
Saudações à todas e todos presentes na colação de grau virtual da 2º turma do 
curso de graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica.  Estamos reunidos, depois de muita expectativa. Foi preciso ter 
paciência e nos reinventar diante de um cenário tão adverso, marcado pela 
pandemia do novo coronavírus. 

Para fazer esta fala aos nossos formandos, que em seguida serão professores, 
formados pelo nosso curso, eu refleti bastante e escrevi uma fala breve em função 
do nosso tempo para esta colação de grau e compartilho com vocês. 

Lembrei da caminhada, lembrei do tempo, lembrei das dificuldades, lembrei da 
esperança, lembrei dos problemas e pensei na coletividade. 

Pensei no lugar de fala, o qual eu, mulher Kaingang, ocupo hoje, mas que não é 
um lugar só meu, uma fala só minha, é uma fala compartilhada com meus 
colegas  da equipe da coordenação, professores, bolsistas, colaboradores, quero 
citar alguns destes colegas para representar todos, Maria Dorothea, Evelyn, 
Antonella, Edviges, Josué, Nanblá, Márcia, Mauro, Kércia, Murilo, Ariana, 
Natália, Juliana e Aline e todas as lideranças indígenas destes três Povos. 

É deste lugar de indígena, que vejo emocionada a colação de grau desta turma de 
professores indígenas Guarani, Kaingang e Laklãnõ Xokleng. Grande conquista! 

Refleti sobre a escolha do nome da turma, Araucária, esta importante árvore, 
da qual nossos antepassados se alimentaram, mas não só, foram eles quem 
manejaram a espécie e abundaram com ela as florestas. Foram nossos ancestrais 
os responsáveis por toda a extensão de Araucárias destas matas do sul do Brasil. 

E pensar como é significativa e faz sinônimo com a turma de vocês, esta árvore 
forte, que foi soberana neste território, como nossos povos, tem raízes 
profundas que suportam sua grandeza, guerreiras Araucárias, para permanecer 
neste território como nós. 

Devemos lembrar que ninguém aqui caminhou sozinha ou sozinho, caminhamos 
uns com os outros, pudemos nos amparar, mas cada um de vocês e cada um de 
nós professores e coordenação, caminhamos também com o apoio dos nossos 
familiares, pais e mães, dos nossos avós, dos nossos companheiros e 
companheiras de vida, das filhas e filhos e lideranças das nossas comunidades. 

E conhecemos outras importantes companheiras que são nossas ideias e 
reflexões, as quais estão registradas em cada pesquisa dos trabalhos de conclusão. 

Eu, Joziléia desde o primeiro dia de nossa caminhada, fui aprendendo a conhecer 
cada um de vocês, acreditei nos sonhos, sofri com as dores, sorri e torci por vocês, 
me emocionei com cada gravidez, preparei com carinho cada calendário, procurei 
estar atenta as necessidades das comunidades. Conheci melhor a história dos 
nossos Povos, viajamos juntos, fizemos uma caminhada. 

E hoje, vocês chegam ao final desta jornada, fortalecidos, imbuídos de 
conhecimento, provocadores de reflexões, muitas histórias contadas, análises 



feitas, qualificados para construir uma escola de qualidade, desejada pela 
comunidade. 

Cada um sabe como preparar suas aulas, convidar suas turmas para construírem 
outros caminhos,  reescrever a história dos nossos Povos. 

Serem inspiradores para seus alunos! 

Que este caminho percorrido, fortaleça cada um de vocês, e os encorajem a 
experimentar novos desafios! 

Vocês Guarani, Kaingang e Laklãnõ Xokleng, são sementes da resistência, da 
sabedoria e do domínio dos conhecimentos tradicionais herdados de nossas 
anciãs e anciãos e em respeito a eles e aos que virão, vocês serão a defesa de nossas 
tradições, culturas milenares e dos nossos territórios. 

E o cuidado e defesa se estende à Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 
Mata Atlântica, de modo sublinhado nestes tempos, porque ainda está em luta 
pela institucionalização, oferta permanente, continuidade da formação e 
qualificação de professores indígenas, tão necessários para construir a educação 
diferenciada e de qualidade no âmbito da educação escolar indígena. 

Sejamos os guerreiros e guerreiras a defender este curso que é nosso! 

Muito Obrigada! 

  

 


