pensar a "escola indígena" em suas interfaces com as univer-
sidades). 

Quinta etapa: janeiro a agosto de 2021 
• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-

dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas). 

• Realização do quinto seminário regional, na UFAC de Cruzeiro do Sul,  para reformulações dos conceitos 
que envolvem a escola indígena.  

• Realização de oficinas para edição do material didático produzido com este projeto. C 



Sexta etapa: setembro de 2021 a fevereiro de 2022 
• Articulação das pesquisas universitárias no laboratório (com a presença periódica de pesquisadores de pro-

dutividade do CNPq, de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica ou extensão; das 
instituições participantes do projeto, tendo o laboratório como ancoragem física e conceitual para seus tra-
balhos no campo indígena, sempre em sistema de troca com os professores indígenas). 

• Realização de seminário internacional (para o conhecimento de uma universidade extra-ocidental, indíge-
na, americana ou múltipla, nas diversas experiências que se apresentarão). 

• Elaboração, edição e divulgação de um livro da experiência, ou seja, do relatório final do projeto executa-
do. 

• Sessões públicas de defesa de monografias e dissertações desenvolvidas com o projeto. 

Produtos esperados como resultado da execução do projeto, com previsão de cronograma de 
entregas anuais 

2019 
• 02 seminários regionais com professores e lideranças indígenas. 
• 01Acervo de obras dos (e relacionadas aos) povos indígenas do Acre, organizado e disponibilizado aos 

pesquisadores.   
• 01 coletânea de textos sobre as pesquisas e experiências realizadas. 
• Apoio e orientação de 50 (estimativa) projetos de pesquisa, inclusive nas demais instituições participantes: 

01 produtividade; 02 doutorado; 10 mestrado;  09 extensão; 08 iniciação científica; 20 bacharelado. 

2020 
• 01 seminário internacional (resultado prático: desenvolvimento de pesquisas sobre a escola indígena). 
• 02 seminários regionais, no Acre, com professores e lideranças indígenas. 
• 01 coletânea de textos sobre as pesquisas e experiências realizadas. 
• 50 projetos de pesquisa em desenvolvimento, inclusive nas demais instituições participantes: 01 produtivi-

dade; 02 doutorado; 10 mestrado;  09 extensão; 08 iniciação científica; 20 bacharelado. 

2021 
• 01 seminário internacional (como perspectiva de avanços conceituais e práticos nos estudos de literaturas, 

línguas, sociedades, música, tradução, medicina, ecologia, nutrição, etc.).  
• 02 seminários  regionais, no Acre, com professores e lideranças indígenas. 
• 01 relatório coletivo sobre o desenvolvimento teórico e prático deste projeto, a ser publicado em forma de 

livro. 
• 15 (estimativa) impressos, filmes, discos (material para o ensino da leitura e da escrita nas línguas indíge-

nas, com apoio da Secretaria de Estado da Educação e Esportes do Acre e do Instituto de Mudanças Climá-
ticas no custeamento dos serviços editoriais e gráficos) 

• 621  (estimativa) professores em exercício com maior acesso a material de leitura em língua indígena. 
• Publicações diversas em espaços científicos e escolares. 



Potencial de impacto dos resultados 

Fortalecimento da escola indígena 
Avanços científicos e progresso cultural têm a ver com a coligação de culturas (Lévi-Strauss, 1973). Os po-
vos ameríndios aportaram à civilização ocidental conhecimentos imprescindíveis em nutrição, medicina, ar-
tes, matemática, arqueologia, antropologia, biologia, literatura, arquitetura…Não há como a universidade 
amazônica se furtar ao diálogo real e consistente com esses povos, caso queira mesmo evoluir de modo mais 
favorável para o bem estar social. Meio Ambiente e História são componentes curriculares importantes em 
todo o Ensino Fundamental e, no Acre, não há como desconsiderar a situação transfronteiriça dos povos in-
dígenas. Além do atendimento à demanda por desenvolvimento científico na região, o laboratório contribui-
rá para que a universidade apoie efetivamente a formação de docentes para a melhoria da qualidade do 
ensino nas escolas indígenas do Acre, com apoio a seus pesquisadores e produção de material didático 
em suas línguas. 
Vivem atualmente no Acre cerca de 19.962 indígenas, de 15 etnias, em 36 terras indígenas. Dessa população, 
uma grande maioria é de jovens e crianças em idade escolar, que, pelos diagnósticos apresentados pela Orga-
nização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), não estão encontrando o devido atendimento do Estado 
brasileiro. E uma das principais lacunas apontadas é justamente a da formação dos professores. Além desta 
há ainda a falta de material didático adequado, ou seja, praticamente não existe material para o ensino das 
línguas e transmissão dos conhecimentos considerados fundamentais para o desenvolvimento social de cada 
povo na contemporaneidade. 
Apoiar e ajudar na formação de professores indígenas (621, em 2017) vai proporcionar a pesquisadores uni-
versitários a oportunidade de conhecer melhor os povos da floresta e seus saberes tradicionais. Cursos, pro-
gramas e grupos de pesquisa universitários se beneficiarão do caminho que se abrirá com as atividades de-
senvolvidas com os indígenas. 
Serão beneficiadas pelas ações deste projeto as 213 escolas das aldeias do Acre. O material didático que pro-
duziremos vai beneficiar pelo menos 8.497 alunos indígenas (dados da CPI-AC, em 2017). 

Valorização das línguas e saberes tradicionais da Amazônia 
Almejamos responder à demanda por maior apoio da universidade às experiências e pesquisas de linguagens, 
literaturas, escrita, leitura e tradução entre os povos indígenas. Hoje se vê o grande interesse pelos diálogos 
interculturais entre os pesquisadores de muitas universidades brasileiras e estrangeiras, que têm buscado en-
tre os índios do Acre seus campos de pesquisa, em propostas de colaboração. Um significativo avanço nas 
traduções e nos conhecimentos sobre o ensino da escrita e da leitura, é o que vislumbramos como contribui-
ção mais ampla deste projeto para a educação escolar em geral. 
Acreditamos na possibilidade de pesquisadores, estudantes e professores universitários contribuírem 
para que a ecologia e a educação praticadas nas sociedades indígenas sejam de algum modo transmitidas 
aos estudantes, com seus valores a favor da biodiversidade. Quando falamos de escola indígena, nos 
referimos antes a essa entidade quimérica, que existe muito mais em sonho e discurso do que entre as 
paredes de uma sala de aula, mas que segue apontando para a ciência e para a universidade o caminho 
ecológico da floresta, esta que os indígenas do Acre tão bem conhecem. E, considerando-se que alguns 
povos acreanos são transfronteiriços (Jaminawa, Kaxinawá ou Huni Kuin, Manchineri ou Yine, Asha-
ninka ou Kampa, Kulina ou Madija), deve-se pensar que qualquer formulação científica ou educacional 
com esses povos encontrará suas extensões peruanas e bolivianas. Consequentemente, o potencial ino-
vador deste projeto se encontra sobretudo na ampliação de fronteiras e de conceitos (escola, literatura, 
ciências, território, saúde, escrita, etc.), em suas vertentes pan-amazônicas e mito-poéticas. 

Ampliação da Universidade: pesquisa, ensino e extensão aliadas ao bem estar social 
Há forte demanda dos estudantes da UFAC, de todas as áreas do conhecimento, de pesquisar com os indíge-
nas. Para isto realmente acontecer, ou seja, para se desenvolver projetos de pesquisa capazes de favorecer as 
trocas científicas, artísticas, linguísticas, políticas, que os estudantes, professores e pesquisadores da univer-
sidade e das comunidades indígenas querem fazer, é importante buscar colaboração nas experiências realiza-
das em outras universidades brasileiras. Por isso, uma das obrigações do laboratório, com o apoio do presen-
te Edital Universal, será promover formas de colaboração de instituições e pesquisadores, que estejam inte-
ressados em expandir suas pesquisas nos campos da educação indígena, das múltiplas linguagens, da experi-
ência de autoria, da interculturalidade, das tradições orais, da etnologia indígena, das traduções, em terras 
amazônicas. O laboratório funcionaria também como ponto de apoio e referência, a exemplo de varias orga-
nizações científicas em outros estados ou países da Amazônia.  
A razão de se considerar de suma importância as pesquisas locais com os povos indígenas é que eles são par-
te essencial da cultura e economia da Amazônia. Ocupam, convivem, manejam e mantêm viva a maior parte 
da restante floresta. Pensando em termos da responsabilidade social da universidade pública, é urgente que 



nos ocupemos mais de enxergar, conhecer e contribuir para que esses povos logrem defender seus territórios. 
Numa sociedade em que se privilegia o enriquecimento individual em detrimento do bem estar comum, os 
indígenas do Acre assim como outros povos extrativistas, têm sido exemplares na valorização da floresta. 
Através da gestão territorial, os povos do Acre têm inclusive conseguido trazer muitas divisas para o  
Estado, colaborando imensamente com o trato diferenciado que o Acre tem dado à questão das mudanças 
climáticas (MEDEIROS, 2017).  
Este projeto terá impacto direto na questão, ao apoiar a formação dos professores, que, assim como os agen-
tes de saúde, de saneamento e agroflorestais indígenas, são considerados atualmente lideranças comunitárias 
e, a julgar pela leitura dos planos de gestão territorial e ambiental (PGTAs) das terras indígenas, têm a res-
ponsabilidade de defender e desenvolver suas linguagens e línguas, suas formas ecológicas de manejo das 
florestas e ampliar os direitos de seus povos à cidadania. 
A partir da formação intercultural de pesquisadores, acreditamos que o Programa de Pós-Graduação em Le-
tras: Linguagem e Identidade da UFAC, assim como outros programas de universidades participantes do pro-
jeto, se preparará de forma consistente para abrigar mestrandos indígenas, a começar pelos bolsistas do pro-
jeto. Com as atividades previstas neste projeto, esperamos, enquanto programa de pós-graduação, empreen-
der um caminho de relações concretas entre as tradições orais indígenas e os conhecimentos científicos oci-
dentais, a ponto de contribuirmos para a sedimentação da abertura deste programa para os estudantes indíge-
nas. Acreditamos que o projeto poderá alargar as bases e estruturas dos estudos de linguagem e identidade, 
servindo-se da diversidade cultural para a qual se propõe abrir. 

Colaborações ou parcerias já estabelecidas para a execução do projeto 

• Grupo de Pesquisas em Estudos Literários 
( http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0049420145038574 ) 

• Grupo Transdisciplinar de Pesquisas Literaterras: escrita, leitura, traduções  
( http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1748592020321031 )  

• AFLORA - Laboratório de Antropologia e Florestas   
( http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1501562985139362 ) 

• Grupo de Pesquisas Tradução e Recepção 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8599782293555201  

• IMC - Instituto de Mudanças Climáticas do Acre  
( http://imc.ac.gov.br/programa-para-pioneiros-em-redd-rem/subprograma-indigena/ ) 

• SEEAC - Secretaria de Educação e Esportes do Acre 
• OPIAC - Organização dos Professores Indígenas do Acre 
• AMAAIAC - Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais do Acre  
( http://amaaiac.org.br/home/ ) 

• AAIGAC - Assessoria de Assuntos Indígenas do Governo do Estado do Acre   
( http://www.sefaz.ac.gov.br/wps/wcm/connect/Portal%20Governo%20Acre/Portal%20do%20Governo%20do%20A-
cre/Governo%20do%20Estado/Governadoria/Assessoria%20de%20Assuntos%20Indigenas/ )  

Perspectivas de colaborações interinstitucionais para a execução do projeto  

1. FAPAC - Fundação de Desenvolvimento de Pesquisas do Acre (para ampliação do número de 
bolsas) 

2. CPIAC - Comissão Pró-Índio do Acre (http://cpiacre.org.br/conteudo/cpi-acre/quem-somos/) 
(disponibilização do CDPI - Centro de Documentação e Pesquisas Indígenas e de espaço físico 
para realização de oficinas no CFPF - Centro de Formação dos Povos da Floresta.) 

3. FUNAI - Fundação Nacional do índio (apoio logístico e transporte para professores indígenas) 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0049420145038574
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1748592020321031
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8599782293555201
http://imc.ac.gov.br/programa-para-pioneiros-em-redd-rem/subprograma-indigena/
http://amaaiac.org.br/home/
http://www.sefaz.ac.gov.br/wps/wcm/connect/Portal%2525252520Governo%2525252520Acre/Portal%2525252520do%2525252520Governo%2525252520do%2525252520Acre/Governo%2525252520do%2525252520Estado/Governadoria/Assessoria%2525252520de%2525252520Assuntos%2525252520Indigenas/
http://www.sefaz.ac.gov.br/wps/wcm/connect/Portal%2525252520Governo%2525252520Acre/Portal%2525252520do%2525252520Governo%2525252520do%2525252520Acre/Governo%2525252520do%2525252520Estado/Governadoria/Assessoria%2525252520de%2525252520Assuntos%2525252520Indigenas/
http://www.sefaz.ac.gov.br/wps/wcm/connect/Portal%2525252520Governo%2525252520Acre/Portal%2525252520do%2525252520Governo%2525252520do%2525252520Acre/Governo%2525252520do%2525252520Estado/Governadoria/Assessoria%2525252520de%2525252520Assuntos%2525252520Indigenas/
http://cpiacre.org.br/conteudo/cpi-acre/quem-somos/


Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do 
projeto  

Para a implantação física do laboratório intercultural, que deverá ser aberto a pesquisadores indíge-
nas e não indígenas 
- Da UFAC e equipe do projeto: 
1. Sala com equipamentos básicos para reuniões e oficinas (mesas, cadeiras, redes, computadores com pro-

gramas atuais de edição para textos impressos e audiovisuais, impressora, copiadora de alta qualidade, 
gravadores de voz e filmadoras, data show, material de consumo). 

2. Biblioteca atualizada com obras de referência sobre as populações indígenas e sobre a Amazônia.  
3. Acervo de obras publicadas de autoria dos índios do Acre e de outros estados. 
4. Acervo de registros e outros documentos resultantes dos trabalhos de campo. 

Para a organização do espaço físico e dos acervos materiais do laboratório 
- Da UFAC e Instituições participantes: 
1. Bolsas de Apoio técnico 
2. Bolsas de extensão  

Para as pesquisas de campo, seminários, reuniões e oficinas nas aldeias 
- Das Comunidades indígenas: 
1. Hospedagem e alimentação dos não beneficiados com bolsas 
2. Mão-de-obra variada (barqueiros, cozinheiros) 
- Da UFAC: 
1. Material de consumo, a cargo da UFAC 
2. Equipamentos de registro, edição e armazenamento de dados, a cargo da UFAC 
3. Transporte 
4. Serviços gráficos 

Para facilitar a participação dos pesquisadores nas atividades do Laboratório 
- Da UFAC e outras IES participantes: 
1. Bolsas de Extensão  
2. Bolsas de iniciação científica  
3. Bolsas de mestrado 
4. Auxílios à realização de eventos  
- Da UFPA e UFMG 
1. Bolsas de doutorado  
- Do CNPq 
1. Bolsa de Produtividade em Pesquisa 
2. Passagens e diárias como auxílio a participação de eventos científicos (seminários) 
 - Da CAPES 
1. Bolsa de Professor visitante com dedicação de 30 horas semanais ao laboratório 
 



Orçamento detalhado 

(segundo estimativas baseadas na média de valores atuais) 

Bolsas:  R$46.800,00 

• 01 Apoio Técnico (para a produção e edição de material didático): 550,00 X 24 meses = R$13.200,00 

• 07 Iniciação Científica (para pesquisadores indígenas da equipe de execução do projeto): 7 X 400,00 
X 12 meses = R$ 33.600,00 

Passagens: R$21.720,00 

Transporte aéreo (passagens para pesquisadores convidados para ministrar oficinas): R$18.570,00 

• 02 Porto Seguro- Rio Branco: R$3.200,00  

• 02 Belo Horizonte-Rio Branco: R$3.600,00 

• 02 Belém-Rio Branco: R$3.600,00 

• 07 Cruzeiro do Sul -Rio Branco: 5.370  

• 07 Rio Branco- Vila Jordão: R$2.800,00 

• Transporte terrestre:  R$3.150,00 

• 21 Passagens de ônibus X R$150,00: R$3.150,00 

Diárias (114X 320,00): R$36.480,00 

Pagamento de terceiros, pessoa física (artista gráfico): R$15.000,00 

Total: 120.000,00 
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