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RESUMO

Compreendendo  a  urgência  no  que  diz  respeito  à  educação  indígena  em  suas
comunidades,  o  presente  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso-  TCC  2,  tem  como
objetivo analisar as possibilidades para a educação no campo da Educação Escolar
Indígena com a  implantação do  Programa de Formação  Superior  e  Licenciatura
Indígenas –  PROLIND,  ofertado pela  Universidade Federal  de  Campina Grande-
UFCG,  para  comunidades  indígenas  Potiguara,  bem  como  estimar  quais  as
intervenções  concebidas  a  partir  dessa  nova  prática  educacional,  que  pretende
discutir como uma educação intercultural, diferenciada e com processos próprios de
ensino-aprendizagem deverá atuar no cotidiano escolar. Será tratado nessa análise
as contribuições na diminuição da evasão escolar nas aldeias, algo recorrente frente
a ausência, parcial ou total, de escolas de ensino de educação fundamental e ensino
médio,  com práticas  que  estejam voltadas  para  esse  público.  Nesse  sentido,  o
PROLIND, visa permitir um número maior de jovens indígenas nas universidades,
fortalecendo sua atuação na luta pelos direitos dos povos indígenas. A estrutura do
curso,  bem  como  a  legislação  educacional  norteará  as  discussões  sobre  o
PROLIND, que abrange a formação desses profissionais da educação em seu lugar
social.  Nesse sentido, será possível  perceber a importância de uma inovação na
construção dos saberes escolares.  Portanto,  o trabalho aqui  proposto  terá como
contribuição  visibilizar  as  possibilidades  do  PROLIND,  que  já  atua  na  formação
desses professores indígenas,  uma proposta em prol  da educação indígena que
está posta  e que poderá  ser,  com a expansão e  difusão dos multiplicadores do
PROLIND. 
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