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Resumo 

 

Este trabalho surgiu como uma proposta pedagógica para atender as 

demandas de alunos indígenas que não falam o português como sua língua materna 

e estão matriculados nas escolas, de ensino fundamental anos iniciais, do Distrito 

Federal, tendo em vista o contexto de crise trazido pela pandemia do COVID-19 e as 

medidas tomadas pelo governo. 
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1. Introdução 

 

Ensinar a língua portuguesa a quem não a possui como língua materna é um 

grande desafio aos professores, isto porque a vasta abrangência do público-alvo 

impossibilita que um material didático ou um curso pensado para um grupo específico 

(coreanos, por exemplo) seja utilizado para outro (sul-americanos, africanos, etc.). 

Embora nosso país possua apenas uma língua oficial efetivamente sendo utilizada em 

domínios públicos, há ainda centenas de povos indígenas dentro de nosso território, 

com línguas e culturas diversas, sendo que algumas dessas línguas não se 

apresentam na modalidade escrita e que boa parte dessas pessoas não tem domínio 

pleno da língua portuguesa.  Por conta destes fatores, acaba sendo inviável criar um 

aparato pedagógico que sirva para todos os indígenas do Brasil, e esse obstáculo 

pede a atenção de profissionais preparados para atender às necessidades de 

aprendizes de segunda língua, respeitando as demandas específicas de cada grupo. 

Além disso, desde o ano de 2019, a população mundial vem sofrendo com a 

pandemia do COVID-19, vírus de gripe que ocasionou centenas de milhares de mortes 

até o dia em que este trabalho foi escrito. Por conta disso, as escolas tiveram de se 

adaptar para não prejudicar os alunos que tiveram seu acesso à escola impossibilitado 

por questões de saúde pública, e a forma encontrada pelas escolas públicas do 

Distrito Federal (DF) foi adotar o ensino a distância (EaD) como modalidade de ensino 

nesse período.  

Dado o exposto, com o propósito de suprir a necessidades dos alunos  

indígenas não-falantes de português como língua materna, que durante essa crise 

estão tendo que participar da vida escolar na modalidade EaD e, além de não terem 

suporte de professores especializados para dar aula de português como segunda 

língua (PSL), podem não ter acesso à ferramentas tecnológicas (computadores e 

internet) e nem o letramento digital para acessar as plataformas oferecidas, proponho 

a criação de uma unidade didática que possa ser utilizada em um curso de idioma, 

ministrado no contraturno das aulas regulares por professores de PSL na modalidade 

EaD seja pela plataforma Google sala de aula, disponibilizada pela secretaria de 

educação do DF (SEEDF) ou por meio de apostilas impressas para quem não tiver 

acesso à plataforma.  
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2. Desenvolvimento 

 

2.1 Contextualização 

 

2.1.1 A crise na saúde pública 

 

Em dezembro de 2019 iniciou-se uma grande calamidade causada pelo Covid-

19, novo vírus da família coronavírus, primeiramente identificado em Wuhan na China 

e posteriormente disseminado em praticamente todos os países do mundo. No 

decorrer dessa pandemia, milhões de pessoas faleceram e muitas outras tiveram 

complicações na saúde, dessa forma, inúmeras formas de prevenção tiveram de ser 

adotadas para evitar que a doença se espalhasse desenfreadamente, alguns países 

decretaram quarentenas, lockdowns e outras medidas de isolamento social.  

No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 

e o número vem crescendo exponencialmente, durante a produção deste trabalho, o 

número de casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, supera os 5 milhões e 

meio. Diversas formas de prevenção ao Covid-19 foram implementadas em todos os 

estados do país, cada um com sua autonomia para aplicar a estratégia mais 

apropriada ao contexto vivido. Aqui no Distrito Federal (DF), diferentes setores de 

trabalho nas esferas pública e privada tiveram suas atividades suspensas ou 

readaptadas para suprir as demandas remotamente, seja por meio de atendimento 

online, homeoffice, tele-entregas, entre outras. 

 

 

2.1.2  Políticas de ensino na pandemia 

 

Levando em conta que as medidas de contenção contra o coronavírus são 

diversas e estão propensas a mudanças e adaptações no decorrer do período da 

pandemia (que não possui previsão de encerramento), nos ateremos neste trabalho 

apenas às medidas tomadas pelo Estado no que diz respeito à educação pública no 

DF. Vejamos a seguir uma linha do tempo disponibilizada pela Secretaria de Estado 

e Educação do Distrito Federal (SEEDF) das decisões tomadas em relação às aulas 

na rede pública de ensino: 

Linha do tempo sobre decisões tomadas pela SEEDF 
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8/06/20 às 13h48 - Atualizado em 16/07/20 às 10h56 

Linha do tempo 

 
  

12/3 → Suspensão das aulas por 5 dias – Decreto nº 40.509 
  

16/3 → Antecipação do recesso de julho – Decreto nº 40.520 
  

1º/4 → Suspensão das aulas até 31 de maio – Decreto nº 40.583 
  

22/4 → Liberação do Google Sala de Aula para estudantes de Ensino Médio 

  

3/6 → Anunciada a retomada do ano letivo com aulas mediadas por tecnologia 

  

5/6 → Retorno dos professores 

  

8 a 12/6 → Semana de acolhimento e formação dos professores 

  

15 a 19/6 → Professores produzem conteúdo para a plataforma 
  

22/6 a 10/7 → Estudantes voltam sem aferição de frequência – horas letivas 
  

13/7 → Retomada dos dias letivos não presenciais 
SEEDF, disponível em: <http://www.educacao.df.gov.br/linha-do-tempo-

escola-em-casa/> 

Podemos observar, a partir da linha do tempo, que por mais de três meses os 

alunos ficaram sem aulas, se considerarmos os encontros presenciais, são mais de 

oito meses sem contato com a escola, colegas e também sem todos os demais direitos  

que o ensino presencial assegura (alimentação, esporte, biblioteca, etc.).  

Além do afastamento dos alunos em relação à escola por um grande período, 

também podemos notar uma mudança inédita nas escolas públicas de ensino básico, 

a adoção de um modelo de ensino integralmente remoto. A proposta surgiu como 

solução que garantiria o direito à educação a todos enquanto as medidas de 

distanciamento social estiverem em vigor e consiste em atividades síncronas, 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/decreto-corona-virus-40509_11mar20.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/decreto_40.520.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/decreto_n_40.583.pdf
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assíncronas e, em alguns casos, materiais impressos para os alunos que não têm 

acesso à internet. Contudo, a realidade socioeconômica de grande parte dos 

estudantes é incompatível com esse modelo de ensino. Segundo o estudo "Acesso 

Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a Pandemia", realizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no Brasil, cerca de seis milhões de 

estudantes, desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm acesso à internet banda 

larga ou 3G/4G em casa e, consequentemente, não conseguem participar do ensino 

remoto. Desses, 5,8 milhões são alunos de instituições públicas de ensino. 

 

 

2.1.3 Alunos indígenas 

 

No DF e na Periferia Metropolitana de Brasília (entorno), vivam cerca de 7.790 

indígenas em 2010 segundo o Censo demográfico (IBGE), sendo que a população 

autodeclarada indígena do Distrito Federal concentra-se principalmente na área 

urbana (97%) e aproximadamente 11% desses habitantes são crianças e 

adolescentes. Vale ressaltar que: 

O acesso às informações é dificultado pelo fato de o DF 

não contar com terras indígenas delimitadas. O Censo 

Demográfico e outras pesquisas sobre a população indígena 

não aprofundam as especificidades desse público quando fora 

de territórios demarcados. Além disso, os serviços urbanos não 

são preparados para lidar com a questão indígena, muitas vezes 

deixando de coletar e de fornecer informações sobre o seu 

atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social e 

outras (CODEPLAN, 2015, p. 7).  

Embora os dados sejam relativamente antigos, eles nos ajudam a montar um 

panorama sobre a situação dos indígenas no DF e entender as dificuldades 

invisibilizadas que barram os direitos desses povos. 

Visto isso, procurei focar a unidade didática para o público de estudantes 

indígenas que não falam o português como sua língua materna. Para isto, me baseei 

na Escola Classe 115 Norte, localizada na região administrativa do Plano Piloto, pois, 

ela tem a proposta de ser um polo de atendimento à alunos indígenas da região. De 

acordo com a coordenação da escola, estão matriculados neste segundo semestre 14 
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alunos indígenas de etnias diversas, Guajajára, Xavante, Ashanika, Tuxa, entre 

outras. No entanto, alguns muitos desses alunos já falam o português como língua 

materna, assim sendo, selecionei os guajajára como público-alvo principal por se 

encaixarem melhor com a proposta da unidade didática para alunos de PSL, contudo, 

as atividades envolvem temáticas que são comuns as outras etnias e podem ser 

aplicadas e adaptadas a diversos públicos. 

 

 

2.2 Escolha de conteúdo  

 

Esta proposta de unidade didática foi pensada para alunos indígenas que não 

possuem o português como língua materna e estão matriculados nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Infelizmente, nem a rede pública de ensino do DF ou a particular 

oferecem disciplinas ou cursos de português como segunda língua, por conta disso, 

as necessidades de ensino de alunos indígenas, estrangeiros e, em alguns casos, de 

surdos, ficam invisibilizadas no ponto de vista institucional e acabam sendo 

direcionadas exclusivamente aos professores e coordenadores das escolas, que não 

têm capacitação para atuar nessa área tampouco tempo disponível para trabalhar 

conteúdos que estão fora do conteúdo programático das disciplinas. Desta forma, é 

inviável propor material que seja inteiramente pensado para um curso de PBSL, assim 

sendo, tentarei mesclar as temáticas e objetivos dos curso de língua, baseados no 

Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), com os conteúdos 

previsto para o Ensino Fundamental no que diz respeito à alfabetização e língua 

portuguesa, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo 

em movimento do Distrito Federal para o Ensino Fundamental. 

Ademais, a maioria dos alunos indígenas matriculados na Escola Classe 115 

Norte não possui equipamentos eletrônicos ou acesso à internet. Seguindo a proposta 

do ensino remoto, algumas atividades foram pensadas para a plataforma Google Sala 

de aula em atividades síncronas e assíncronas, já outras foram elaboradas para 

serem impressas e enviadas aos que não possuem acesso.  

Obs.: as atividades foram elaboradas para alunos de nível básico de 

proficiência na língua portuguesa, contudo, cabe ao professor/pedagogo que as 

aplicará verificar em qual estágio de alfabetização o aluno se encontra para selecionar 

as que melhor se encaixam para as necessidades dele.  
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2.3 Unidade didática dividida em atividades 

2.3.1 Atividade1: Hábitos e hobbies e rotinas 

Esta atividade é voltada para a prática oral da língua portuguesa e pode ser 

utilizada em um contato inicial para conhecer melhor alunos e também como 

sondagem para verificar o nível de proficiência deles. A atividade é baseada nos 

conteúdos previstos no nível A1 (iniciante), no ponto de vista funcional do uso da 

língua, podem ser trabalhadas questões como perguntar sobre informações pessoais, 

falar sobre rotinas, falar sobre frequência e duração de tempo. 

 

Parte A 

Assistir ao vídeo Vida na Aldeia, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HaDhPYi5QwQ>, que aborda o cotidiano de 

crianças indígenas em uma aldeia no Mato Grosso. A ideia é introduzir a temática 

sobre Rotina e incentivar os alunos a reportarem o que viram e compartilharem as 

rotinas e brincadeiras feitas por eles; 

Parte B 

Jogo da velha pedagógico com a temática hábitos e rotina, a brincadeira poderá  

contar com times  ou duplas de alunos que terão que responder perguntas 

relacionadas ao tema a partir de comandos que utilizem figuras, palavras-chave ou 

charadas para poder marcar pontos no quadro, ganha quem  completar uma 

sequência de três marcações. Segue uma proposta de questões e modelo do jogo 

pela plataforma do Google Jamboard (este jogo pode ser alterado e adaptado em 

versão impressa). 
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https://jamboard.google.com/d/1_XX2MTNwawlGZKPLFP2jQ3ZHkF5eOlSymhiDU59

WSOI/viewer?f=0 

 

2.3.2 Atividade 2: De onde vêm as letras? 

 

Um dos desafios que temos ao trabalhar com crianças é auxiliar no processo 

de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, isso porque, o código é um sistema 

abstrato e complexo, e essa questão pode ser dificultada caso o aluno provenha de 

uma cultura ágrafa ou com pouco contato com a leitura. Com essa realidade em 

mente, proponho a atividade que mostra a origem da escrita e sua transformação 

pelos milênios a fim de que os alunos compreendam melhor sua função e não fiquem 

com o sentimento de “por que estou aprendendo isso?”. 

Parte A 

Assistir ao vídeo A história da escrita, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=yzbWClcROPo, e responder questões referentes 

a ele. Há também um pequeno resumo do que foi dito no vídeo para que haja uma 

fixação melhor do conteúdo e também para fornecer as principais informações aos 

que não possuem acesso à internet (caso o material seja impresso). 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1_XX2MTNwawlGZKPLFP2jQ3ZHkF5eOlSymhiDU59WSOI/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1_XX2MTNwawlGZKPLFP2jQ3ZHkF5eOlSymhiDU59WSOI/viewer?f=0
https://www.youtube.com/watch?v=yzbWClcROPo
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Parte B 

Para consolidar o aprendizado, os alunos responderão a uma questão que faz 

um paralelo com a evolução da escrita com a criação de novas modalidades de 

comunicação, no caso, os Emojis. Eles terão de explicar o significado de um 

determinado emoji.  

Parte C 

Por fim, os estudantes terão um momento de escrita e criatividade, no qual 

deverão representar alguma coisa, ação, sentimento ou acontecimento vivido por eles 

por meio de símbolos. 

 

 

2.3.3 Atividade 3: Poema Água na natureza com caça-palavras 

 

Parte A 

Começaremos com a leitura do poema Água na natureza, que apresenta 

grifados os seguintes verbos relacionados à água: beber, nadar, regar e lavar, e 

também substantivos: lagos, mares, chuvas e rios. Além das questões conceituais e 

de conscientização sobre o uso da água, podemos trabalhar de forma indireta e sem 

uso da metalinguagem da gramática esses conceitos lexicais. 

Parte B 

A segunda parte da atividade consiste num simples caça-palavras com os 

termos grifados no poema. Embora esse exercício seja leve e simples, ele é 

importantíssimo para crianças que estão formulando hipóteses de como o nosso 

sistema de escrita funciona, de forma que, eles terão de identificar onde cada palavra 

começa e termina e entender que as letras e sílabas se organizam de forma linear. 

Todo esse processo ocorre de maneira muito divertida e lúdica.  

 

 

2.3.4 Atividade 4: Uma espiada dentro da minha cabeça 

 

Parte A 

Para a primeira parte, os alunos deverão assistir ao vídeo sobre o tópico lexical 

Sentimentos. A infância é a fase na qual nós descobrimos o mundo e também como 
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nós nos sentimos em relação às coisas que acontecem em nossa volta e, muitas 

vezes, temos sentimentos que não sabemos descrever para as outras pessoas e nem 

mesmo entender direito. Desta forma, a atividade propõe uma reflexão sobre essas 

emoções para melhorar nossa comunicação e convívio social. O vídeo é intitulado O 

monstro das cores, uma adaptação do livro de Anna Llenas disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg.  

Parte B 

Após o vídeo, os alunos podem desenhar o resto deles no caderno ou no local 

apropriado da folha de tarefa, tentando expressar como eles estão se sentindo neste 

dia. Em seguida, a proposta é que eles escrevem nos balões da folha ou em seus 

cadernos, o que está passando na cabeça deles, podem ser sentimentos tristes, 

alegres, de medo e afins. Caso os estudantes ainda não consigam se expressar pela 

escrita, eles podem utilizar desenhos ou até mesmo compartilhar oralmente suas 

emoções (a depender das circunstancias). 

 

2.3.5 Atividade 5: O peixe na lagoa 

Essa atividade foi elaborada para despertarmos a consciência fonológica das 

crianças a partir de aliterações focadas na letra P. Além disso, a temática está muito 

ligada à natureza e além dos vocabulários em língua portuguesa, também estão 

presentes para os mesmos significantes na língua guajajára. 

Parte A 

Começaremos com a leitura do miniconto O peixe na lagoa, vale ressaltar o 

aspecto sonoro do texto que é recheado de aliterações (palavras que se iniciam com 

o mesmo som) e, posteriormente, os alunos devem nos contar o que perceberam do 

texto e se já fizeram algo parecido com o que o personagem da história fez.   

Parte B 

Neste momento da atividade, os alunos responderão às perguntas de 

interpretação de texto que estimulam tanto a reflexão do texto escrito quanto a 

expansão do acervo lexical do texto por meio de ilustrações e imagens fidedignas à 

realidade. Também é nesse momento que trazemos a cultura indígena para a sala de 

aula, pois, além da temática também estão inseridos os substantivos na língua 

indígena e em português, bem como, uma atividade voltada para a consolidação 

desse novo conteúdo. Séria ótimo elaborar um material totalmente bilíngue para os 

alunos, no entanto, só podemos ensinar aquilo que sabemos, desta forma, apenas 

https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg
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palavras isoladas retiradas de dicionários foram utilizadas para contemplar a língua 

guajajára.  

 

 

2.3.6 Atividade 6: Brinquedos 

A proposta serve para avaliar se o estudante consegue fazer a associação do 

objeto com o texto escrito. É possível também adaptar o enunciado para avaliar 

questões de identificação de letras iniciais das palavras, divisão silábicas e as demais 

análises na esfera de palavras, sílabas e letras.  

 

2.3.7 Atividade 7: Poema Educação Indígena 

A atividade contempla o gênero textual poema e utiliza o texto Educação 

Indígena, de Márcia Kambeba. A mensagem que o texto passa está intimamente 

conectada ao cotidiano dos povos indígenas de modo geral e é inspiradora. 

Parte A 

Leitura e interpretação do poema 

Parte B  

Apresentação das características do gênero textual: função e estrutura, falando 

sobre versos e estrofes.  

Parte C 

Exercícios de consolidação dos conteúdos. 
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3. Conclusão 

 

Pudemos observar que a realidade dos alunos indígenas que estão nas escolas 

no DF é bem complexa, pois, além da invisibilização de suas demandas sociais, 

culturais e econômicas, o contexto de crise da saúde que afetou diversos países, 

causa a violação de vários direitos dos estudantes que estão por tempo indefinido  

prejudicados no acesso ao espaço físico escola e aos benefícios nele obtidos, e 

também no despreparo da rede pública e privada de ensino para atender alunos que 

não falam o português como língua materna. Ademais, temos falhas nas medidas de 

afastamento social causados pela falta de equipamentos eletrônicos e internet para 

que as crianças acessem o ensino remoto. Desta forma, este trabalho buscou fornecer 

ferramentas que auxiliem os professores nesse tempo de crise de forma a suprir as 

necessidades pedagógicas que envolvem o conteúdo de português como segunda 

língua e também as adaptações desses materiais para as plataformas digitais e 

impressas.  
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Atividade 5 p. 1 
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Atividade 5 p. 3 

 

 

 

Atividade 5 p. 4 
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Atividade 5 p. 5 

 

 

 

 

Atividade 5 p. 6 
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Atividade 5 p. 7 

 

 

 

 

 

Atividade 5 p. 8 
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Atividade 6 
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Atividade 7 – Poema p.1 
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Atividade 7 – Poema p.2 

 

 

 



29 
 
 

Atividade 7 – Poema p.3 

 

 

 



30 
 
 

Atividade 7 – exercício p.1 

 

 

 

 

 

Atividade 7 – exercício p.2 
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Atividade 7 – exercício p.3 

 

 

 

 

 

Atividade 7 – exercício p.4 
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Atividade 7 – exercício p.5 

 

 

 

 

Atividade 7 – exercício p.6 

 


