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RESUMO 
 
 
 
A política educacional brasileira permite o entendimento de que a escola é o 
principal mecanismo de desenvolvimento igualitário para os alunos indígenas no 
processo de inclusão e permanência nas escolas urbanas. Dar crédito para a escola 
é acreditar na possibilidade da inclusão dos alunos indígenas e compreender o seu 
exercício da cidadania. Partindo dessa breve contextualização, a questão 
problematizadora dessa investigação foi: Em que medida a inclusão da diversidade 
cultural é desvelada no PPP da escola investigada e na percepção dos professores 
e alunos indígenas? Correspondente a essa indagação, o objetivo geral do referido 
estudo consiste em analisar se a inclusão da diversidade cultural é desvelada no 
PPP da escola investigada e na percepção dos professores e alunos indígenas. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, de abordagem qualitativa, e 
apresenta duas fases: a Bibliográfica e o Estudo Empírico. Para o levantamento dos 
dados foram utilizados questionário e entrevista semiestruturada. Foram sujeitos 
desse estudo sete professores que atuam no Ensino Médio e sete alunos indígenas 
do referido segmento de ensino. A pesquisa em pauta foi realizada no ano de 2014 e 
2015, tendo como lócus da pesquisa a Escola Estadual Conquista D’Oeste, no 
Estado de Mato Grosso. Os resultados indicam que o PPP quanto à prática 
pedagógica e a inclusão da diversidade cultural tecem informações incipientes 
demonstrando claramente uma emergência para ampliar as discussões pertinentes 
em torno da diversidade cultural e a prática pedagógica no contexto escolar. 
Evidenciamos nas vozes dos professores e alunos indígenas a dificuldade de 
trabalhar a diversidade cultural na sala de aula, denotando a importância de uma 
formação continuada de professores que os preparem para o atendimento à 
diversidade presente em sala de aula. Mediante tais resultados, concluímos que a 
relevância dessa investigação consiste em apresentar indicadores para a construção 
de um currículo que atenda à diversidade cultural, aproximando-se efetivamente das 
reais necessidades dos seus beneficiários, promovendo dessa forma o que 
entendemos ser um diálogo intercultural.   
 
 
 
Palavras-chaves: Diversidade Cultural. Currículo. Prática Pedagógica. 
Interculturalidade 
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RODRIGUES, Wanda Senatore Isabel Vargas (2015). The Urban School and the 
Indigenous Students Inclusion: Diversity Curriculum X In Search Of A Intercultural 
Dialogue. Masters Degree dissertation. Federal University of Rondônia-UNIR-RO. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The Brazilian educational policy allows the understanding that school is the main 
mechanism equitable development for indigenous students in the process of 
inclusion and permanence in urban schools. Give credit to the school is to believe in 
the possibility of inclusion of indigenous students and understand their citizenship. 
From this brief background, the problematical issue of this research was: To what 
extent the inclusion of cultural diversity is unveiled in the school investigated PPP 
and the perception of indigenous teachers and students? Corresponding to this 
question, the general objective of this study is to examine if the inclusion of cultural 
diversity is unveiled in the school investigated PPP and the perception of indigenous 
teachers and students. It is an exploratory descriptive study of qualitative approach, 
and has two phases: the Bibliographic and Empirical Study. For the data collection 
were used semi-structured questionnaire and interview. Subjects of this study were 
seven teachers who work in high school and seven indigenous students of that 
school segment. The survey in question was conducted in 2014 and 2015, with the 
locus of research at State School Conquista D'Oeste in the State of Mato Grosso. 
The results indicate that the PPP and the pedagogical practice and the inclusion of 
cultural diversity weave incipient information clearly demonstrating an emergency to 
enlarge the relevant discussions on cultural diversity and teaching practice in the 
school context. Evidenced in the voices of indigenous teachers and students the 
difficulty of working cultural diversity in the classroom, showing the importance of 
continuing education for teachers to prepare them to meet the diversity present in the 
classroom. By these results, we conclude that the relevance of this research is to 
present indicators for the construction of a curriculum that meets the cultural 
diversity, approaching effectively the real needs of its beneficiaries, thereby 
promoting what we believe is an intercultural dialogue. 
 
 
 
Keywords: Cultural Diversity. Curriculum. Teaching Practice. Interculturalism 
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 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a temática da migração do estudante indígena para a escola 

urbana é objeto de estudo de muitos investigadores. A escola para o indígena é uma 

realidade, tornou-se um local onde os estudantes formulam e reformulam os 

sentidos e valores culturais introduzindo novas percepções pedagógicas, na 

possibilidade de um diálogo intercultural.  

Porém, a escola pode tornar-se um ambiente de contradições, atuando forças 

que enfraquecem as possibilidades da interculturalidade, visto que a diversidade 

cultural é presente no ambiente. Superar essas limitações é contribuir efetivamente 

para que ocorram as mudanças para que se materialize tal interculturalidade. A 

Política Educacional brasileira permite o entendimento de que a escola é o principal 

mecanismo de desenvolvimento igualitário para os alunos indígenas no processo de 

inclusão e permanência nas escolas urbanas. Dar crédito para a escola é acreditar 

na possibilidade da inclusão dos alunos indígenas e compreender o seu exercício da 

cidadania, pois o estudante que sai da aldeia em busca de outros conhecimentos da 

sociedade envolvente “vai melhorar de vida, aprender coisas importantes para meu 

povo, saber as leis que nos protegem e nossas terras” (depoimento oral de uma 

aluna indígena). Nessa perspectiva, a relação escola urbana e o aluno indígena, nos 

remete a ideia do discurso que a escola é a ascensão para vida do estudante 

indígena. 

Mediante a caracterização dessa problemática, surgiu o nosso interesse em 

pesquisar a inclusão da diversidade cultural no currículo da escola e na percepção 

dos professores e alunos indígenas. Desse modo, a questão que norteou esse 

estudo é: em que medida a inclusão da diversidade cultural é desvelada no PPP da 

escola investigada e na percepção dos professores e alunos indígenas? Em busca 

da resposta a essa indagação, planejamos um estudo documental e empírico com o 

seguinte desenho: optamos por uma pesquisa do tipo de descritiva exploratória, de 

abordagem qualitativa, a qual teve duas fases: a bibliográfica documental e o estudo 

empírico. Para o levantamento dos dados foram utilizados um questionário e uma 

entrevista semiestruturada. Foram sujeitos desse estudo 07 professores que atuam 

no Ensino Médio e 07 alunos indígenas do referido segmento de ensino. A pesquisa 
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em pauta foi realizada no ano de 2014, tendo como lócus da pesquisa a Escola 

Estadual Conquista D’Oeste, no município de Conquista D’Oeste no Estado de Mato 

Grosso, para analisar o currículo do Ensino Médio, ao atendimento dessa 

diversidade cultural e um diálogo intercultural presente na escola. 

Com vistas a apresentar aos leitores a compreensão dessa pesquisa, 

estruturamos a dissertação em pauta em cinco seções.  

Na primeira seção apresentamos a metodologia utilizada, explicitando: o tipo 

de pesquisa, a abordagem qualitativa, os instrumentais da pesquisa. Prosseguindo 

com a questão norteadora do objeto pesquisado, os objetivos, os sujeitos da 

pesquisa, o lócus, as categorias de análise, enfim, como foram analisados e 

discutidos os dados obtidos no questionário e nas análises documentais. Para tanto, 

recorremos às contribuições Bogdan e Biklen (1994) e Bardin (2006). 

Na segunda seção, focamos a base teórica com um breve histórico na 

colonização e a conquista do espaço escolar pelos indígenas Paresí e Nambikwra, 

bem como integralizar o conhecimento da sua cultura. Tendo com base teórica 

Pince (1972) e Lévi-Strauss (1979), Ângelo (2005), D’Angelis (2012), Henriques 

(2007), Nascimento (2004), Oliveira (1994), entre outros, contribuindo para as 

análises bibliográficas do processo histórico e ao atendimento no contexto escolar 

pelos indígenas. 

Na terceira seção apresentamos as Políticas Públicas para a diversidade 

cultural, ancorando-se nos preceitos legais ao atendimento a Diversidade Cultural. 

Como aporte teórico, será uma análise documental nos documentos oficiais como a 

Constituição Brasileira (1998), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9394/96), e as Resoluções estabelecidas no âmbito nacional e no Estado de Mato 

Grosso. 

A quarta seção, focamos a base teórica que sustenta a história sobre currículo, 

evidenciando compreender a parte conceitual como construção social a partir do 

diálogo entre os aportes teóricos de Ivor Goodson (2005), Moreira e Silva (2009), 

Silva (2010), Sacristán (2000), entre outros. No campo do currículo, a centralidade 

da cultura referenciando a multiculturalidade em termos epistemológicos atentará 

para as discussões entre os autores (Canen, Oliveira & Franco, 2000; Moreira, 2001) 

e de multiculturalismo crítico ou revolucionário (McLaren, 2000a, 2000b). Nesta 

mesma seção apresentaremos como está configurada no currículo as Diretrizes 
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Curriculares em nível Médio e a diversidade cultural, tendo como aporte teórico 

Candau (2008 e 2012), Candau & Moreira (2003) e Canclini (2008).  

Na quinta e última seção dedicamos aos resultados da pesquisa, descrevemos 

a apresentação dos dados coletados e os resultados de discussão da mesma. 

Trouxemos a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, bem como o a 

inserção da diversidade cultural no currículo na visão dos professores do Ensino 

Médio e alunos indígenas. 

Nas considerações finais, pressupomos sintetizar os momentos que nos 

ajudaram a analisar o contexto curricular da escola na busca da inserção da 

diversidade cultural. Constatamos nas teorias que fundamentam o processo 

curricular a sua viabilização e a integralização ao diálogo intercultural para afirmação 

do multiculturalismo presente na escola, que está condicionada a indissociabilidade 

entre a teoria e a prática pedagógica.  

Neste sentido, diante dos resultados alcançados, consideramos necessária 

uma articulação entre a teoria e a prática, estas vinculadas ao tema em estudo, e 

também na produção de um espaço de mudanças e inovações bem como no 

realinhamento para a prática pedagógica no âmbito da Educação Básica do Ensino 

Médio nas escolas urbanas que atendam alunos indígenas.  
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2.  CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 
 

Nesta seção, inicialmente apresentamos a caracterização da nossa pesquisa. 

É importante definir e desenhar a metodologia para a compreensão do estudo 

empírico no sentido de alcançarmos os objetivos, num diálogo intercultural e a 

inclusão da diversidade cultural dos alunos indígenas no currículo escolar. A esse  

tema, e sua integração no currículo, apresenta-se como um desafio sendo 

necessários subsídios e aportes que contribuam na conceituação e aplicação da 

prática pedagógica voltada para a diversidade, formada pelos sujeitos que compõem 

o cenário educacional. 

A partir das experiências vivenciadas na escola, e das observações realizadas, 

identificamos juntos aos professores do Ensino Médio a dificuldade em suas práticas 

pedagógicas em compreender esse universo da diversidade cultural na escola 

pesquisada.  

A pesquisa teve como questão norteadora: Em que medida a inclusão da 

diversidade cultural é desvelada no PPP da escola investigada e na percepção dos 

professores e alunos indígenas? 

Para responder a esta questão norteadora foi necessário estabelecer alguns 

objetivos, e o objetivo geral foi: analisar se a inclusão da diversidade cultural é 

desvelada no PPP da escola investigada e na percepção dos professores e alunos 

indígenas. Do objetivo geral depreendem-se os objetivos quer sejam: a) identificar 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) a prática pedagógica e a lugar da diversidade 

cultural no currículo escolar; b) identificar na percepção do professor questões 

atinentes a sua preparação na graduação para o trabalho com os alunos indígenas, 

ao planejamento das aulas e o trato com a diversidade cultural em sala de aula; c) 

averiguar as contribuições que a equipe pedagógica oferece aos professores para 

as suas ações pedagógicas em sala de aula, junto aos alunos indígenas; d) 

Identificar na percepção dos alunos indígenas o que a escola urbana representa e 

suas dificuldades quanto à aprendizagem dos conteúdos escolares. 

A relevância desta pesquisa está na possibilidade do reconhecimento da 

diversidade cultural e os desafios curriculares para o atendimento da demanda de 

alunos indígenas ao acesso ao Ensino Médio, principalmente em escolas urbanas. 

Acreditamos como fundamental que o professor reflita sobre o mundo cultural que 
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vivemos e que devam ser reconhecidas em suas particularidades, porém que a 

individualidade humana seja respeitada, reconhecida e aceita, evidenciando que a 

escola é para Todos por meio da inserção de culturas, políticas e práticas escolares 

inclusivas a fim de combater a exclusão educacional, social e cultural. 

Esta pesquisa pretende servir como elemento de reflexão na construção de 

uma consciência crítica do educador manifestando o respeito da cultura do aluno 

indígena bem como o respeito do direito a uma educação igualitária. O professor é a 

peça chave no processo educacional, as universidades na atualidade já trabalham 

em preparar o formador para a diversidade, porém ainda é recorrente observar o 

currículo das escolas sem preparo algum para atendimento aos alunos indígenas. 

No que diz respeito metodologia da pesquisa, optamos pela abordagem 

qualitativa com o tipo de pesquisa descritiva a ser apresentada nesta seção, 

buscamos na análise do conteúdo suporte para a melhor compreensão dos dados 

coletados e agrupados por categorias.  

 

2.1 Abordagem e o Tipo de Pesquisa   
 

 
Este estudo teve a metodologia da pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, 

por ser considerada como adequada diante do objeto de estudo proposto nessa 

dissertação. Possibilitando analisar e ampliar o conhecimento do currículo no 

contexto multicultural e a inserção do aluno indígena no ensino médio em uma 

escola urbana no município de Conquista D’Oeste no Estado de Mato Grosso. 

A pesquisa qualitativa “[...] ocupa um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intricadas relações” (GODOY, 1995, p.21), na perspectiva de compreender um 

fenômeno em estudo e ter um contato direto com o ambiente e a situação a ser 

investigada considerando todos dados coletados para compreender a dinâmica da 

pesquisa.  

Para tanto, a pesquisa fundamenta-se nos dados qualitativos que não podem 

ser ignorados, Bogdan e Biklen (1994, p.16) explica que: 

[...] um termo genérico que agrupa diversas estratégias de 
investigação que partilham determinadas características. Os dados 
recolhidos são designados por qualitativos, o que significa rico por 
menores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas e 
de complexo tratamento estatístico. 
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A pesquisa qualitativa tende aos aspectos dinâmicos e individuais em uma 

totalidade do contexto, Bogdan e Biklen (1994) define cinco características 

essenciais para uma pesquisa qualitativa: 1) os dados como fonte direta no 

recolhimento pelo pesquisador; 2) os dados recolhidos pelo pesquisador são de 

caráter descritivo; 3) os resultados qualitativos está no interesse do processo em si 

da pesquisa; 4) os dados são analisados de forma indutiva pelo pesquisador; 5) o 

interesse do pesquisador está na tentativa a dar significado as experiências atribuída 

na abordagem qualitativa.  

Por esse prisma, a pesquisa qualitativa é uma investigação na educação 

centrada na mudança da melhoria. Independente da técnica o comportamento 

humano é compreendido como algo significativo e influenciado pelo contexto em que 

ocorre, de modo que os dados devem ser analisados em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou 

transcritos. 

Portanto, a escolha da abordagem qualitativa é um procedimento que balizará 

na concretização da pesquisa, abrindo possibilidades na compreensão de dados 

científicos, respaldando os conceitos teóricos envolvidos na investigação do 

Currículo como objeto de estudo. 

 
2.2 Lócus da Pesquisa 
 

Ao abordamos a perspectiva metodológica desse estudo, temos o propósito de 

apresentar nesta subseção, a escola pública Estadual Conquista D’Oeste, no 

município de Conquista D’Oeste, localizado no Estado de Mato Grosso. 

Para pontuar o estudo sobre a inclusão de alunos indígenas e o diálogo da 

interculturalidade na escola urbana, faz-se necessário levar em consideração o 

reconhecimento do processo histórico da formação do município. 

O Estado de Mato Grosso está localizado a oeste da região Centro Oeste do 

Brasil, a região norte do território é ocupada pela Amazônia Legal e o sul do Estado, 

pertencendo ao centro sul do Brasil. Possui limites entre os Estados do Amazonas, 

Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Ao norte e nordeste faz 

divisa com o Estado do Amazonas, ao leste e sudeste com o Estado do Mato 

Grosso, e a oeste faz fronteira com a Bolívia. A população do Estado de Mato 
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Grosso perfaz um total de 3 3.075.936 habitantes (IBGE, 2014)1. O município de 

Conquista D’Oeste está situado às margens da BR 174, criado pela Lei Estadual nº. 

7.233, de 28 de dezembro de 19992. Está localizada ao sudoeste do Estado de Mato 

Grosso, nas Chapadas dos Parecis, distante da capital do estado 538,90 km, com 

uma população de aproximadamente 3.385 mil habitantes, e uma área da unidade 

territorial (Km²)2.672,2073. 

        Figura 1 - Localização do Município de Conquista D’Oeste, lócus da pesquisa.        

 

Fonte:Disponível em <https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+mato+grossoacesso> em 
04/11/2015 

 

A formação da cidade deu-se em virtude da ocupação da fazenda Conquista, 

pelos posseiros, oriundos de vários estados do Brasil. consequentemente originando 

o processo regulamentar de ocupação, por meio do projeto de assentamento 

                                                 
1
 ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE 

REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2011/tab_Brasil_UF.pdf >. Acesso em 19 de out. 
2015. 
2
 Disponível em: <http://www.conquistadoeste.mt.gov.br/Historia-do-Municipio/>. Acesso em 20 jan. de 2015. 

3
Dados do  IBGE (2010). Acesso em 20 de jan. 2015. 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+mato+grossoacesso
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promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Dentre a população que se estabeleceram na região, já se encontravam naquela 

localidade duas etnias distintas os Paresí e os Nambikwra, estes últimos encontram-

se nos registros na região desde 17704. Os conjuntos de iniciativas adotadas para 

colonizar a região e as diferentes estratégias provocaram um efeito negativo sobre a 

cultura e o modo de vida dos indígenas silenciando de certa forma os grupos na 

região.  

Nos anos de 1963, iniciou o processo da construção da estrada que liga 

Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO), hoje designada BR 364. Esta estrada teve seu 

trajeto traçado no território Nambikwara. Em 1968, durante o governo do Presidente 

Costa e Silva, cria-se a Reserva Nambikwara na região delimitada pelos rios Juína e 

Camararé. O projeto do governo federal tinha como objetivo transferir todos os 

grupos Nambikwrara para esta única reserva, liberando o restante da região a 

empreendimentos agropastoris5. Por interesse governamental, a FUNAI, inicia a 

demarcação das Terras aos fazendeiros, atestando que naquelas localidades havia 

ausência de indígenas. Os conflitos intensificaram quando em 1960, as terras do 

Vale do Guaporé, estavam sendo negociadas para empresas agropastoris, estas 

beneficiadas pelos recursos do governo Federal da SUDAM (Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia). Na tentativa de minimizar os conflitos entre os 

fazendeiros e os Nambikwara, foram criadas faixas de Reservas Indígenas, mas 

consequentemente reocupadas pelos fazendeiros. 

Foram períodos de intensos conflitos. Por um lado à exploração das terras 

pelos fazendeiros, por outro, o interesse do Governo Federal com projetos 

financiados pelo Banco Mundial na construção de uma importante Rodovia que 

interligava a região sudoeste ao norte do país. Entre esses interesses, nasce o 

município de Conquista D’Oeste, às margens da Rodovia Estadual a MT-174, 

originária de um conflito entre posseiros e índios Nambikwara. O processo histórico 

desses povos remonta em várias fases de conflitos, o município de Conquista 

D’Oeste tem a presença marcante desses povos. 

Considerando os grupos étnicos, o Estado de Mato Grosso possui 38 etnias 

distintas, composto por 42.538 indígenas (IBGE, 2014)6, que compõe uma das 

                                                 
4
 Disponível em: <http://www.conquistadoeste.mt.gov.br/Colonizadores/>.  Acesso em 20 de jan. 2015. 

5
 Disponível em < http://www.conquistadoeste.mt.gov.br/Colonizadores/> acesso em 5/011/2015 

6
 http://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf 

http://www.conquistadoeste.mt.gov.br/Colonizadores/
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expressões culturais significativas no espaço geográfico do Estado. Segundo dados 

da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste (2014). 

Os Paresí compreendem uma população de 2.005 indivíduos, distribuídos em 

diversas Terras Indígenas. O município de Conquista D’Oeste é responsável pela 

Aldeia Juininha com aproximadamente 70 habitantes7. Outro grupo presente na 

região são os Nambikuara pertencentes da região do Vale do Guaporé, 

especificamente da Aldeia Sararé Central, o povo Katitaurlu, com uma população 

estimada em 188 habitantes, ver fig (2).  

 

FIGURA 2 Mapa da Localização do Município de Conquista D’Oeste e as Terras Indígenas 

 
                                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 
2.3 Apresentação da Escola  
 

A criação da Escola Estadual Conquista D’Oeste remonta até mesmo ao 

processo de criação do Distrito. O distrito de Conquista D’Oeste pertencia ao 

município de Pontes e Lacerda. A criação da escola efetivou-se nos anos de 1983 

                                                 
7
 Disponível em <http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/3948>acesso em  20 de out. de 

2015. 
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por meio do Decreto 3.167 de 13/07/1993 como uma Unidade Escolar pertencente a 

priori ao município de Pontes e Lacerda. 

 

Foto 01- Vista Parcial da Escola Estadual Conquista D’Oeste  

 

                                   Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

Em 1984, a escola foi elevada em nível de Ensino Médio por meio do Decreto 

5.436 de 20/12/1994 publicado no DO de 20/12/1994 que passa a ser denominada 

de ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS CONQUISTA D’OESTE. O Conselho 

Estadual de Educação por meio da Portaria 226/05 confere a instituição o 

reconhecimento da etapa do Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica a 

cada cinco anos. A escola oferece a comunidade local, a segunda etapa Ensino 

Fundamental, Ensino Médio Regular e a Educação de Jovens e Adultos (EJA 

Fundamental). A EJA foi autorizada pela Resolução CEB nº. 144/2010 do CEE/MT 

com o término em 31/12/2014, ainda encontra-se aguardando renovação para mais 

cinco anos.  
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Portanto o segmento do Ensino Médio começa a ser ofertada a partir do ano de 

2008. No ano de 2010 começam a efetivar as primeiras matriculas para os alunos 

indígenas no Ensino Médio. A matriz curricular é organizada pelo disposto na 

Instrução Normativa nº. 005/2007/GS/MT, fundamentado legalmente pela LDB 

9394/96, que estipula a carga horária para as matrizes curriculares das diferentes 

etapas e modalidades de ensino, sendo para o Ensino Médio a carga horária de 800 

horas anual.  

No ano de 2014, o ensino Médio totalizou com 268 alunos matriculados, esse 

número reduzido configura-se pela paralisação de uma frente de trabalho importante 

na região, uma mineradora, que ofertava emprego para a maior parte das famílias 

que tinham seus filhos matriculados na escola pesquisada. Verificamos que houve a 

evasão desses alunos, por transferência, para outros municípios já que seus pais 

não tinham mais garantia de emprego e comprometia o sustento da família no 

município de Conquista D’Oeste. 

A demanda de alunos indígena para a cidade é influenciada pela falta do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio nas aldeias. O município 

oferece suporte pedagógico até o 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas das 

aldeias, muitas vezes gerada pela falta de demanda de professores que atendam 

nas aldeias. Dessa forma, surge à necessidade de finalizar o processo de 

escolarização na escola urbana no município de Conquista D’Oeste. 

O motivo dessa busca sobrepõe à ideia que a oferta da educação escolar com 

recursos seja mais qualificada na escola urbana, porém, em decorrência disso 

submete-se ao desafio de enfrentar um ensino homogêneo, proposto para alunos da 

cidade. 

 
2.4 Caracterizações dos Sujeitos da Pesquisa 

 
Escolhemos como participantes dessa pesquisa os professores e os alunos 

indígenas do Ensino Médio da escola Estadual de Conquista D’Oeste, que tem como 

objeto de estudo, analisar o currículo do Ensino Médio, ao atendimento dessa 

diversidade cultural e um diálogo intercultural presente na escola pesquisada. 

Os sujeitos participantes da pesquisa de campo foram 07 professores do 

Ensino Médio denominado como “P.A”, “P.B”, “P.C”, “P.D”, “P.E”, “P.F” e “P.G”; 07 
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estudantes indígenas devidamente matriculados no Ensino Médio denominados de 

“A1”, “A2”, “A3”, “A4”, “A5”, “A6” e “A7”. 

 

2.4.1 Professores do Ensino Médio 

 
Nesse tópico apresentamos os dados pessoais dos professores do Ensino 

Médio da escola investigada. A maioria dos sujeitos entrevistados faz parte do 

quadro de funcionários efetivos da Secretaria do Estado de Mato Grosso, dois dos 

sujeitos com contrato temporário de trabalho o que revela a urgência de contratação 

de professores em áreas específicas como; Química, Física e Matemática. De 

acordo com os dados obtidos na pesquisa elaboramos o quadro que segue: 

Quadro 1: Dados pessoais e profissionais do professores do Ensino Médio. 

Sujeitos Área de 
Formação 

Disciplina que 
Ministra 

Idade Tempo de 
magistério 

P.A Geografia Geografia, 
Sociologia Filosofia 

45 10 Anos 

P.B Letras  Língua Portuguesa  35 9 anos 

P.C Biologia Biologia  Química 36 14 anos 

P.D Educação 
Física 

Educação Física 31 6 anos 

P.E História História 44 16 anos 

P.F Letras Língua Inglesa  49 6 anos 

P.G História Sociologia Filosofia 42 15 anos 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

As informações apresentadas sobre os dados profissionais dos professores do 

Ensino Médio leva a interpretação de que todos possuem experiência em sua área 

de conhecimento, alguns com maior percurso profissional, indicando que todos os 

sujeitos acumulam certa experiência profissional. Quanto à idade dos profissionais 

da educação as mesmas variam de 31 a 49 anos.  

Os sujeitos participantes têm a prevalência do gênero feminino, sendo 86% do 

sexo feminino e 14% e do sexo masculino, o que confirma a realidade histórica 

brasileira da figura feminina exercendo a profissão docente na educação Básica. 

Apple (1995), em seus estudos sobre o trabalho docente, aponta que a docência, 

em outros tempos, não era uma profissão feminina e sim masculina. A mulher surge 

mais acentuadamente como professora no auge do processo de industrialização e 

urbanização, a presença feminina no setor educacional foi vista como forma de 
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ascensão social. Uma das características do trabalho aceito pela mulher foi por ser 

“extensão do trabalho produtivo e reprodutivo que as mulheres faziam em casa” 

(APPLE, 1995, p.58), outro motivo determinante, foram às condições remuneráveis 

que sobrecaía para a carreira, o fato de receberem menos que os homens, o 

magistério tornou-se uma atividade de menor interesse para os homens, 

principalmente o trabalho em sala de aula. Desta forma o homem abandona a 

atividade de professor devido à categoria apresentar baixos salários e não mais 

representava uma forma de ascensão na sociedade.  

Constatamos que todos os professores participantes da pesquisa são 

graduados para as disciplinas que ministram.  Todos possuem pós-graduação Lato 

sensu em diversas áreas referentes da Educação. Verificamos também que os 

cursos de Especialização que os docentes afirmaram ter realizado não se vinculam 

ao contexto da diversidade cultural. 

 

2.4.2 Alunos Indígenas: Paresí e Nambikwara 

 
Os dados da pesquisa foram fornecidos pela Secretaria da Escola. O quadro a 

seguir é um demonstrativo de informações referente aos estudantes indígenas por 

etnias/ idade/ e a prevalência de evasão, e todos devidamente matriculados na 

escola. 

Quadro 2: Informação e distribuição por etnias  relacionados  a idade, série e 
desistência no Ensino Médio 
 

SUJEITO

S 

ETNIA IDADE SÈRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

DESISTÊNCIA 

a.1 Paresí 19 2º ano 2 

a.2 Paresi 19 1º ano 1 

a.3 Nambikwara 20 1º ano 3 

a.4 Nambikwara 20 1º ano 4 

a.5 Nambikwara 19 1º ano 3 

a.6 Nambikwara 18 1º ano 1 

a.7 Nambikwara 20 1º ano 4 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

Observamos no quadro 1, a prevalência da evasão dos alunos indígenas na 

escola relativo ao Ensino Médio. Uma das características da evasão escolar está 
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relacionada ao contato direto com culturas diferentes, tornando o processo de 

ensino aprendizagem distante das relações existentes na aldeia, porém há a busca 

dos alunos indígenas por uma escolaridade na cidade. Buscamos na dissertação de 

Both (2006) compreender a dinâmica da necessidade que os alunos indígenas 

possuem em ir à escola da cidade.  Segundo Both (2006, p. 98)  

“Eles querem entender crenças, pensamentos, valores, além dos 
conteúdos das disciplinas. A expectativa é que na escola urbana, os 
estudantes se adquirem conhecimento para se tornarem mediadores 
entre aldeia e cidade” (BOTH, 2006, p. 98).  
 

Esse entendimento muitas vezes vem acompanhado pelo desejo em ingressar 

no curso superior, já que a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

oferece a Educação Superior Indígena para as licenciaturas, além de outras 

formações superiores, nesse caso, os indígenas entendem que a qualificação 

profissional trará benefício para auxiliar na melhoria do atendimento a aldeia.  

É importante frisar que a evasão dos alunos indígenas poderá estar 

condicionada à diferença entre as culturas, calendário escolar homogêneo, à língua 

materna preservada pelos indígenas e a distancia entre a aldeia e a cidade. O 

primeiro sentido de educação para esses povos está segundo Grupioni (2000), nas 

práticas tradicionais transmitidas por meio de socialização entre os próprios 

membros das sociedades indígenas. Nesse sentido o autor aponta que: 

[...] processos pelos quais uma sociedade internaliza em seus 
membros um modo próprio e específico de ser, que garanta sua 
sobrevivência e reprodução, ao longo de gerações, possibilitando 
que valores e atitudes considerados fundamentais sejam transmitidos 
e perpetuados (p. 274). 

Evidentemente que essas características são fundamentais para a preservação 

de sua cultura e de sua identidade, pois estas que os fazem ser diferentes dos 

demais povos. Nesse sentido, percebemos a necessidade dos alunos na conquista 

de uma escola capaz de satisfazer seus anseios, por meio da interculturalidade 

como processo de incluir as diferenças como direito do reconhecimento cultural da 

minoria presente na escola. 

Quanto à distribuição de alunos indígenas no Ensino Médio na escola onde se 

realizou a pesquisada se apresenta da seguinte forma: 20% alunos da etnia Paresí e 

80% alunos Nambikwara. O percentual maior de alunos Nambikwara matriculados 

dá-se pelo fato da distância entre a aldeia e a cidade a cerca de 20 km, enquanto os 
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alunos Paresí moram em área de difícil acesso a uma distância aproximadamente 

de 70 km da escola. Isso dificulta a vinda dos alunos para a cidade, levando muitas 

vezes à evasão, especialmente na época das chuvas. 

A figura abaixo demonstram os dados sobre a conclusão do Ensino 

Fundamental nas séries iniciais e séries finais. Observando a figura abaixo, a 

maioria dos alunos indígenas concluiu o ensino fundamental na escola da aldeia. A 

pesquisa apontou que após a aplicação de um questionário os alunos oriundos da 

escolarização indígena foram alfabetizados por um professor indígena, o que nos 

leva a concluir que o sucesso da aprovação parte do fato de valorizar os aspectos 

culturais de cada etnia envolvente na pesquisa. O que não ocorre na escola urbana, 

de acordo com o quadro 2. 

 

Figura 03 Distribuição de informação quanto a escolarização do Ensino Fundamental 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

A escolarização da aldeia é um atributo natural que envolve crianças e jovens 

na escola sem perder os elementos naturais para a manutenção de seus valores 

culturais. Na aldeia não há processo de imposição de regras, tempo e espaços como 

são instituídas  nas escolas urbanas. Segundo Bergamaschi (2007):  

[...] não vejo uma simetria no que diz respeito a tempos, à localização 
e organização espacial, ao desenvolvimento das atividades didáticas 
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e das próprias pessoas que participam da escola. Algumas 
apresentam assiduidade integral e outras a frequentam 
irregularmente, todas respeitando suas vontades. Essa intermitência, 
que por vezes causa incompreensões, especialmente na relação 
com os gestores da política pública de educação escolar, mostra 
também um desempenho de equilíbrio e beleza, que conforma um 
conjunto harmônico, marcado ao mesmo tempo pela variação, pela 
discrepância entre uma e outra situação escolar e pela continuidade, 
que confere regularidade à concorrência de acontecimentos que está 
se inserindo no interior de cada aldeia (p.207) 

Observamos na fala da autora que na escola da aldeia há significado nas 

atividades propostas para o momento de aprendizagem e que para o aluno não há 

imposições de regras temporais, cada um deles conclui suas atividades em seu 

tempo, entendem o momento do intervalo, não há intervalo entre uma aula e outra, 

ao contrário das escolas urbanas, cujos planos diários são determinados por período 

de execução. 

Em razão disso, o processo de aprendizagem na aldeia torna-se natural 

enquanto na escola urbana há todas as contradições entre tempo/espaço/regras. 

Contudo, não há como ignorar a presença do aluno indígena na sala de aula, e que 

a aprendizagem só será consolidada a partir do momento em que ocorrer a inserção 

da diversidade cultural na prática pedagógica em sala de aula. 

 
2.5  Fases da Pesquisa 
 

Este estudo dividiu-se em duas fases distintas, porém complementares: 1. 

Pesquisa Documental; 2. Estudo de Campo.  

1ª fase- A primeira fase desse estudo compreendeu os estudos bibliográficos 

dos autores pertinentes, bem como analisar as legislações pertinentes e o 

documento norteador da escola, o PPP, no que compete à escola o atendimento à 

diversidade cultural indígena. A pesquisa documental foi oportuna, visto que, 

representou o marco inicial da fase de análise dos documentos norteadores. Essa 

fase do estudo abrange a revisão e análise dos seguintes documentos: as Políticas 

Públicas em Atendimento a Diversidade Cultural, pautada nos documentos oficiais 

como a Constituição Brasileira Federal (1998), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, e as Resoluções estabelecidas no âmbito nacional e 

no Estado de Mato Grosso, contribuindo para as análises do processo histórico 

desde a colonização e a conquista do espaço escolar pelos indígenas. 
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        2ª fase- A pesquisa empírica realizou-se por meio de aplicação de questionário 

e entrevista semiestruturada direcionados aos sujeitos respondentes desse estudo, 

os quais foram: 7 professoras que atuam no Ensino Médio e 7 os alunos indígenas 

do Ensino Médio com vistas à obtenção de informações acerca da inclusão cultural 

presente na escola pesquisada. 

 
2.6  Instrumentais da Pesquisa  

 
 

No desenvolvimento do trabalho, utilizamos como instrumentos para coleta de 

dados a entrevista semiestruturada e o questionário para cada sujeito. O 

questionário foi elaborado para conhecer o perfil dos professores do Ensino Médio, 

bem como os alunos indígenas do Ensino Médio. As entrevistas tiveram um roteiro 

que foi sistematizado, almejando ir ao encontro dos objetivos pretendidos e a 

questão norteada do estudo. 

A descrição da vivência profissional de cada entrevistado ampliou a visão sobre 

a educação e o objeto de pesquisa, tornando significante para a análise da 

pesquisa. “[...] recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BODGAN E BIKLEN 1994, p. 134), nesse 

caso os dados descritivos são um instrumento de coleta no qual podemos 

compreender com detalhes o que os professores e alunos pensam sobre o objeto de 

estudo. 

Para a análise dos dados, utilizamos em parte a teoria desenvolvida por 

Laurence Bardin (2009) sobre a análise de conteúdo.  

 
2.7  Procedimentos Metodológicos  

 
  Para a realização dessa pesquisa, elaboramos um plano de ação, o qual foi 

desenvolvido por meio dos seguintes procedimentos: 

 Leitura de novos referenciais teóricos para aprofundamento da temática a ser 

investigada.  

 Produção do quadro teórico da dissertação.  

 Elaboração do roteiro de entrevista para a pesquisa empírica. 

 Visita in loco para o contato inicial com os sujeitos da pesquisa. 
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 Aplicação do questionário e a realização da entrevista.  

 Organização dos dados da pesquisa.  

 Análise dos dados obtidos por meio do questionário e das entrevistas.  

 
2.8 Períodos da Pesquisa 

 
O período de realização da pesquisa compreende o ano de 2014 e 2015. 

Nesse período realizamos a revisão bibliográfica, compreendendo a seleção das 

literaturas, e a elaboração do quadro teórico, efetivando a pesquisa a campo com, 

com aplicação dos instrumentos de coleta, descrição e análise dos dados. 

 
 
2.9  Da Análises dos Dados 
 
 

No campo da produção científica, na área da educação, há um crescente 

interesse pela análise de conteúdo como uma técnica coerente de dados utilizando 

os métodos qualitativos pela legitimidade e o rigor científico que a metodologia 

oferece. Desta forma, buscamos subsidiar a análise dos dados por meio da análise 

de conteúdo, conceituado por Bardin (2009, p.38): 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

 A análise do conteúdo é uma técnica metodológica, analisada pelo 

pesquisador na busca de compreender a comunicação e suas características nas 

mensagens em consideração. Ao utilizar esse método, ultrapassamos as incertezas 

dos dados coletados nas pesquisas científicas 

 Bardin (2009) ainda destaca as três fases importantes para a compreensão e a 

interpretação dos dados coletados sendo eles: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. 

 

 

 

Figura 3 As fases para a análise de conteúdo 
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                            Fonte: Figura elaborada pela autora, 2015. 

 

A pré-análise a fase da identificação e organização, segundo Bardin (2009), 

estabelece procedimentos específicos na elaboração dos indicadores que orientarão 

a interpretação e a preparação formal do material a serem analisados.  A fase de 

exploração do material e codificação é a elaboração das categorias e análise. Para 

Bardin (2009), as categorias devem possuir certas qualidades de homogeneidade, 

possibilitando a interpretação. Esta fase consiste em um estudo aprofundado pelos 

referenciais teóricos para a codificação das categorias. A fase do tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, é uma etapa que é destinada as análises dos 

resultados, neste momento ocorre à condensação e as informações para análise, 

culminando nas interpretações inferenciais, é o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica Bardin (2009). 

Diante do exposto, vale salientar que as etapas envolvem, o esforço do 

pesquisador para desvendar e analisar os dados que trazem consistência da análise 

qualitativa. Contudo, é um trabalho bastante denso, no sentido de deixar claro e 

demarcar as condições de interpretação. Por fim, espera-se que as análises tragam 

uma base crítica na integração dos conceitos teóricos mais importantes no sentido 

de apresentar de maneira objetiva as respostas para as questões formuladas na 

pesquisa, legitimando os dados qualitativos da pesquisa. 

 
 
 
 

ANÁLISE DO 
CONTEÚDO 

Pré-Análise Exploração do Material Tratamento dos 
Resultados: Inferência 

e interpretação 
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3 OS SUJEITOS HISTÓRICOS DA PESQUISA: POVOS PARESÍ E NAMBIKWARA  
E AS CULTURAS INDÍGENAS PRESENTES NO MUNCICÍPIO DE CONQUISTA 
D’OESTE  

 
O Estado de Mato Grosso é formado por diversas regiões com características 

peculiares. Possui um ecossistema que demarca espaços distintos, configurando-se 

em um mosaico cultural de identidades interatuantes influenciadas por vários povos 

indígenas, dentre eles, os Paresí e Nambikwara. Podemos obervar no município de 

Conquista D’Oeste a presença desses povos, com costumes e tradições que 

apresentam características distintas e são carregados de peculiaridades. Em nossa 

pesquisa tivemos a oportunidade de realizarmos uma visita de exploração à aldeia, 

distante a 70 km da cidade de Conquista D’Oeste-MT. Assim obtivemos várias 

informações diretamente dos indígenas, bem como fazer as leituras de tese e 

dissertações sobre a inserção do aluno indígena na escola urbana. 

 

3.1 Elementos da Cultura do Paresí 

 
Os Povos Paresí, descrito pela primeira vez por Marechal Rondon como 

habitantes de “grandes reinos”, se autodenominam Haliti, que significa gente, povo. 

(ANGELO, 2005, p. 19). É assim que eles se autodenominam na língua Aruák8, a 

mais utilizada entre eles. Existem várias histórias para comprovar a existência desse 

povo, dentre elas destaca-se a descrita por um etnólogo alemão, Max Schmidt, 

quando em 1942 ele diz que os Paresí surgiram do interior da terra; brotaram pelas 

fendas das rochas; pelos buracos das rochas que existem no rio Sucuri (MELATI, 

1986). Estão estabelecidos no chapadão dos Parecis, localizado ao sudoeste do 

Estado de Mato Grosso, entre o município de Tangará da Serra e Pontes e Lacerda, 

abrangendo uma área de 1 milhão de hectares. Com grande apego mítico, os cerca 

de 1.400 e dividem-se em mais de 52 aldeias espalhadas possuindo 

aproximadamente 70 indígenas por aldeia. 

Tem uma tradição de deslocamento familiar, fato que surge pela necessidade 

de busca de locais propícios para a agricultura. A dinamicidade da agricultura é 

baseada na mandioca, produto básico para fazer o beiju, a farinha da mandioca e o 

                                                 
8 A língua Aruak dialeto de acordo com o subgrupo de pertencimento (Wáymare, Kozárene, Kazíniti, 
Warére e káwali). Disponível em http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nambikwara/1679 acesso em 
20/01/2016 
 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nambikwara/1679
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polvilho. As tradições culturais entre os Paresí podem ser vistas nas festas 

tradicionais, na produção de artesanatos, principalmente na produção de chichas, 

bebida alcoólica feita à base de mandioca. Muitas festas ocorrem em comemoração 

ao advento de um rito de passagem, como o Iamaka que é um tipo de batismo. E a 

olitim, na puberdade, é realizada na época da primeira menstruação das meninas 

indígenas. (ALMEIDA, 2010; CUNHA, 1992; GRUPIONI, 2007). 

As festas tradicionais dos Paresí são de Batizado, a festa da menina moça, e o 

agradecimento a Wazaré,  pelas curas acometidas a algumas das pessoas do 

grupo. Todas as pessoas da aldeia participam das festas, porém em alguns rituais 

são permitidos apenas os homens, como o ritual Irurruru uma dança em 

oferecimento a Wazaré. Mulheres e crianças são proibidas de participarem. 

Segundo Souza (1997), neste ritual há a presença da cobra Jararaca, atração 

principal; enquanto os homens cantam e dançam, as mulheres e crianças são 

recolhidas na casa principal amedrontadas pelo barulho produzido durante o ritual. 

A organização social é guiada pelo poder espiritual, que envolvem decisões em 

cada aldeia, é transferida de pai para filho ou de pai para genro, ou seja, é de total 

controle masculino, a mulher não tem espaço nesse contexto. A responsabilidade 

feminina está na agregação após a constituição matrimonial. A obediência do casal 

estará nas designações dadas pelas mães das mulheres. As novas casas 

construídas são localizadas próximas às das mães das mulheres, constituindo o 

sistema de parentesco que configura no grupo indígena Paresí. 

 O modelo de configuração das habitações das aldeias segue o sistema 

circular, os Hati9 (ocas), são feitas de armação de madeira bruta coberta por palha 

de palmeira rasteira encontrada nas matas do cerrado próximo às aldeias, sua forma 

é ovalada tendo uma abertura cuidadosamente voltada para o nascer e o entardecer 

do sol. 

 

 

                                                 
9 Hati- Denominação casa para os povos Paresí. 



34 

 

 

 

Foto 02- disposição da oca na aldeia Juininha.  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 
 
 

O centro do pátio é utilizado para as festas tradicionais, grandes reuniões e 

para os jogos de partidas de futebol de cabeça Zikonahiti10. Estes jogos estão sendo 

cada vez menos praticados, justifica-se pela presença da prática de futebol nas 

aldeias. Porém os Paresí são considerados grandes artesãos de bolas a base do 

látex extraído da planta mangabeira11 

Segundo Souza (1997) a base alimentar é a mandioca, batata, milho e feijão, 

as roças são localizadas distantes das residências, uma forma de proteção contra 

invasores. A colheita ocorre em coletividade, entre mulheres, homens e crianças. 

Após a colheita é realizada uma festa em agradecimento a Enoré, e ocorre a 

distribuição da colheita igualmente entre os indivíduos da aldeia. 

                                                 
10

 Jogo praticado pelos homens, disputado com uma bola de 13 cm de diâmetro feita de mangaba, chamada de 
igamaliró.  A principal característica do jogo é o arremesso da bola, com um golpe de cabeça, entre equipes 
dispostas em um campo retangular dividido em duas partes por uma linha riscada no solo. Cada equipe é 
formada por homens de um mesmo grupo local ou por indivíduos que se consideram ihinaiharé 
kaisereharé (parente verdadeiro). Disponível em http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-cabeca-
cabeca-bol/ acessado em 22/10/2015. 
11

 Mangabeira é uma árvore típica do cerrado da família da seringueira, com caule, folha e frutos ricos em látex, 
amplamente utilizada como cola pelos Paresí. Disponível em http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-
cabeca-cabeca-bol/ acessado em 22/10/2015 

http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-cabeca-cabeca-bol/
http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-cabeca-cabeca-bol/
http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-cabeca-cabeca-bol/
http://terraparecis.com.br/site/jikunahati-futebol-de-cabeca-cabeca-bol/
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Os Paresí vivem em contato direto com os não índios, Paes (2002) destaca 

que “Atualmente os Paresí vivem num mundo estruturado sob forma fronteiriça, no 

qual os instrumentos tradicionais se misturam aos elementos característicos da 

cultura ocidental” (p.54). 

 

   Foto 03: Parte interna do Hatí com contraste cultural 

 
 Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

Tornou-se comum entrarmos em uma Hati  nos depararmos com instrumentos 

na qual se entrelaçam elementos das duas culturas como: fogão a gás, bolsas, 

bacarás, mesa, arco, flecha, garrafas térmicas, cabaças de chicha, massa de 

mandioca para beiju, redes com cobertores, cama Box, lençóis e travesseiros.  

A alimentação, também é outro fator que observamos na influência de culturas 

distintas. Para essa afirmação, nos remetemos a caracterizá-la pelo hibridismo 

cultural, fenômeno que existe quando os deslocamentos humanos são resultados de 

contatos permanentes entre grupos distintos, sendo caracterizado como um 
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processo de mistura, ou junção de diferentes matrizes culturais. É uma prática 

multicultural que possibilita o contato de diferentes culturas. 

          

                Foto 04: Parte interna do Hatí, os recipientes na cozinha 

 

                     Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

A alimentação, também é outro fator que observamos na influência de culturas 

distintas. Para essa afirmação, nos remetemos a caracterizá-la pelo hibridismo 

cultural, fenômeno que existe quando os deslocamentos humanos são resultados de 

contatos permanentes entre grupos distintos, sendo caracterizado como um 

processo de mistura, ou junção de diferentes matrizes culturais. É uma prática 

multicultural que possibilita o contato de diferentes culturas,  

A esse contato resultou para os indígenas Paresí, o uso de margarina no beiju, 

de óleo industrializado e o acesso às bebidas gaseificadas ou sucos artificiais.  

Trazendo à baila como entender o processo da hibridização possibilitando o 

entendimento do respeito, valorização e a tolerância às diversidades culturais. 

Para Canclini (1997), a hibridização cultural é um fenômeno que abrange o 

processo socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 
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forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Esta 

afirmação nos remete a compreender que os movimentos de cruzamentos produzem 

uma nova configuração cultural resultando um processo de esvaziamento ou 

enfraquecimento, resultando um processo de embates culturais. Justamente porque 

a hibridização cultural trás aos sujeitos novas formas de significação não originárias 

as matrizes culturais. 

Considerando a análise de Canclini (2011), observamos que o hibridismo 

cultural nos permite repensar na validade das antigas matrizes culturais, para não 

correr o risco de apagar determinados costumes e tradições impulsionada pelo 

poder da cultura dominante. É um fenômeno natural e imanente, sendo o homem 

responsável para as novas configurações de interagir culturalmente, nessa  

recombinação configura-se novas práticas distintas e antagônicas. Entretanto essa 

interrelação cultural faz-se necessário para a compreensão das relações sociais de 

diferentes culturas, sem desconsiderar a matriz cultural.  

 
3.2 Elementos da Cultura dos Nambikwara 
 

Por sua vez, outra etnia importante aqui apresentada, são os Nambikwara, cujo 

termo é de origem Tupi-guarani que significa “orelha furada”. Esses são famosos na 

história da etnologia brasileira por apresentar os primeiros contatos pela Comissão 

Rondon no interior de Mato Grosso e principalmente pelos estudos antropológicos 

realizados pelo cientista Claude Lévi-Strauss. 

 Prince (1972) destaca que, em decorrência das ações demarcatórias 

efetuadas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) entre os anos de 1960 a 1990, 

nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, os povos Nambikwara passaram a ocupar 

uma extensa área na região habitando o cerrado matogrossense e a floresta 

amazônica.  

Considerando os aspectos de distribuição geográfica, os povos Nambikwara 

estão localizados em pequenas aldeias no Estado do Mato Grosso às margens da 

Rodovia BR 174, entre os municípios de Pontes e Lacerda a Comodoro (MT). A 

população estimada do grupo é de aproximadamente 1.511 pessoas, entre 17 

aldeias. Possuem vários subgrupos de famílias, pertencendo a um dialeto próprio da 
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língua materna e a língua falante é originária de dois ramos: Nambikwara do Norte 

e  Nambikwara do Sul (ISA)12 

Todavia, no Vale do Guaporé há um contorno de espaço entre o município de 

Pontes e Lacerda e Conquista D’Oeste tecendo uma das representações culturais 

do nosso país. Neste local, encontram-se as Terras Indígenas Sararé, (TIs), 

constituída após diversos conflitos entre fazendeiros e posseiros com a exploração 

da madeira e pastagens, e a construção da BR 174 que interliga a cidade de Pontes 

e Lacerda à BR 364. Possuem aproximadamente 188 indivíduos concentrada na 

aldeia Sararé Central, povo Katitaurlu, com uma organização social distinta entre os 

gêneros, conforme Lévi- Strauss descreveu: 

Para os Nambikwara, as relações entre mulheres e homens 
equiparam-se aos dois pólos, em torno dos quais se organiza a sua 
existência: por um lado, a vida sedentária e agrícola, baseada na 
dupla atividade masculina da construção das palhotas e do cultivo da 
terra, e, por outro lado, o período nômade, durante a qual é 
principalmente garantida pela colheita e pela apanha femininas; uma 
representa a segurança e a euforia alimentar, a outra a aventura da 
fome. (LÉVI-STRAUSS, 1979, p. 285). 

Segundo Lévi-Strauss (1979), as ações masculinas e femininas aparecem bem 

distintas, entre os afazeres de cada um. Enquanto os homens caçam, para o 

provento da família, as mulheres direcionam as práticas do trabalho artesanal, 

indicando uma existência de organização coletiva entre eles. Essa dualidade 

distingue o processo de hierarquização entre os indivíduos na aldeia. 

Na vida cotidiana dos Nambikwara, “[...] a aldeia é o espaço que consagra o 

reconhecimento de uma forma específica de organização coletiva” (COSTA, 2014, p. 

6). Segundo a autora, este local torna-se privilegiado e respeitado culturalmente, a 

construção das residências está relacionada à quantidade de moradores ocupantes.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Disponível em: < www.socioambiental.org.br>. O Instituto Socioambiental (ISA) é uma 
organização da sociedade brasileira com objetivo as questões ambientais com foco central 
da defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao 
patrimônio cultural. Acesso em 23 de out. 2015. 

http://www.socioambiental.org.br/
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Figura 05-habitação da etnia Nambikwara 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

Roquette-Pinto (1919, p. 221) destaca que “[...] nas aldeias encontra-se a 

morada fixa, definitiva”. Suas moradias são edificadas em locais estratégicos, 

próximos aos rios e terras férteis propícias ao plantio, e servidas por várias trilhas 

interligando as diversas aldeias e lugares para a caça, pesca e colheita 

Para Certeau (2002), nas casas são produzidas as inúmeras artes pelas 

mulheres. Nesse sentido, observamos que a concepção das construções das 
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residências fixas na aldeia garante o respeito de todos os componentes e que todos 

os espaços na residência são caracterizados para as práticas culturais.  

Outra característica marcante na cultura dos índios Nambikwara é a bebida 

típica: chicha de mandioca. Nos estudos de Costa (2008) a autora observou que os 

indígenas utilizam esta bebida para saciar a sede, nos rituais de curas, de alegria, 

de iniciação à puberdade feminina e da flauta sagrada.  

A passagem da menina moça é um ritual que confere algumas atividades na 

aldeia. Uma delas são a transmissão de alguns comportamentos exclusivos 

femininos passados pela avó, mãe, tias e cunhadas. Segundo Costa (2008), esse 

ritual é minuciosamente transmitido para a menina e imprescindível a sua vida 

futura.  

 

Figura 06- oca construída para o período de reclusão da menina moça 

 

                         Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

Logo que ocorre a primeira menstruação, a menina (wa’yontdãdu,13 “menina 

menstruada”), deve-se permanecer em reclusão em uma casa construída pelos pais 

para este fim. Esta casa é feita de folhas de buriti, para que a menina permaneça 

reclusa por um período. Durante esse período é preparado à festa para os 

convidados e outras aldeias Nambikwaras que virão para retirá-la da reclusão. A 

                                                 
13

 Ritual da Puberdade. Disponível em http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nambikwara/1679 
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partir desse momento a menina (wekwaindu), passa a ser considerada mulher. 

Porém para o povo Ka, o ritual da reclusão não existe, há uma construção da casa 

onde a menina moça fica reclusa aproximadamente nos dois dias de festa. O 

interessante da festa é o ritual do furo dos lábios e o cantar e dançar até o dia 

clarear. O ritual do furo no nariz e do lábio ocorre por volta dos 12 anos do menino, 

acredita-se que seja uma passagem importante para a constituição masculina na 

aldeia. 

Foto 07- Ritual do furo do lábio. 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste, 2015 

 

A flauta sagrada é uma interferência mística na agricultura, conta-se que a 

criança Irakisu14 a pedido do mesmo, solicitou a seu pai que o deixasse em 

determinado local e só retornasse após uma lua. Quando retornaram, havia no local, 

plantas úteis e comestíveis e a flauta, que simbolizava o corpo do menino e a 

                                                 
14 Irakusu é um mito da agricultura de um menino que queria que seu povo não sofresse 
mais por falta de alimento. 
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melodia de sua alma. Este ritual ainda é cultuado pelos Nambikwra sempre quando 

o processo da agricultura está próximo.  

A pintura corporal  é outra característica de manifestação cultural importante 

para a representação de seu povo e presente em vários grupos indígenas no país.  

Utilizam-se da pintura como meio de expressão de manifesto cultural, sendo para 

cada evento uma pintura específica, como a guerra, a caça, casamento, festas e 

morte. Vidal (1985, p. 16) explica que “Em muitas sociedades indígenas, a 

decoração do corpo confere ao homem a sua dignidade humana, o seu ser social, o 

seu significado espiritual e identidade grupal. A decoração é concebida para o corpo, 

mas o corpo só existe através dela”. 

Todo ritual indígena é retratado no corpo na forma de pinturas geométricas, 

feita com tinta de urucum, jenipapo ou babaçu. 

Por meio da coleta desses dados na nossa pesquisa de campo, passaremos a 

expor a seguir proposições da colonização no Estado De Mato Grosso por meio da 

integralização indígena e o acesso do mesmo ao espaço escola. 

 
3.3 A Colonização e a Conquista do Espaço Escolar pelos Indígenas Paresí e 

Nambikwara 

 

Ao longo dos 500 anos de formação da sociedade brasileira os povos 

indígenas foram reprimidos culturalmente, escravizados e tiveram suas terras 

roubadas, assim o “[...] território capitalista brasileiro foi produto da conquista e 

destruição do território indígena. Espaço e tempo do universo cultural, os índios 

foram sendo moldados ao espaço e tempo do capital”. (OLIVEIRA, 1994, p.15). 

As lutas pela resistência iniciaram-se no momento em que as terras brasileiras 

tornaram-se uma grande riqueza para a coroa portuguesa, que passa então a extrair 

os recursos naturais economicamente valiosos existentes em nosso país. Como 

formas de sobrevivência pela invasão de suas terras e culturas, os indígenas tiveram 

que aceitar os costumes e a religião imposta pelos colonizadores que por aqui se 

estabeleceram.  

A religião católica foi uma das imposições difundidas imediatamente pelos 

colonos com a finalidade de catequizar e materializar o aniquilamento das tradições 

cultural, propagando valores cristãos para facilitar a dominação de pessoas e das 

terras.  Nos estudos de Henriques (2007), as práticas educativas iniciam-se a partir 

http://www.infoescola.com/artes/pintura-corporal/
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de 1549, a educação oferecida para o indígena constituía-se de forma estratégica na 

imposição da fé religiosa e na desestruturação cultural.  

A religião católica no Brasil, oficialmente trazida pelos colonizadores 
e difundida pelos padres jesuítas, tinha um cunho explorador. 
Ensinava aos índios falar, ler, escrever e contar em língua 
portuguesa. Com isso, facilitava a dominação das pessoas e das 
suas terras, especialmente das riquezas minerais disponíveis. Nas 
escolas jesuíticas, os índios passaram a assimilar os conteúdos 
disciplinados, dirigidos e orientados, relacionado a um currículo 
autoritário, imposto pelos padres e pela igreja. (BOTH, 2006, p. 28). 

De acordo com autor, os jesuítas percorriam as aldeias, em busca, 

principalmente de crianças. Dessa forma a intervenção seria a priori coagi-los à 

doutrinação cristã. È lamentável que os efeitos gerados pela doutrinação geraram 

uma espécie de desintegração cultural, os colonizadores descartaram qualquer 

possibilidade de compreensão da sociedade indígena, levando a perda da sua 

humanidade diante das consequências do contato com o branco. 

Em Mato Grosso, chegaram os primeiros jesuítas trazidos por D. Rolim de 

Moura15, no período de 1751. O objetivo era civilizar os índios criando uma missão 

religiosa destinada a abrigar índios “mansos” de várias etnias (SIQUEIRA, 2002, p. 

42), por ser fácil à domesticação, a intenção era submetê-los à conversão religiosa e 

à desestruturação sócio/cultural.  A dinamicidade da colonização historicamente foi 

marcada pela escravidão dos indígenas na exploração aurífera em Mato Grosso, 

nesse período desencadeou o processo de formação de vilas e pequenos povoados 

incentivando o povoamento de pessoas de outras capitanias, na tentativa de diminuir 

a influência da cultura indígena e negra, que nesse período era predominante 

Ângelo (2005). Consequentemente a essa ação, a exploração da mão de obra 

indígena, originou a extinção de alguns povos ameríndios por resistirem à 

exploração, igualmente estabelecido nos anos de 1549, quando os portugueses aqui 

chegaram utilizando estratégia à aniquilação cultural dos povos que aqui viviam.  

Outro marco importante na exploração de mão de obra e o contato com os não 

índios foi a construção das linhas telegráficas, realizada pelo Marechal Rondon16. 

Mato Grosso integraliza-se às demais partes do país, foi então no final do Império 

quando D. Pedro II, em 1880 projetou a construção de uma linha telegráfica que 

partia da cidade paulista chegando a Cuiabá. 

                                                 
15

 DIZER QUEM É 
16

 DIZER QUEM É 
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Para construir este projeto na região mato-grossense foi nomeado 
um filho da terra, descendente de índios Bororo, Candido Mariano da 
Silva Rondon era militar graduado. (...) As linhas eram parte de um 
plano militar da nascente República, era uma obra de vulto, 
grandiosa, de ocupação das fronteiras mato-grossenses com a 
Bolívia e com o Paraguai. Idealizada depois da Guerra do Paraguai 
(l865- l870), foi executada pela Comissão Rondon como uma 
estratégia militar de consolidação da fronteira, quando Mato Grosso 
já participava do mercado internacional da borracha. (SIQUEIRA, 
2002, p. l67). 

O trajeto para a construção do telégrafo, comandada por Marechal Rondon, a 

maior parte da área traçada passaram pelas terras indígenas, especificamente nas 

etnias Paresi, Bakairi, Bororo, Nambikwara integrando as frentes de trabalho, para 

atuarem como guias, nas matas e exercerem serviços de codificação telegráfica. 

Muitos deles se recusaram a serem utilizados como trabalhadores resultando em 

massacres e perseguições de povos pela frente expansionistas. Registra-se que 

Rondon deixou um legado valioso, desde o registro dos povos resistentes até a 

definição territorial dos estados brasileiros do Centro-Oeste (SIQUEIRA, 2002, p. 

166-171).  

É possível obervarmos que o processo civilizatório do estado teve “[...] como 

instrumentos a espada, a cruz e a escola, que, atreladas à política de ocupação 

territorial, resultaram na atual configuração da sociedade mato-grossense” 

(ANGELO, 2005, p. 15). Nesse contexto, civilizar as pessoas que aqui viviam, era 

uma forma de atribuir uma cultura ocidentalizada, sendo a língua indígena 

descartada e considerada pelos colonizadores uma condução para a submissão. O 

processo da escolarização indígena marca o cenário brasileiro desde a colonização 

até a atualidade. No início por interesse da Coroa Portuguesa, utilizando os 

indígenas como mão de obra, assim a necessidade da escolarização fazia-se 

oportuno. Na contemporaneidade, foram utilizados nas frentes para os serviços a 

expedição da Bandeira Marechal Rondon. 

Dentre as demandas de colonização, a partir do século XIX, chega a Mato 

Grosso, o ensino primário que teve a princípio o intuito em atender a população 

analfabeta das pessoas que aqui se estabeleceram e consecutivamente na 

formação das primeiras escolas secundárias. A elite matogrossense buscava por 

meio da escola, formas de se “ocidentalizar” e de abrandar o preconceito que ela 

própria nutria. “A herança cultural indígena era vista como o grande obstáculo para o 

desenvolvimento da província” (ANGELO, 2005, p. 13). Esse comportamento pode 
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ser analisado sob a ótica de um olhar eurocêntrico da sociedade local, 

desapreciando tudo aquilo que não faz parte de sua cultura. 

Com a chegada da escola em Mato Grosso, via-se necessidade em propor o 

ensino para os indígenas. A princípio a instituição escolar foi utilizada para civilizar e 

integrar ao país. Segundo os estudos de Cunha (1990) os indígenas deveriam 

integra a sociedade nacional por meio do seu trabalho, porém a escola tinha a 

princípio, garantir totalidade do indivíduo para a exploração de mão de obra 

necessária para aquele momento. Em consequência, a escola era utilizada como 

instrumento de espaço aos mais variados tipos de opressão, marcada pela 

superioridade ocidental.  

Dentro dessas tendências, o idioma nativo foi proibido nas escolas 

missionárias, na resistência em conservar a língua materna as crianças indígenas 

eram castigadas, conforme a desobediência e às regras impostas pelos 

missionários.  Outra transformação cultural ocorrida pelo contato com os não índios 

refere-se à intensificação da mudança do hábito de moradia. Segundo Ferreira 

(2001), suas habitações começam a ser organizadas conforme os ideais católicos, 

provocando transformações na maneira como concebiam a si mesmos e o mundo. 

Foi um pensamento retrógado, considerar que a sociedade indígena era atrasada, 

primitiva e que poderiam evoluir com a catequização influenciada pela vinda da 

escola, um erro cometido pela coroa portuguesa que atravessou séculos trazendo 

consequências e perdas irreparáveis para os povos indígenas. 

Conforme Henriques (2007), desde a chegada dos jesuítas em 1549 até a 

expulsão dos mesmos nos anos de 1759 tempos em que os jesuítas deixaram de 

fazer parte de interesse da coroa portuguesa, a escolarização era imposta como 

forma de escravização. A esta cronologia histórica de destruição e dominação, fez 

com que dos cinco milhões de indígenas existentes antes da colonização, restassem 

hoje pouco mais 896.917 mil, ou seja, 0,47% da população brasileira com 305 povos 

indígenas e aproximadamente 270 línguas, distribuídos ao longo do território 

brasileiro, IBGE17 (2010). As estatísticas demonstram que o processo de ocupação 

de dominação foi responsável pela aniquilação de vários povos que aqui existiam. 

                                                 
17

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível em 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&idnoticia=2360> acessado 14/11/2013. 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&idnoticia=2360
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Atualmente o Estado de Mato Grosso atende uma pequena demanda de 

alunos indígenas nas séries iniciais nas escolas das aldeias. Fato esse que contribui 

pela carência de professores indígenas com formação superior ou magistério. A 

atuação do Estado em manter uma escola até o nível secundário nas aldeias ainda é 

precária. Os alunos necessitam deslocar-se para a cidade em busca de novos 

conhecimentos. Muitos compreendem a necessidade de integrar-se a escola urbana, 

esse fato dá aos alunos indígenas uma ideia de uma nova concepção de educação, 

como explica (SECCHI, 2002, p. 97): “A escola que ajuda a ‘conhecer o jeito dos 

brancos’; ‘transitar pelas culturas’; ‘defender o território’; ‘pleitear novos espaços’ e 

‘reconstruir o futuro’”, nesse sentido a minoria étnica tem na escola um espaço de 

conhecimento em busca de seus direitos.  

Historicamente a educação brasileira sempre foi marcada pela exclusão social, 

econômica e política, especialmente quando há envolvimento das minorias étnicas e 

raciais. Construir uma concepção de uma escola, que atenda essa demanda, é 

avançar nas Políticas Públicas de promoção à dignidade que melhorem a formação 

do cidadão. É nesse sentido que a escola torna-se indispensável ao 

desenvolvimento humano, possibilitando a concretizar os direitos e fortalecer a 

autonomia de um povo.  

 Em Mato Grosso, o processo de inclusão e democratização das escolas 

públicas iniciou-se nos anos de 1995.  Após a promulgação da Constituição Federal 

(1988) e a instituição da LDB nº 9394/96, ocorrida na gestão governamental de 

Dante de Oliveira (1995-2002), tornando público a regulamentação a 

democratização da Educação Básica no Estado de Mato Grosso.   

 

Nos anos de 1995 a 2002, o Governo de Dante de Oliveira, diante da 

implementação da Constituição Estadual, em seu capitulo II, seção IV- dos índios, 

art. 261 e 262, assegura o reconhecimento sociocultural. Os destaques relevantes 

foram à democratização ao acesso às escolas e a gestão diferenciada, período em 

que o Estado passa a reconhecer diversidade étnica tendo como base os seguintes 

documentos legais: 



47 

 

 

 

A Lei complementar 49/98 em seus Artigos l06 e 10718- proporcionar 
aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de sua 
memória histórica, a reafirmação de sua identidade étnica, a 
valorização de sua língua, garantindo aos índios e suas comunidades 
o acesso às informações, conhecimento técnicos e científicos de 
sociedade nacional e demais sociedade indígena e não indígena. 

Constituição Estadual – Artigo 243 – as unidades escolares terão 
autonomia na definição da política pedagógica, respeitados em seus 
currículos os conteúdos mínimos estabelecidos a nível nacional, 
tendo como referência os valores culturais e artísticos nacionais e 
regionais, (MATO GROSSO, 2011, p 94) 

Por mais que a democratização da escolarização no Estado de Mato Grosso, 

representou um avanço na educação, a efetividade das políticas públicas ainda 

persiste na morosidade ao atendimento educacional. A escola Estadual Conquista 

D’Oeste, acolhe em seu ambiente escolar duas etnias distintas; Paresí e 

Nambikwara. A motivação para esta demanda dos alunos indígenas para a cidade 

se refere à falta do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio nas 

aldeias. O município oferece suporte pedagógico até o 5º ano do Ensino 

Fundamental nas escolas das aldeias, muitas vezes gerada pela falta de professores 

e assim, os alunos indígenas, tem a necessidade de concluir o processo da 

escolarização na escola urbana. E, em decorrência disso submete-se ao desafio do 

enfrentamento de um ensino ocidentalizado proposto para alunos da cidade. 

A padronização do ensino nas escolas urbanas descaracteriza os saberes e 

experiências trazidas do mundo externo. O aluno em sua diversidade tem na escola 

um espaço de trocas permitindo a ele, ter contato com saberes diferente. Nesse viés 

observa-se a necessidade de: 

 

 “[...] implementar nas escolas urbanas uma política multiculturalista 
de educação escolar, que confira maior visibilidade aos membros dos 
diferentes grupos sociais e culturais que lhes garanta o exercício da 
cidadania plena” (BOTH, 2006, p. 48-50).  

 

Assim, a escola urbana quando reconhece essa diversidade cultural como 

parte integrante do contexto escolar, compreende todo o processo da 

interculturalidade presente no cotidiano escolar. Considerando que a escola é um 

espaço onde as relações de poder, território e cultura, tem um significado legitimado, 

                                                 
18

Disponivel em : 
<http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab38425671000
4d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument> acesso 19/10/2014. 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
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criando situações de convívio. Por outro lado, esses fatores podem apresentar 

discriminação e preconceitos comuns vivenciados pelos alunos indígenas nas 

escolas urbanas. Esses conflitos existem, cabe à escola legitimar e quebrar as 

barreiras do preconceito e permitir compreender de forma clara, como podem 

desenvolver situações de interculturalidade, mesmo que a escola urbana para o 

indígena não é parte de seus significados, é um ente desconhecido, muitas vezes 

nunca antes experimentado. 

Neste cenário, identificamos a necessidade da integração baseada na 

interculturalidade entre aluno indígena e não indígena. Para tanto, a insegurança no 

entendimento quanto a interculturalidade e as relações interculturais entre o 

educador e alunos, gera um desconforto do desconhecido, nesse contexto não há 

como negar as diferenças culturais existentes no espaço escolar. Para Candau 

(2012), a igualdade e a diferença, necessariamente, fazem parte de uma educação 

intercultural, a autora especifica sistematicamente a necessidade de combater o 

preconceito e as diferenças culturais. Segundo Candau (2012, p. 239):  

 

“[...] considero que hoje não é possível se trabalhar questões 
relacionadas à igualdade sem incluir a questão da diferença, nem se 
pode abordar a questão da diferença dissociada da afirmação da 
igualdade”.  

 

Para a autora, compreender as questões relacionadas da diversidade dos 

alunos indígenas desconhecidos pela comunidade escolar, é permitir a reflexão e a 

importância cultural de dois povos que convivem diariamente com a comunidade 

local.   

Canclini (2007) ressalva que os indígenas são hoje os povos mais preparados 

para o diálogo intercultural, não é só um diálogo com o outro, mas é lançar mão de 

conhecimentos e saberes desse outro que permitam estabelecer e qualificar o 

diálogo com outras culturas. 

Para tanto a escola é um espaço educativo e identificar as questões raciais nas 

diversas áreas de conhecimento faz emergir no currículo da escola praticas 

pedagógicas significativas, para isso, faz-se necessário que façamos uma discussão 

sobre as Políticas Públicas no atendimento a diversidade cultural, que será 

apresentada na seção seguinte. 
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4   POLÍTICAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO À DIVERSIDADE CULTURAL NO 

BRASIL: PERSPECTIVAS E AVANÇOS 

 

Para refletir sobre os avanços educacionais ao atendimento escolar à 

diversidade cultural no Brasil, faz-se necessário emergir no contexto histórico como 

as Políticas Públicas Educacionais nos últimos anos e sua aplicabilidade no chão da 

escola. Isso nos permitirá desvelar a relação na efetivação curricular na escola 

urbana em atendimento a alunos indígenas. 

A educação básica se concretiza por meio da proposição de políticas, 

programas, ações e estratégias articulados ou não pelos diferentes entes federados. 

Nesse sentido, torna-se necessário compreender todo o processo de organização, 

proposição e materialidade, em nível nacional, tendo em vista a garantia da 

qualidade social,  

Nessa direção o processo das Políticas Públicas na Educação, vem nos 

últimos anos sendo discutido com o compromisso da inclusão da diversidade cultural 

educacional legislando as possibilidades legais de atendimento à diversidade 

encontrada em sala de aula. Essas tentativas vêm sendo realizadas para 

ressignificar e valorizar a diversidade cultural presente na nossa sociedade, por meio 

da crescente sensibilização sobre a diversidade cultural.  

Os documentos oficiais que estabelecem os direitos ao atendimento à 

diversidade cultural na escola estão referenciados na: Constituição Brasileira de 

1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n° 9394 de 1996; os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), Documento Final da Conferência 

Nacional da Educação Básica de 2008 – CONEB, visando identificar como esses 

documentos abordam a diversidade cultural no currículo escolar. 

Entre eles destacamos a Constituição Federal de 1988: 

Art 210 § 2º: “O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem”.  

Art 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. § 
1º: “O estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional”.  
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Art 231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” 
(BRASIL,1988) 

São dispositivos legais que determinam os Estados e municípios a 

responsabilidade na garantia dos direitos constitucionais em orientar as escolas 

determinar em seus currículos temas da diversidade cultural e suas peculiaridades. 

Segundo Grupioni (2003) destaca que foi a partir da Constituição Federal (1988) o 

reconhecimento aos direitos indígenas em conservar a cultura, suas organizações 

sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, abrindo o caminho para transformar 

a escola em uma instituição que valorize sistematize saberes e práticas tradicionais, 

ao mesmo tempo possibilitando aos indígenas o acesso aos conhecimentos 

universais. 

Todavia, após a aprovação da LDB 9394/96, muitas iniciativas começaram a 

emergir como fruto das intensas discussões presentes na sociedade. Isso indicou 

que as representações sociais estiveram organizadas e, estrategicamente buscaram 

transpor cada degrau na intenção de atingir seu principal propósito, o 

reconhecimento e a valorização da diversidade em todos os âmbitos sociais. Dentre 

elas destacamos os artigos: 

Art 26: Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura e da 
economia. § 4º o ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 
povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e 
européia.  

 

Art 78: O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisas, para 
oferta de Educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 
indígenas, com os seguintes objetivos: I – proporcionar aos índios, 
suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 
de suas línguas e ciências; II – garantir aos índios, suas 
comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 
indígenas e não indígenas. 
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 A partir da LDB 9394/96, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), elaborou 

políticas públicas para subsidiar a inclusão da diversidade cultural na escola, no 

intuito do reconhecimento a uma educação multicultural, apontando a necessidade 

de uma prática educativa que favoreça o respeito às diferenças.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1998), documento norteador, 

com elementos transversais é implantado para subsidiar e reconhecer a 

necessidade de uma educação multicultural e aponta em seus objetivos: 

“[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 
ou outras características individuais e sociais”. (PCN, 1988, p.6) 

Sendo assim, esse documento trata da temática pluralidade cultural na escola 

como um instrumento para combater o preconceito e à discriminação. No entanto, 

para que as ações contidas no PCNs (1988) se materializassem, a escola 

necessitaria estar politizada para desmascarar as relações de dominação cultural 

impregnada na sociedade brasileira. De qualquer forma, os avanços para o 

fortalecimento e o reconhecimento da diversidade cultural brasileira começaram a 

dar os primeiros passos quando no próprio documento reiteram aos povos indígenas 

as seguintes considerações: 

Tratar da presença indígena, desde tempos imemoriais em território 
nacional, é valorizar sua presença e reafirmar seus direitos como 
povos nativos, como tratados na Constituição de 1988. É preciso 
explicitar sua ampla e variada diversidade, de forma a corrigir uma 
visão deturpada que homogeneíza as sociedades indígenas como se 
fossem um único grupo, pela justaposição aleatória de traços 
retirados de diversas etnias. Nesse sentido, a valorização dos povos 
indígenas faz-se tanto pela via da inclusão nos currículos de 
conteúdos que informem sobre a riqueza de suas culturas e a 
influência delas sobre a sociedade como um todo, quanto pela 
consolidação das escolas indígenas que destacam, nos termos da 
Constituição, a pedagogia que lhes é própria (BRASIL, 1987, p. 31). 

Tal preocupação presente no documento determina que as práticas educativas 

devam oferecer condições necessárias de princípios do respeito às individualidades 

culturais frente à valorização da diversidade por meio da integração de conteúdos no 

currículo da escola. Os instrumentos legais citados estão em conformidade com a 

Legislação Internacional a Organização Internacional do Trabalho (OIT) que nos 

anos de 1989 realizaram a convenção nº169, sobre povos indígenas. Nessa 
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convenção foram tratados medidas de caráter educativo, com objetivo de eliminar 

preconceitos contra esses povos, bem como assegurar que os livros didáticos de 

História a partir dessa convenção, oferecessem discrições sobre uma sociedade que 

diretamente forma a sociedade brasileira. 

Todavia, muitas iniciativas começaram a emergir como fruto das intensas 

discussões presentes na sociedade. Isso indicou que as representações sociais 

estiveram organizadas e, estrategicamente buscaram transpor cada degrau na 

intenção de atingir seu principal propósito, o reconhecimento e a valorização da 

diversidade em todos os âmbitos sociais. 

Percebemos que a as Políticas Públicas Educacionais para a diversidade 

cultural, reconhece os saberes e a presença indígena na escola. Porém, as escolas 

têm a responsabilidade além de reconhecer, incluir no currículo os saberes desses 

povos às suas características culturais e sociais, propondo ações específicas para o 

desenvolvimento de programas de ensino interculturais. . 

Vale destacar que são muitos os instrumentos de política acionados para 

garantir o cumprimento da legislação, dentre eles, o Parecer CNE/CP 003/2004 e a 

Resolução CNE/CP 001/2004. Esses documentos instituíram e fixaram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais. 

Nesse cenário, por meio da alteração da LDB Lei n. 9.394/1996, com a 

regulamentação da 10.639/03, e corrigida pela Lei 11645/08, novamente o Estado 

vem fortalecer e passa a instituir a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileiro e Indígena. O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

elaborados como um documento pedagógico tem como objetivo orientar os sistemas 

de ensino e as instituições educacionais, especificando as questões de equidade, 

pertinência, relevância, eficácia e eficiência. Documento ora apresentado é o 

resultado das solicitações advindas dos anseios desses povos.  

O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, elaborados como um 

documento pedagógico tem como objetivo orientar os sistemas de ensino e as 

instituições educacionais, especificando as questões de equidade, pertinência, 

relevância, eficácia e eficiência. 

A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas 

escolas públicas e privadas, do Ensino Fundamental e Médio foram avanços que 

visa a reconhecer o preconceito retratado pela sociedade brasileira perante a 
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diversidade cultural na escola. Segundo o Ministério da Educação (MEC) “[...] 

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 

econômicos, bem como valorização da diversidade” (BRASIL, 2004, p. 11), 

desconstruindo o preconceito na história cultural do nosso país no reconhecimento 

da diversidade cultural visto que muitos alunos indígenas estão inseridos na escola 

urbana e muitas vezes não se identificam na composição das disciplinas.  

Em 2008, ocorreu a Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB), teve 

por objetivo a reflexão sobre as políticas e a gestão a ela direcionada. Nesse 

documento considerou-se a necessidade da inclusão da diversidade indígena na 

educação básica exigindo políticas públicas para garantir a efetivação e 

universalização da escola a esse grupo, visando combater a evasão escolar 

causada por preconceito e discriminação.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), regida pela Lei nº 13.005/2014, é um 

instrumento de planejamento do Estado democrático de direito que tem por objetivo 

orientar a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor. “O seu 

cumprimento é objeto” de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas 

realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), pelas comissões de educação da 

Câmara e do Senado, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014-2024, p. 7). Pela Lei nº 13.005/2014 Art. 8º II 

− considerem as necessidades específicas das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas à equidade educacional e a 

diversidade cultural, nesse caso, Distrito Federal, Estado e Município, deverão 

elaborar planos de educação em consonância com as diretrizes e metas previstas 

no PNE (2014-2024), para garantir a sua efetivação. 

No que diz respeito às Políticas Públicas Educacionais em atendimento a 

diversidade, o Estado de Mato Grosso aprovou proposições considerando a 

Resolução CEE n. 204/2006 e o Parecer Orientativo CEE/MT 234/2006 sobre a Lei 

10.639/03 e 11.645/08, considerando documentos norteadores para a implantação 

das Orientações Curriculares balizando as ações pedagógicas e curriculares, na 

garantia do desenvolvimento da educação desconstruindo a forma estereotipada do 

racismo e afirmando a diversidade étnico-racial.  
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Dessa maneira, as leis 10.639/03 e 11.645/08, alteram a LDB, compatibilizando 

os conteúdos da educação com as especificidades as referenciais sobre a cultura 

negra e indígena que formam a sociedade brasileira. 

O conteúdo [...] incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, 6 econômica e política, pertinentes à história do Brasil (§ 1º 
LEI 11.645/08) 

As relações étnico-cultural e racial são reproduzidas em vários contextos 

sociais, e a escola não está isenta dessa reprodução. A Lei 11. 645/08 foi instituída 

na tentativa de corrigir uma distorção de racismo nessas relações possibilitando criar 

um vinculo de respeito e valorização da identidade indígena no espaço escolar. 

Compreendemos que a diversidade cultural deve ser reconhecida e valorizada, 

ressaltamos que a escola não opera isolada, ela é construída de valores e 

concepções, para isso, faz-se necessário acolher os temas que resgatem essa 

cultura presente no cotidiano da escola.  

Esse reconhecimento será concretizado a partir do momento que o currículo 

escolar priorizar as peculiaridades regionais e locais. Evidenciamos até o momento 

um currículo universal onde estão as “[...] aspirações, formas de pensamento, 

expressões e comportamento dos diferentes grupos sociais da população da qual se 

nutre o sistema educacional” (SACRISTÁN, 1995, p. 98). Baseada nessa 

concepção, que os educadores devem contestar os currículos dominantes bem 

como o território onde se concretizam (a escola), na perspectiva de compreender e 

apontar novos rumos para uma educação igualitária. 

Negar a influência da cultura indígena é silenciar de uma maneira que 

estaremos extirpando o direito de um povo que desde a época colonial já estava 

aqui presente. Elaborar Políticas Públicas Educacionais é exigir de certa forma 

responder lacunas deixadas pelos padrões eurocêntricos, que privilegiaram ao longo 

da história um padrão cultural de origem branca. Já que o papel da escola é 

preparar o indivíduo para a vida na sociedade. Portanto, cabe à escola sair do 

discurso e colocar em prática as mudanças curriculares no intuito de transformar a 

escola acerca das relações da diversidade cultural e o processo da interculturalidade 

presente no contexto escolar. 
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4.1  Escola e a Diversidade Cultural  
 
         No Brasil, nos últimos 20 anos, houve uma ampliação do acesso ao Ensino 

Médio, trazendo para a escola pública uma diversidade abrangente de alunos. 

Diante dessa nova realidade o Ensino Médio tornou-se foco de discussões na 

definição de um currículo que pudesse atender questões relacionadas a esta 

chamada a diversidade cultural. Portanto a partir da Constituição Federal de 1988, e 

por meio da Lei LDB nº 9.394/96, a Resolução CEB nº 3/98-Conselho Nacional de 

Educação, juntamente com o Parecer nº 15/98-Conselho Nacional de Educação e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais passaram a configurar as condições necessárias 

para este acesso. 

Dessa forma, com a grande demanda de jovens para a escola, houve a 

necessidade de se estabelecer a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio. Nesse sentido, e a fim de reforçar CNE/CEB no 15/98 e a 

Resolução CNE/CEB nº 3/98, em virtude dessas novas exigências educacionais, 

estas legislações passam a ser substituída pelo Parecer CNE/CEB Nº 5/2011, que 

reestrutura o currículo para o ensino médio, na perspectiva para o atendimento a 

diversidade nacional e a heterogeneidade cultural, e assim, considerando os anseios 

e múltiplas necessidades dos jovens (CNE, 2011). 

As mudanças de paradigmas e teorias educacionais sinaliza que a escola 

precisa ser repensada para responder aos atuais desafios. Como aporte para 

configurar esta realidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) em seu art. 1º, 

confere em seus objetivos a sistematização dos princípios da Educação Básica 

contidos na CBF (1988), na LDB (1996) e os demais dispositivos legais como 

documentos orientadores do sistema educacional, ofertando suporte aos indicadores 

que estruturam o currículo, de modo que possam traçar elementos e estratégias 

para estimular a reflexão critica e propositiva na construção e execução do Projeto 

Político Pedagógico tendo como foco, os sujeitos na escola. 

Um dos desafios da escola consiste na desconstrução do preconceito e a 

discriminação que foi estigmatizado devido à fomentação histórica construída 

perante o eurocentrismo. Vale ressaltar que os debates as múltiplas identidades dos 

jovens e suas distintas realidades sociais e culturais, possibilita a construção de uma 

criticidade humana, no respeito por meio da valorização da diversidade cultural aos 

alunos que nela estejam incluídas. 
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Por sua vez, o Ensino Médio passou a assumir o caráter de terminalidade da 

educação Básica, concentrando as disciplinas em três áreas do conhecimento 

visando possibilitar maior interdisciplinaridade entre elas definidas no o art. 8º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, 2011) que 

estabelece as três áreas do conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física); Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Física, Química, Biologia, 

Matemática); Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia, Ensino Religioso).  

Tomando por base o que estão estabelecidas nas DCNEM (2011) as áreas de 

conhecimentos devem ser abordadas a partir do enfoque interdisciplinar 

possibilitando um intercâmbio entre as outras áreas favorecendo a construção para 

a articulação e o fortalecimento de saberes. Integrar-se em outras áreas de 

conhecimento é abranger temáticas e conteúdos permitindo dessa forma recursos 

inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. 

Nesse entendimento, o currículo e a diversidade cultural são temas que nos 

remetem diante de práticas e de conflitos culturais que se manifestam no cerne das 

relações de políticas e poder, tornando-o um elemento fundamental para 

compreender a organização escolar. 

Exige-se, pois, problematizar o desenho organizacional da instituição 
escolar que não tem conseguido responder às singularidades dos 
sujeitos que a compõem. Torna-se inadiável trazer para o debate os 
princípios e as práticas de um processo de inclusão social que 
garanta o acesso e considere a diversidade humana, social, cultural 
e econômica dos grupos historicamente excluídos. (BRASIL, 2013, p. 
152) 

 

Garantir a inclusão da diversidade na escola é fundamentar-se em valores 

éticos da pluralidade e justiça social, nas dimensões individuais do sujeito, ter 

concepções menos rígidas a fim de favorecer ao estudante uma aprendizagem 

menos homogênea. No entanto é importante problematizar esta lógica, levantar 

questionamentos na assimilação dos pressupostos da promoção ao acesso da 

inclusão da diversidade cultural, incluir e excluir? Ou são processos que podem ser 

articulados “[...] as questões relativas ao binômio inclusão-exclusão estão 

relacionadas à problemática da igualdade-desigualdade social nas sociedades em 
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que vivemos” (CANDAU, 2012, p.186). Estas tensões fazem parte do cotidiano 

escolar, que promovem desafios para os professores em sua prática pedagógica. 

Romper concepções errôneas e incluir de fato os alunos indígenas no cotidiano das 

tarefas educacionais a qual ele possa interagir torna-se uma prática desafiadora, a 

escola ainda possui um currículo homogeinizador predominando e privilegiando a 

cultura do único.  

Os sintomas desse fenômeno aparecem na postura da escola em reconhecer a 

diversidade cultural, não podemos ignorar a presença do diferente, atualmente há 

um discurso institucionalizado na defesa na busca de uma educação de qualidade 

que intercruzam nas ações educativas a multiculturalismo presentes na escola e 

justifica-se em uma escola inclusiva que corresponda à diversidade cultural e suas 

situações no âmbito escolar. É neste contexto de luta pela construção de uma 

escola inclusiva com a diversidade cultural que Imbernóm (2000) considera: 

A diversidade que a educação pretende atender não pode ser 
estabelecida em termos abstratos, mas ao contrário, deve ser 
vinculada a uma análise da realidade social atual e deve abranger 
todo o âmbito macrossocial quanto microssocial. [...] é preciso 
considerar a diversidade como um projeto sócio-educativo e cultural 
enquadrado em um determinado contexto, e entre as características 
desse projeto necessariamente devem figurar, a participação e a 
autonomia (p.86-87) 

Neste sentido, a aceitação pela diversidade vem cobrar do discurso educativo 

respostas pedagógicas na educação em promover e instalar novas ideias, como 

estratégias que distanciem do modelo escolar vigente, que seleciona, classifica, 

expulsa e exclui. É um desafio constante que perpassa pelo trabalhoso caminho em 

incentivar a escola que integre as diferenças respeitando conhecimento intercultural.  

Refletir a escola e a diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, tal 

reconhecimento não é fácil nem romântico, mas assusta e desafia. A escola só 

poderá definir-se como inclusiva, quando favorecer condições de aprendizagens a 

todos. Ao considerarmos as especificidades que compõe a organização escolar, a 

inclusão passará a representar um momento da efetivação das políticas públicas 

educacionais relativas à diversidade. Nessa perspectiva o comprometimento 

direcionado ao reconhecimento pelas potencialidades do diferente presente na 

escola, permitirá que as práticas pedagógicas sejam garantidas numa educação de 

qualidade. 
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Porém, os educadores permanecem inertes em suas práticas pedagógicas 

acabam favorecendo apenas parte de seus alunos na sala de aula. Nesse sentido, o 

silêncio da escola sobre as dinâmicas da inclusão da diversidade cultural tem 

permitido que as práticas continuassem sendo homogeinizadora, sem que haja 

questionamentos na aprendizagem. Silenciar-se diante dessa diversidade na escola, 

permitirá que, cada vez mais, a sociedade construa um estereótipo do outro. Esse 

entendimento acaba sendo pautado pelas vivências sociais de modo acrítico, 

conformando a divisão e a hierarquização raciais. 

Não faz sentido ter apenas os indicativos da qualidade de ensino no processo 

de inclusão dos alunos indígenas na escola urbana. Para isso, faz-se necessário ter 

o entendimento na Lei 11.645/08, que regulamenta a inserção de conteúdos e 

estabelece no currículo da escola, metodologia interdisciplinar na compreensão e no 

direcionamento para a prática pedagógica coerente. É preciso destacar a clareza da 

lei e declarar aparentemente o óbvio estabelecido no Art. 26-A a seguinte 

orientação: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 

e indígena”: 

“§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 
dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.” 

“§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de educação artística e de literatura e história brasileira.” (NR)19 

Tais orientações nos permite constatar que a inserção de conteúdos referente 

aos povos que contribuíram para a formação da população brasileira, deixa de ser 

do campo da transversalidade e é incluído como conteúdo programático no currículo 

da escola, possibilitando uma transformação e um repensar no tratamento na cultura 

presente na escola, com uma adoção de práticas pedagógicas orientadas pelo 

                                                 
19

 Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n

o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>.  Acesso em 10 de 
ago. de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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respeito às diferenças e, sobretudo no reconhecimento dos povos indígenas no 

espaço escolar. Para Moreira & Candau: 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e 
a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se 
mais confortável com a homogeneização e a padronização. No 
entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o 
cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está 
chamada a enfrentar (2003, p.161). 

Nessa perspectiva, superar a padronização é exercitar o reconhecimento da 

promoção de práticas educativas que articulem a igualdade e estejam orientadas a 

construir uma sociedade justa e democrática. Vale ressaltar que, a inserção da 

diversidade cultural significa refletir e reconhecer as diferenças sem 

estranhamentos, respeitando-as no cerne educacional, no currículo e nas práticas 

pedagógicas.  

A escola, na perspectiva intercultural, só poderá ser eficaz se não se 
deixar vencer pela lógica do sistema e se propuser a promover 
comportamentos e práticas que resultem em uma progressiva 
construção de conhecimentos, atitudes e práticas que conduzam à 
emancipação dos grupos subordinados por meio de uma 
transformação das relações assimétricas de poder entre os 
diferentes grupos socioculturais, o que pressupõe que sejam 
implementados processos de empoderamento. (CANDAU, 2012, p.). 

No entanto, legitimar o discurso a serviço da afirmação de um modelo 

curricular, permitindo que o processo intercultural integre e reconheça o sujeito 

identificado pela sua realidade cultural, permite a escola caminhar no sentido em 

assumir uma perspectiva intercultural concebendo uma prática pedagógica como um 

processo de negociação cultural. 

Assim, carreando para a realidade da escola pesquisada, a presença da 

diversidade cultural no Ensino Médio, especificamente a alunos indígenas, perpassa 

ainda na compreensão de um sistema de ensino com um currículo unitário inflexível 

nas relações da pluralidade presente no ambiente escolar. Percebe-se, no entanto, 

que há indagações de professores quando se referem ao currículo, demonstrando 

que este documento já é uma proposta do sistema de ensino, e está vinculado como 

tema central do Projeto Político Pedagógico, sem ao menos perceber que currículo 

não é conteúdos prontos a serem passados aos alunos, é uma construção de 

conhecimento e práticas pedagógicos expostos a novas dinâmicas e reinterpretados 

em cada momento histórico na escola. 
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Consequentemente o processo de construção do currículo sofre efeitos de 

relações de poder, a escola acaba hierarquizando determinado saberes, definindo 

que currículo será instituído, o que deve ou não deve ser ensinado na construção do 

conhecimento escolar. Nesse sentido: 

Silenciam-se as vozes de muitos indivíduos e grupos sociais e 
classificam-se seus saberes como indignos de entrarem na sala de 
aula e de serem ensinados e aprendidos. Reforçam-se as relações de 
poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das diferenças 
que caracterizam nossa estrutura social. (MOREIRA; CANDAU, 2007, 
p. 25). 

É nesse campo de tensões, temas como a diversidade cultural vem ocupando 

timidamente espaço para constantes discussões educacionais, pois, diferentes 

sujeitos, a exemplo dos povos indígenas, têm chamado a atenção para as diferentes 

culturas e valores civilizatórios que compõem a sociedade brasileira e que não estão 

sendo vivenciados no currículo escolar. O educador peça principal dessa relação 

necessita reconfigurar maneiras da produção didática e metodológica e reorganizar 

estratégias cabíveis, capazes de estimular as relações entre os alunos indígenas e a 

escola na construção de um espaço democrático social e cultural. 

Os educadores e educadoras estão chamados a enfrentar as 
questões colocadas por esta mutação cultural, o que supõe não 
somente promover a análise das diferentes linguagens e produtos 
culturais, como também favorecer experiências de produção cultural 
e de ampliação do horizonte cultural dos alunos e alunas, 
aproveitando os recursos disponíveis na comunidade escolar e 
sociedade. (CANDAU, 2011, p. 35). 

Assim, esta relação complexa e importante para a escola, vê neste panorama 

mudanças com característica de possíveis soluções para que o jovem indígena 

perceba na escola sua identidade, pertencimento, aceitação, diferença e igualdade, 

assim como, o crescimento através da mediação e interação entre uma possível 

interculturalidade. 
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5  CURRÍCULO, PROCESSO HISTÓRICO: EDUCAÇÃO, CULTURA,  
 
 

Ao longo da história muitos termos foram utilizados, evidenciando um conflito 

de concepções e conceitos envolvendo o currículo. Na busca em compreender um 

conceito geral de currículo como construção social atentará ao diálogo entre Ivor 

Goodson (2005), Moreira e Silva (2009) e Silva (2010). 

Nesta seção iremos registrar de forma sucinta um Histórico do Currículo, para 

melhor compreendermos as concepções atuais e incorporar as discussões 

curriculares como tema emergente da inclusão da Diversidade Cultural na escola. 

Segundo Velanga (2003) vivemos numa contradição em tempos pós-modernos, de 

um lado a globalização, e o fato de não podermos mais ignorar a multiplicidade de 

culturas, e de outro a busca unificada, coesa que contemple as peculiaridades 

mundiais, regionais e locais. Nessa contradição, enfatizamos neste estudo a 

necessidade de uma reflexão, sobre a funcionalidade que o Currículo exerce e suas 

conexões com a cultura e o interculturalidade está presente na escola. Compreender 

o tema em questão é tecer uma breve consideração sobre o currículo, dentro da 

perspectiva tradicional, crítica e pós-crítica curricular de educação. 

As definições sobre currículo perpassam por várias visões e reflexões para 

definirem o que seria esse instrumento. Etimologicamente Silva (2010), Goodson 

(2005), Sacristán (2000) definem o currículo como uma palavra derivada do latim 

Scurrere, que significa correr, curso ou caminho. No entanto, para a escola, esse 

significado é o caminho a ser considerado, é um trajeto a ser realizado, pressupondo 

etapas, sequências, estágios e comportamentos necessários de serem garantidos 

no desenvolvimento das metodologias e os conteúdos propostos para a escola. Para 

Pacheco (2005, p. 35), “[...] currículo encerra duas ideias principais: uma de 

sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos”. 

A sequência ordenada são as prescrições oficiais que constituem elementos 

importantes no currículo, nesse sentindo vale problematizar a visão do currículo 

oficial e colocá-lo no cotidiano da escola analisando o contexto vivido pelos sujeitos 

praticantes, e por todos aqueles que vivenciam a prática no cotidiano da escola. 

Vários aspectos são analisados para identificar a chave da complexidade curricular e 

seu funcionamento, porém o ponto importante do currículo como elemento 
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imprescindível é a prática pedagógica, é o dorso a ser concluído. Faz-se sentido 

compreender que a educação tem o poder na sociedade, por meio do conhecimento. 

Embora possamos perceber os elementos, Grundy (1987, p.5) apresenta que 

“O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural [...] É, antes um 

modelo de organizar uma série de prática educativa”, é nesse documento que se 

sistematiza os conteúdos e conhecimentos que nortearam o processo de ensino 

aprendizagem. É um campo político e pedagógico, na qual as relações entre 

sujeitos-realidade constroem e reconstroem os saberes culturais. Nesse processo 

dinâmico e dialético, a realidade é o chão da escola sobre o qual o educador e 

educando constroem seus processos de aprendizagens. São condições objetivas e 

subjetivas de sobrevivência, convivência e transcendência que mediam experiências 

a serem desvelados, assimilados e reelaborados. 

Recorremos com base ao autor que o currículo traduz um conjunto práticas 

diversas, ao mesmo tempo em que é construída por subsistemas de órgãos políticos 

da educação aos contornos da formação dos sujeitos no contexto escolar, a prática 

pedagógica é uma das ações a qual se servem os projetos institucionais de 

formação ao longo da história da escolarização formal. “É uma pratica na qual se 

estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, 

alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, etc.” (SACRISTÁN, 

2000, p.16). 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender a evolução epistemológica ao 

pensamento pedagógico e a ação docente na escola. As definições ou indefinições 

de currículo estão nas interpretações e suas ligações às concepções com as teorias 

propostas. É um documento que exerce influência direta dos sujeitos que fazem 

parte do processo, vinculada ao desenvolvimento da escola concebendo uma 

organização de saberes, envolvendo questões de poder, que permeiam o cotidiano 

do espaço escolar e fora dela, ou seja, envolvem as relações de classes sociais 

(dominante ou dominada), questões étnicas, raciais e de gênero. 

Acerca dessa questão, é preciso fazer uma reflexão a respeito do surgimento 

da escola pública e suas funções na sociedade. A escola pública surge no auge da 

Revolução Industrial, e consequentemente mobilizou o deslocamento de grandes 

massas populacionais do campo para os subúrbios das cidades. A esse período, no 
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século XIX, trouxe mudanças no perfil do tipo de sociedade que iria constituir a 

escola, os filhos de empregados das fábricas.  

As crianças passam a frequentar a escola e com isso um novo contingente é 

estabelecido, a “[...] escola transformou-se ao se constituir numa instituição social 

que prometia atender, além dos filhos dos capitalistas, também aos filhos recém-

desempregados dos trabalhadores” (ALVES, 2005, p. 140). De fato, ao produzir uma 

sociedade escolar, surgia uma nova constituição nos sistemas educacionais, 

trazendo propostas de escola pública burguesa, universal impulsionada pela nova 

escola. 

Ao idealizar uma escola em atendimento a demanda que necessitava de 

instrução, vale lembra que o processo capitalista traçado pelo interesse político seria 

destinado a processar o indivíduo com a máxima eficácia e o mínimo de custo. Para 

tanto justifica-se a criação de dois tipos de sociedade escolar reforçando a 

estratificação social gerada pelo novo modelo de classe social. De um lado 

encontrava-se “[...] os filhos de trabalhadores, de caráter profissionalizante, e outra 

para filhos de dirigentes da sociedade os filhos fundada nas artes liberais e nas 

ciências modernas” (ALVES, 2005, p. 142). Paradoxalmente, o currículo, foi 

construído de acordo com a necessidade do capital. 

Outro momento importante para as discussões sobre Currículo surge nos anos 

de 1920, nos Estados Unidos. Explicam-se a esse processo novas discussões para 

teorizar o que seria currículo. Nota-se que as transformações econômicas, políticas 

e sociais do período concentravam-se com o modelo fordista no chão e fábrica e 

requeria trabalhadores disciplinados. O interesse foi crescente por trabalhadores que 

obtivessem novas habilidades, sendo um processo decorrente de industrialização e 

urbanização aceleradas, trazendo consigo a exigência da racionalização dos 

Currículos para uma escolarização necessariamente de massas. Para esse modelo, 

a inspiração partiu-se da “administração científica”, a escola passa a racionalizar na 

construção de um currículo que atendesse ou solucionasse as condições que se 

encontrava a economia americana naquele período. 

Ao considerarmos os aspectos que institucionalizaram a escola prometida e o 

currículo proposto a atender os filhos de trabalhadores, acreditava-se, que para 

aquele período a eficácia e a produtividade seriam alcançadas por meio de uma 

“gestão científica” de ensino, foi uma técnica que configuravam na racionalização em 
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especializar para um conceito de fábrica, resultante do taylorismo – de uma empresa 

a uma escola. Sua inspiração teórica enquadrava-se ao definir o currículo numa 

visão utilitarista da educação, essa derivação foram as primeiras idéias defendidas 

por Bobbitt (1918). 

A essa visão utilitarista Bobbit (1918) e Tayler (1974) demonstraram que o 

currículo seria estruturado como um processo de organização, e eficiência, ao 

atendimento a uma demanda de interesse capitalista, condizendo com a estreita 

relação entre o modelo político e o ensino da época e seus interesses sociais. 

Mesmo com muitas críticas à teoria de Bobbitt (1918) é comum observar discursos 

na atualidade que são possíveis resolver os problemas da sociedade por meio da 

escola, deixando a necessidade de superar as desigualdades sociais e econômicas. 

Para tanto, nesse período o currículo passa útil e prático na organização 

burocrática com critérios estabelecidos para o desenvolvimento das habilidades que 

permitissem planejar e elaborar instrumentos de medição e averiguação de 

instrumentos desenvolvidos e aprendidos. Em 1949, segundo Silva (2010) o modelo 

de currículo proposto por Bobbitt (1918) consolidou-se em um livro publicado por 

Tyler (1974), quando os mesmos propõem que: 

[...] o desenvolvimento do currículo deve responder a quatro 
principais questões: que objetivos educacionais deve a escola 
procurar atingir?; que experiências educacionais podem ser 
oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos?; 
como organizar eficientemente essas experiências educacionais?;  e 
como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo 
alcançados? (SILVA, 2010, p. 25). 

Teoricamente Tyler (1974) identificou quatro perguntas básicas no campo 

curricular tradicional proposta por ele, muito embora as proposições direcionassem 

com enfoque tecnicista enfatizando os objetivos comportamentais para atender as 

exigências do desenvolvimento econômico tendo a base industrial. 

Entre um movimento e outro percebemos que a reprodução das relações de 

poder por meio da exploração entre as classes sociais, deu-se num período em que 

surge a escola pública e em conexão o currículo passa a ser um documento 

determinante na escola, com objetivo de interesse capitalista vivenciado entre os 

dois momentos.  A essa relação trabalho-formação deram diferentes discussões 

contraditórias e conflitantes que iria refletir na elaboração de um currículo escolar e 
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que atendesse a ordem capitalista. O trabalho assume um papel na redução da 

formação do indivíduo, e o currículo por sua vez, torna esse indivíduo subordinado. 

Nas análises de Moreira e Silva (2009), as discussões de currículo em seus 

momentos iniciais reforçaram que as escolas procuravam adaptar-se a um currículo 

à ordem capitalista, de interesses da burguesia. Porém, de acordo com as 

perspectivas tradicionais, o currículo era concebido como uma questão 

simplesmente técnica, pois se resumia em discutir as melhores e mais eficientes 

formas de organizá‐lo e aceitar mais facilmente o status quo, aos conhecimentos e 

os saberes dominantes. 

Atualmente há um impasse dos que participam na construção do currículo e 

uma ingerência em suas especificidades da sua prática. As teorias curriculares 

desempenham funções que convertem mediadores entre o pensamento e ação da 

educação, sendo consequentemente o professor e o aluno destinatário do seu uso. 

Embora seja possível perceber que o currículo é um veículo impregnado de 

ideologias, valores e de interesses, os teóricos contextualizam os aspectos sobre as 

teorias tradicionais, teorias críticas e pós-críticas, argumentando que nenhuma teoria 

é neutra, científica ou desinteressada. O reconhecimento das conexões históricas do 

currículo desde as transformações para o mundo do trabalho até as concepções 

ideológicas de grupos que detêm o poder a cultura hegemônica, constitui o primeiro 

passo para se avançar em direção as discussões e elaboração de propostas 

curriculares e a construção de instituições mais sensíveis aos apelos de 

emancipação humana. 

 

 5.1- TEORIAS CRÍTICAS E PÓS-CRÍTICAS 
 

 O estudo sobre currículo decorre de diversas concepções conflituosas que 

vem sendo questionadas desde o surgimento da escola pública, às últimas décadas 

do Século XX ao início do Século XXI, um período em que os estudos curriculares 

foram marcados por decisões em racionalizar a gestão curricular, em atendimento  

as exigências econômicas, social e cultural do período.  

Historicamente a produção teórica curricular expressa o embate de posições 

antagônicas na sociedade capitalista. As críticas à sociedade capitalista, ao longo da 

história do século XX, foram dirigidas ao sistema de ensino e aos currículos 

tecnicistas baseados nos princípios da administração científica. 
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De acordo com as perspectivas tradicionais, o currículo era concebido como 

uma questão simplesmente técnica resumia-se em discutir as melhores e mais 

eficientes formas de organizá‐lo e aceitar mais facilmente o status quo, enquanto as 

às perspectivas críticas e pós‐críticas, o currículo se tornaria mais complexo na 

medida em que passaria a concebê‐lo como um campo ético e moral.  

Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade 
técnica de como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o 
currículo, em contraste, começam por colocar em questão 
precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 
educacionais (SILVA, 2010, p. 30).  

Em contraste a essa discussão o autor argumenta os modelos curriculares que 

nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas que implica nas relações 

de poder as quais se preocupam com as conexões entre saber, identidade e poder. 

Historicamente há um paradoxo entre as teorias tradicionais e as teorias críticas do 

currículo. As teorias tradicionais tem como princípio um olhar da teoria de aceitação, 

ajuste e adaptação, tais como “[...] o ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, 

didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos” (SILVA, 2010, p. 17), 

com base nesses conceitos, as teorias tradicionais eram impregnadas de 

desigualdade e injustiça social.  Por outro lado, emerge a teoria crítica baseadas na 

“[...] ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, 

relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo 

oculto e resistência” (SILVA, 2011, p. 14). 

Assim podemos identificar que as teorias críticas responsabilizavam a 

tradicional pela desigualdade e injustiça social. A partir da teoria crítica permitia 

compreender os conceitos de como fazer o currículo e a sua essência.  No entanto, 

as concepções de currículo foram institucionalizadas pelas decisões básicas em 

racionalizar a gestão curricular as exigências econômicas, sociais e culturais do 

período. 

A essa atitude percebemos que um reconhecimento das conexões entre as 

concepções de currículo e suas transformações no mundo, porém vale destacar que 

os ajustes curriculares estão vinculados a algum tipo de arcabouço ideológico e de 

grupos de poder, não existindo neutralidade e com intencionalidade na educação. 

Para isso, Silva (1996) define currículo como um campo permeado de poder, 

ideologia e cultura, para o autor: 
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O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 
e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também 
no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, 
currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. 
O currículo corporifica relações sociais. (SILVA, 1996, p. 23). 

Pensar o currículo a partir deste discurso e tomá-lo como prescrição de 

procedimentos, no pensamento de um instrumento capaz de proporcionar as 

transformações ou não em uma sociedade. É possível perceber a prática 

mencionada por Silva (1996) no processo escolar atual, estabelecendo‐se um 

entendimento da relação de poder nas escolas públicas, observando que as 

relações internas na escola ainda contribui aos alunos mais favorecidos 

economicamente reproduzindo os aspectos necessários para a sociedade 

capitalista. 

Nessa perspectiva o currículo assumiu uma ampla discussão no campo da 

educação. Moreira e Silva (1997, p. 23) afirmam que é “[...] a veiculação de idéias 

que transmitem uma visão do mundo social vinculada aos interessados grupos 

situados em uma posição de vantagem na organização social”. O currículo é um 

campo permeado de ideologia, cultura e relações de poder, sendo um modelo de 

produção ao mundo social, e o aspecto ideológico deve ser considerado nas 

discussões sobre currículo. Nas contribuições de Apple (2006) o currículo é como 

um mecanismo de controle social, reproduzindo a sua lógica de dominação 

excludente e desigual, por meio da escola. 

Silva (2010) e Althusser (1983) forneceu uma base crítica marxista da 

educação marcando um momento de forte percepção da questão da ideologia em 

educação, a ideologia e os aparelhos ideológica do Estado. Embora, objeto de 

crítica, seus pressupostos foram importantes pelo pioneirismo. Althusser (1983) fez 

uma breve referência à educação em seus estudos, nos quais pontuou que a 

sociedade capitalista depende da reprodução de suas práticas econômicas para 

manter a sua ideologia. Sustentando que a escola é uma forma utilizada pelo 

capitalismo para manter sua ideologia, atingindo toda a população por um período 

prolongado de tempo. 

Na visão de Althusser (1983) a ideologia dominante transmite seus princípios, 

por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus interesses, como 

mecanismos seletivos que fazem com que crianças de famílias menos favorecidas 
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saiam da escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias das classes 

dominantes, e por práticas discriminatórias que levam as classes dominadas a 

serem submissas e obedientes à classe dominante. (SILVA, 2010). 

De acordo com Silva (2010), os sociólogos franceses Bourdieu e Passeron 

desenvolveram uma crítica à educação contrária à análise marxista, eles 

propuseram que a reprodução social ocorre por meio da cultura. O grande 

diferencial está em compreender a reprodução não apenas do ponto de vista da 

estrutura econômica da sociedade, mas enfatizar as representações simbólicas 

culturais, somada a própria reprodução social.  

[...] a escola não atua pela inculcação da cultura dominante às 
crianças e jovens das classes dominantes, mas, ao contrário, por um 
mecanismo que acaba por funcionar como mecanismo de exclusão. 
O currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se 
expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do 
código cultural dominante. As crianças das classes dominantes 
podem facilmente compreender esse código, pois durante toda sua 
vida elas estiveram imersas, o tempo todo, nesse código. [...] Em 
contraste, para as crianças e jovens das classes dominadas, esse 
código é simplesmente indecifrável. (SILVA, 2010, p. 35). 

O domínio simbólico atua como valores, hábitos e costumes da classe 

dominante constituída por ela como cultura, permitindo definir essa cultura como 

imposição arbitrária ao outro e a esse processo o currículo basea-se na cultura 

dominante arbitrária. Aqui, não propomos que uma ou outra esteja certa ou que 

apenas os valores culturais da classe dominante ou da dominada sejam válidos, 

visto que é necessário analisar a forma como é trabalhada na escola essa cultura 

dominante. Na verdade a reprodução cultural atua na escola como uma educação 

excludente, simbolicamente as crianças das classes dominantes são bem‐sucedidas 

e alcançam um grau mais elevado de escolarização, e as das classes dominadas 

são excluídas da escola ou apenas frequentam até um nível básico da educação. 

É bom que saibamos que a escola é uma reprodução das relações de 

pequenos grupos de dominação excludente e desigual por meio da organização do 

currículo, afinal é na escola que aprendemos a ler e escrever. Essa lógica está na 

afirmação de Apple (2006, p. 103)  

“[...] ocorre nas escolas sob a forma de disciplina, comportamentos 
que ensinam (regras, rotinas, currículo oculto - obediência e 
manutenção da ordem) e por meio das formas de significado que a 
escola distribui” 
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 Portanto, a escola controla pessoas e seus significados, sendo um espaço 

ideal para ensinar os alunos os elementos da obediência e submissão. Na 

perspectiva crítica do currículo há uma necessidade de pensarmos nas intenções 

veladas da escola, no porque de determinados conhecimentos fazerem parte do 

processo de escolarização e outros não. O currículo é o resultado de um processo 

que reflete aos interesses particulares das classes e dos grupos dominantes. Porém, 

os professores são as peças fundamentais e atuantes permitindo e instigando o 

aluno a participar e questionar, bem como propondo‐lhe questões para reflexão.  

Por outro ângulo, a visão pós-crítica de currículo vem ampliar e modificar 

alguns conceitos da perspectiva crítica, contribuindo que a teoria crítica não implica 

na superação da teoria pós-critica, mas combina-se entre si e “[...] ambas nos 

ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade 

e poder”, Silva (2010, p. 147). O poder aqui está vinculado no corpo social, 

contemplando as questões de raça, etnia, gênero e sexualidade. As teorias pós–

críticas abordam com ênfase as preocupações com a diferença, divergem de forma 

significativa do pensamento crítico no entendimento da noção de emancipação com 

as relações saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as diferentes 

culturas raciais e étnicas, enfim, não é uma questão de superação da teoria crítica, 

mas a sociedade moderna nos últimos anos sofreu uma transformação impulsionada 

pela intensificação das comunicações e a escola não pode ignorar essa 

transformação cada vez mais presente no cotidiano da escola. 

Nessa perspectiva Silva (2010) contribuiu em seus estudos que a valorização 

da diferença e o multiculturalismo são os destaques para a diversidade cultural no 

mundo contemporâneo, sem subjulgar a inferioridade uma do outro. Por sua vez 

vem ampliar e modificar alguns conceitos da perspectiva crítica, enfatizando as 

competências e habilidades e não aos conteúdos. Cabe ao educador a tarefa em 

moldar esses conceitos e aprimorar um mundo complexo de indagações, priorizando 

um diálogo e instigando o aluno a uma relação da realidade e sistematizando as 

experiências vividas com o outro. 

As desigualdades criadas dentro do âmbito escolar não aparecem apenas nas 

relações de poder entre grupos dominantes, mas também nas diferenças raciais.  A 

Diversidade Cultural é uma realidade na escola e o reconhecimento da pluralidade 
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dos sujeitos com base no respeito e na diferença, faz com que os indivíduos tenham 

um olhar como um trunfo para a construção de uma sociedade mais justa, mais 

livres e com oportunidades para todos. 

Diante disso, entendemos que o desafio fundamental consiste em clarificar que 

a diversidade cultural é uma intervenção que oferece argumentos de decisões para 

a construção de estratégias que garanta o exercício da liberdade e o fortalecimento 

da coesão social e cultural. 

 

A interculturalidade e a escola 

 

No ambiente escolar, onde há presença de alunos indígenas, o currículo se 

perspectiva para o encontro de culturas. É ali que as ações curriculares se 

manifestam por meio das ações culturais, formulando um novo mundo. Pensar num 

currículo intercultural significa um respeito étnico, ou seja, reconhecer os elementos 

implícitos na dimensão da complexidade dessa construção. 

Portanto os educadores necessitam ter consciência que o saber curricular é 

produzido no ambiente escolar no processo do intercruzamento de valores culturais. 

Na realidade o processo intercultural, está nas práticas do cotidiano da escola, 

dentro ou fora dela, nas relações entre professor-aluno e aluno-aluno. Para Candau 

(2002) a interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do 

direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade 

social. A interculturalidade promove as relações dialógicas e igualitárias entre grupos 

de culturas diferentes, não ignorando as relações de poder presentes nas relações 

sociais, e ainda afirma que: 

“[...] a perspectiva intercultural que defendo quer promover uma 
educação para o reconhecimento do ―outro, para o diálogo entre os 
diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a 
negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 
projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 
integradas. A perspectiva intercultural está orientada à construção de 
uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de 
igualdade com políticas de identidade [...]. (CANDAU, 2002, p. 52). 
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É necessária uma busca pela democracia, sem negar as diferenças, 

destacando que a interculturalidade só existe porque há um ponto de diferenciação 

entre o eu e o outro, sendo um rompimento com as características 

homogeneizadoras, em busca de um diálogo entre os distintos. É uma prática que 

busca superar preconceitos e estereótipos monoculturalmente introduzidos na 

sociedade. 

Para intensificar a discussão, reporto as preposições de Canclini (2007), que 

reforça em suas palavras esclarecendo que a interculturalidade possui uma 

neutralidade frente às forças dicotômicas presentes em sociedades multiculturais, é 

um espaço de aproximação sem julgamento e pelo reconhecimento e respeito pelo 

outro.  

Desse modo, evidencia-se que a interculturalidade é furto de trocas e 

interações culturais, acometendo uma transformação, não em anular as diferenças e 

nem extingui-las, mas sim uma ação baseada na relação entre grupos sociais e 

étnicos, promovendo um diálogo na construção de uma sociedade democrática e 

humanizada. 

Alcançar o êxito educacional é considerar que as diferenças não são 

obstáculos para o cumprimento da ação educativa. É atribuir que as práticas 

pedagógicas não sejam amparadas por um currículo homogêneo e nem a 

estagnação por parte de alguns docentes. É levar em consideração a efetivação de 

uma prática pedagógica que desafie as diferenças culturais no contexto escolar. 

No entanto, a escola urbana é percebida como um espaço onde a diversidade 

cultural se manifesta e ganha expressão, especialmente quando há alunos 

indígenas. Portanto, para esses indivíduos é reproduzido um conhecimento 

homogêneo [...] É possível afirmar que a perspectiva intercultural em Educação não 

pode ser dissociada da problemática social e política presente em cada contexto 

(CANDAU, 2000, p. 49). É necessário rever os paradigmas homogeneizantes e 

oportunizar o repensar das práticas educativas sob novas perspectiva 
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6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA E ANALISE DOS 
RESULTADOS 
 

Após apresentarmos o desenho da pesquisa, nessa seção efetivamos a 

análise e interpretação dos dados coletados da escola pesquisada, no PPP e nas 

vozes dos professores e dos alunos indígenas do Ensino Médio, no que tange às 

contribuições ou não do currículo na perspectiva cultural e as práticas pedagógicas 

adotadas na sala de aula. A análise documental do PPP teve como objetivo verificar 

como a escola inclui em seu currículo a diversidade cultural no intuito de entender 

como acontecem as ações educativas. Para tanto, as dados obtidos no PPP foram 

organizados em categorias estabelecidas a priori com base em Bardin (2009).  As 

falas dos sujeitos deram origem a categorias de análises (Bardin, 2009) levando em 

consideração critérios da similaridade e frequência das respostas.  Essas mesmas 

vozes são interpretadas à luz do nosso referencial teórico. 

 
 
 
6.1 Análise Documental do PPP da Escola  
 

Nessa subseção analisamos o Projeto Político-Pedagógico do ano de 2014 da 

escola participante desse estudo. A análise desse documento teve por objetivo 

investigar se o currículo da referida escola estava construído para atendimento às 

questões da diversidade cultural.  

O Projeto Político Pedagógico da escola em pauta fundamenta-se nos 

princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996. Encontramos o aporte legal da escola para a elaboração de 

sua proposta pedagógica nos seus artigos 12º, 13º e 14º da LDB 9394/96 

concebendo a autonomia para a elaboração e execução das propostas pedagógicas, 

incluindo a participação de todos os profissionais da educação e a comunidade 

escolar. Isso implica em dizer que um Projeto Político Pedagógico deverá ser 

construído a partir da realidade para a qual será operacionalizado. Nesse sentido, 

Veiga (2000), colabora que, o processo de construção do PPP, exige uma profunda 

reflexão sobre as finalidades da escola, de modo que esclareça seu papel social, 

formas operacionais e ações a serem empreendidos por todos os envolvidos. 

Veiga (2000) aponta ainda que o PPP deve ter três atos distintos: o ato 

situacional compreende os fatos, sociopolítica, econômica, educacional e 
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ocupacional; o ato conceitual, que diz respeito à concepção ou visão da sociedade, 

educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem; e o ato operacional, que tem a 

finalidade de orientar como realizar a ação, posicionar quanto às atividades a serem 

assumidas. Nesse contexto, o ato conceitual e a operacionalização do PPP, foi um 

dos pontos observados e questionados a fim de proporcionar para a escola a 

percepção dos pontos inerentes ao processo de ensino aprendizagem dos alunos 

em questão. 

A estrutura do PPP do ano de 2014 foi revisada, reavaliada e alterada para o 

ano de 2015, incluindo em seus documentos o atendimento à diversidade cultural 

indígena no ambiente escolar por meio de elaboração de metodologias que visem à 

aprendizagem desta clientela que até então estava silenciada. 

Para tanto, observamos as inovações metodológicas no trabalho pedagógico, 

com vistas a contribuir na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, 

especificamente dos alunos indígenas.  

No tange ao aspecto teórico, o Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual 

Conquista D’Oeste fundamenta-se em referências bibliográficas pertinentes, porém, 

não verificamos indicações sobre as características específicas da comunidade 

escolar, necessárias para contextualização da instituição. Apenas no item Marco 

situacional da escola, são levantados alguns questionamentos em relação aos 

alunos indígenas na escola. 

O documento em estudo referencia a existência de duas etnias distintas 

atendidas pela escola, porém, não descreve as ações que serão implementadas 

para o atendimento a essa diversidade. Nesse sentido, observamos no PPP que 

condições necessárias para a sua materialização faz com que a o processo de 

ensino aprendizagem pareça ilusório. Todavia, discutir a diversidade cultural ainda 

constituem ações incipientes no documento, essa atitude favorece preocupações 

pedagógicas no currículo, nesse sentido consideramos que diante de duas etnias 

distintas fazem necessário uma proximidade entre diversidade, currículo e escola. 

Após essa rápida contextualização do PPP, nosso foco de análise recaiu 

sobre alguns pontos no documento institucional, selecionados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Para tanto, as dados obtidos foram organizados em 

categorias estabelecidas a priori com base em Bardin (2009), realizando uma breve 
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reflexão quanto a sua elaboração, finalidades execução. Tais categorias de análises 

foram: práticas pedagógicas e diversidade. 

 

Categoria 1: Práticas Pedagógicas 

Na análise do PPP da escola faz-se necessário observar como o currículo e a 

prática pedagógica são definidos, para verificar se a sua materialização como 

proposta de trabalho é operacionalizada em consonância com tais definições. Nessa 

perspectiva, destacamos o que dispõe o documento em pauta sobre currículo e 

prática pedagógica.  “O currículo deve ser articulado, em termo da seleção de 

conteúdos, significativos, tendo em vista sempre o que pretende desenvolver no 

processo de ensino aprendizagem” (Projeto Político Pedagógico, 2014. p. 15). O que 

verificamos com essa definição, é que o currículo é entendido como algo restrito aos 

conteúdos de ensino e não como uma amplitude maior, como afirma Veiga (2004, 

p.8) “Currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar”. 

Quando a autora faz tal afirmação, nos leva ao entendimento de que o currículo 

abrange outras dimensões, dentre elas, a dimensão social, haja vista que a mesma 

autora ainda falando sobre currículo, enfatiza: “o currículo não pode ser separado do 

contexto social” Veiga (2000, p 8.). 

Dessa forma, ao entendermos o currículo como uma construção social, faz-se 

necessário um repensar da prática pedagógica que valorize os saberes dos alunos 

indígenas presente no contexto escolar desvelando quais as visões 

homogeneizadora presentes nos currículos escolares. 

De fato, os avanços mostram-se ainda complexos, como demonstra Moreira e 

Candau (2013), a escola homogeneizadora continua a enfrentar dificuldades em 

como lidar com a pluralidade cultural, abrir espaços para diferença é um processo 

desafiador. Superar a presença indígena na escola é ter o comprometimento com a 

inclusão cultural na afirmação de uma construção de uma sociedade justa e 

democrática. Para isso, é fundamental que os professores contemplem em seu 

planejamento praticas que favoreçam a inclusão da diversidade cultural em sala de 

aula. Partindo desse entendimento, procuramos evidenciar qual seria a definição de 

prática pedagógica implícita no PPP da escola. Porém, não encontramos uma 

definição específica. Desse modo, o que podemos inferir é que tal prática aparece 
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contemplada quando o referido documento trata de questões como: metodologia, 

planejamento, calendário e outros. 

Ao se referir à metodologia o PPP dispõe:  

 

As metodologias a serem aplicadas nas aulas, são definidas pelos 
professores, a luz das discussões atuais sobre educação, 
observando o coletivo dentro das áreas do conhecimento, definidas 
no PPP. Os profissionais têm liberdade para criar projetos para 
serem desenvolvidos no ano letivo, ressaltando que estes devem ser 
aprovados pelo CDCE [...]. (Projeto Político Pedagógico, 2014, p. 17-
18) 

Quanto ao planejamento, esse está assim descrito: 

O planejamento anual é realizado na semana pedagógica, no 
entanto, os profissionais contratados, não podem participar das 
discussões, pois seus contratos e muitas vezes a atribuição de aula 
não foi realizada pela SEDUC, caracterizando um ponto fraco na 
organização escolar. (Projeto Político Pedagógico, 2014, p. 15) 

E sobre o calendário escolar, encontramos a seguinte colocação: 

Ao longo deste ano além das reuniões programadas no calendário 
escolar, poderão acontecer outras reuniões em especial a pedido dos 
professores quer por turma, quer por área, para discutir ideias novas 
ou para buscar soluções para os problemas e com bons resultados 
para o trabalho pedagógico e para a aprendizagem dos alunos. 
(Projeto Político Pedagógico, 2014, p. 16) 

Diante dessas descrições, fica evidente que quanto à metodologia expressa no 

PPP, a ênfase recai sobre à questão da autonomia dos professores com relação a 

sua prática. No que se refere ao planejamento, podemos verificar que existe um 

momento específico para a sua construção. E sobre o calendário, a programação 

quanto às reuniões é flexível, podendo ocorrer de acordo com as demandas dos 

professores, sempre que houver necessidade de se repensar questões relacionadas 

aos entraves e soluções que possam contribuir para a melhoria dos resultados do 

trabalho pedagógico, tendo como foco a aprendizagem dos alunos. 

Como estamos tratando do atendimento à diversidade cultural na sala de aula, 

nos ancoramos no pensamento de Veiga (2000, p. 16), que ao tratar da prática 

pedagógica, que assim a define: “[...] uma prática social orientada por objetivos, 

finalidades, conhecimentos, e inserida no contexto da prática social”. É sabido que a 

partir de tais pressupostos podemos pensar que a prática não está só no saber do 

conteúdo, mas oferecer um leque de conhecimento, sobretudo com vistas a 
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referendar o atendimento a diversidade cultural numa perspectiva da 

interculturalidade. 

Nesse sentido, percebemos que o PPP da escola oferece a possibilidade de 

incorporar conteúdos que contemple a prática pedagógica do cotidiano nas aldeias 

dos indígenas e sua diversidade étnica nas perspectivas de superação do 

preconceito étnico-raciais na escola. Segundo o Projeto Político Pedagógico da 

escola, os professores necessitam elaborar o planejamento anual em consonância 

com o que está previsto no documento supracitado, acompanhados pela equipe da 

coordenação. Quanto ao currículo, este deve ser articulado, em termo da seleção de 

conteúdos, significativos, tendo em vista, sempre o que pretende desenvolver no 

processo de ensino aprendizagem. 

Por sua vez, a prática pedagógica requer para sua efetivação um interesse 

coletivo necessário para o domínio de metodologias adequadas que atenda a 

diversidade cultural, isso significa uma mudança na organização da prática para 

estimular ações planejadas e organizadas pela própria escola na iniciativa de 

promover o processo de ensino aprendizagem em sua totalidade. 

Categoria 2: diversidade cultural 

A diversidade cultural é uma temática que envolve discussões que permeiam o 

Projeto Político Pedagógico da escola, especificamente em seus aspectos históricos, 

sociais, políticos e culturais. Nesse contexto, incluir diversidade, significa 

compreender as diferenças, o respeito, a multiplicidade de identidades, 

representações e valores sobre o “nós” e, sobretudo, em relação ao “outro” 

(ARROYO, 2008; MOREIRA; CANDAU, 2008; GOMES, 2008).  

Tendo em vista que a diversidade é uma realidade concreta nos diversos 

grupos sociais, considera-se importante discutir sobre o tema nos espaços 

escolares, haja vista que os docentes devem ampliar os conhecimentos sobre essa 

temática, de modo a desenvolver a sua atividade docente mediante os princípios do 

currículo multicultural (MOREIRA e CANDAU, 2008). Para nortear a investigação em 

torno da diversidade, realizamos uma leitura prévia para orientar e analisar o Projeto 

Político Pedagógico, cujo período de execução corresponde ao ano de 2014. Nesse 

sentido, percebemos que o PPP sinaliza a possibilidade de uma escola inclusiva 

considerando a necessidade do atendimento a diversidade cultural. 
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A Escola Estadual Conquista D’Oeste atende duas etnias indígenas 
Nhambiquara e Paresis, que são etnias extremamente distintas com 
relação a sua própria cultura o que se torna um desafio constante de 
aprendizagem, pois estes alunos saem de suas aldeias com uma 
construção de aprendizagem da própria língua materna. E buscam 
apropriar-se da nossa cultura como forma até mesmo de 
sobrevivência. (PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO, 2014, p. 5). 

 
 

O que podemos observar é que o PPP ressalta três grandes questões: 

diversidade cultura; desafios da aprendizagem e a busca da apropriação da nossa 

da cultura. No tocante a diversidade cultural, entendemos que não há um 

aprofundamento teórico por parte dos professores. Compreendemos que, valorizar a 

diversidade etnicorracial e cultural no contexto escolar, é reconhecer e afirmar o 

conhecimento indígena na escola. Abordar as questões culturais desse povo está 

alicerçado na Lei 11.645/08 que permite corrigir as distorções a respeito da inclusão 

da história, da cultura dos povos afrodescendente e dos povos indígenas, suas lutas, 

suas culturas ressaltando a  importância deles para a formação da sociedade 

brasileira. Nesse sentido, acreditamos que os desafios da aprendizagem do ponto 

de vista pedagógico é a permanência dos alunos indígenas na escola numa 

perspectiva do diálogo intercultural.  

Outro aspecto importante é a busca pela apropriação da nossa da cultura. Isso 

implica dizer que o processo de aculturação se dá por meio de duas culturas 

distintas, com transformações que poderão influenciar de forma negativa na cultura 

própria dos alunos indígenas. Rezende (2009) destaca que a escola na cidade para 

os estudantes indígenas constitui um cenário de múltiplas violações de direito: as 

crianças não se sentem a vontade para falar em sua língua materna, o material 

didático, o currículo não representa seu universo, exceto na antiga visão 

caricaturesca, elementos que indicam manifestação de violência institucional 

escolar. Essa problemática também tráz dilemas para a prática do professor, como 

podemos constatar o que está evidenciado no PPP da escola:  

As experiências vivenciadas até aqui por nossos professores nos 
mostra como é difícil trabalhar a diversidade indígena uma vez que, 
não temos muitas referências bibliográficas referentes aos seus 
processos de aprendizagem que possa dar suporte aos educadores 
para realizar um trabalho eficiente e que possa atender as 
expectativas da comunidade escolar. (PROJETO POLITICO 
PEDAGÓGICO, 2014, p. 5) 
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A partir dessa citação evidenciamos os desafios que estão postos na prática 

do professor numa perspectiva intercultural, quais sejam: dificuldade para trabalhar a 

diversidade indígena; processo de aprendizagem e atendimento às expectativas da 

comunidade escolar. (apropriação da cultura do branco). Reconhecemos ser 

fundamental refletir que vivemos em um mundo plural, e a diversidade cultural deve 

ser respeitada e reconhecida, nesse contexto, cabe ao professor reconhecer seu 

papel de mediador na aprendizagem, devendo esta mediação estar desprovida de 

preconceito, estigma e exclusão. 

Outro fato marcante observada no PPP é que o processo de aprendizagem 

sempre recai na apropriação da cultura do branco. Tal apropriação contribui para a 

aquisição de conhecimento em defesa de seus direitos indígenas como cidadão. 

Por último, evidenciamos no PPP (2014) que há necessidade de atribuir nas 

Formações Continuadas, discussões acerca da temática diversidade cultural 

indígena presente no cotidiano da escola, assim as contribuições permitirão 

consolidar uma prática pedagógica em sala de aula, e a escola, não irá 

operacionalizar no vazio. Ela deverá ser compreendida como uma construção diária 

de saberes, inserindo a diversidade cultural no currículo. Essa necessidade constitui-

se ação urgente para materialização das questões culturais no ensino. 

Concluindo a análise do PPP da escola pesquisada, no item a seguir, 

abordaremos as falas dos professores e a sua prática pedagógica relacionada com o 

trabalho para a diversidade cultural. 

 
6.2 As Vozes dos Professores: O que dizem os professores sobre as Práticas 

Pedagógicas para o Trabalho com a Diversidade Cultural em Sala de Aula. 

 
Nesse item, apresentamos os questionamentos e as respostas dos professores 

do Ensino Médio da Escola Estadual Conquista D’Oeste, as quais envolveram 

indagações sobre as seguintes questões: planejamento das aulas, preparação na 

graduação para o trabalho com os alunos indígenas, o trato com a diversidade 

cultural em sala de aula e as contribuições que a equipe pedagógica oferece aos  

professores para as suas ações pedagógicas em sala de aula, junto e os  alunos 

indígenas. O primeiro questionamento que fizemos aos professores foi: Questão 1: 

Quais os documentos norteadores que você utiliza para construir o planejamento 
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das suas aulas? As respostas das professoras a essa indagação nos permitiram 

criar a categoria de análise a seguir.  

Categoria 1: planejamento com base nos documentos legais  

 

Orientações curriculares , PCNs, Livro Didático (PA) 

DCNENs, Orientações Curriculares, LDB (PB) 

Orientações PCNs, material fornecido pela instituição, pesquisa na  
internet. (PC) 
 
Orientações Curriculares.(PD) 

Projeto Político da Escola e PCNs.(PG) 

 

Observamos, a partir das falas apresentadas, que o planejamento é 

fundamentado em documentos legais oriundos do Ministério da Educação, da 

Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e do PPP da escola.  

As Orientações Curriculares é um documento norteador elaborado para a 

educação básica do Estado de Mato Grosso, que em cumprimento do exposto na lei 

n. 9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), vêm subsidiar o 

trabalho dos profissionais que atuam na educação básica do Estado e contemplam 

todas as modalidades de ensino com referenciais teóricos que abordam conteúdos 

educacionais de maneira geral e específica, sendo organizadas por área do 

conhecimento. As orientações têm por finalidade ter uma concepção: 

“formulada de modo a integrar todos os saberes, articulando 
formação científica, tecnológica e cultural, com vistas a superar a 
ruptura historicamente determinada entre uma escola que ensine a 
pensar através do domínio teórico-metodológico do conhecimento, 
socialmente produzido e acumulado” (MATO GROSSO, 2010, p. 16). 

As orientações curriculares são documentos norteadores, que tem uma 

concepção de integração entre a formação do indivíduo em sua totalidade. Porém 

observando o que diz o documento e o que a escola pratica, observamos que a 

instituição ainda adota uma concepção generalista com currículos homogeinizador. 

Historicamente esse processo vem sendo atribuído desde os primeiros momentos 

que realizaram discussões para a construção do currículo nas escolas. É possível 

perceber a hegemonia como transmissores da cultura dominante, segundo Silva 

(2009) o “currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se expressa na 
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linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural dominante”, 

caracterizando uma educação escolar excludente.  

Diante da discussão de uma escola excludente, Lei LDB 9394/96, em seu 

artigo 3º preconiza os seguintes princípios: 

[...] igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização 
da experiência extraescolar; e vinculação entre a educação escolar, 
o trabalho e as práticas sociais.  

Entre os pressupostos descritos na LDB 9394/96 e as Orientações 

Curriculares, evidenciam-se nesses documentos o acesso à escola como garantia 

da inclusão. A questão aqui não é só o entendimento da Lei, mas considerar a 

escola como transmissora de conhecimento, que deve considerar os valores 

culturais presente no contexto escolar. A escola como instituição de transmissão de 

conhecimento, deve considerar os valores culturais indígenas presentes nela, 

levando em conta as ações humanas e sociais que garantam uma igualdade social e 

justiça social. 

Dentre os sujeitos respondentes da questão 1, apenas o sujeito PE, enfatiza 

que não planeja suas aulas baseados nos documentos legais que norteiam a 

inclusão da diversidade cultural indígena na escola. Isso nos leva a inferir duas 

grandes questões envolvendo essa realidade: ou o professor não segue as 

orientações emanadas pela coordenação da escola, quanto ao planejamento das 

suas ações pedagógicas, ou não há acompanhamento e avaliação do trabalho dos 

professores, com vistas à garantia de um atendimento escolar ao qual os alunos 

indígenas têm direito. 

A segunda indagação que fizemos foi: Questão 2: Você teve alguma 

preparação específica na graduação para ministrar aulas aos alunos indígenas?  

A análise das falas dos sujeitos, abaixo relacionadas, referente a esta 

questão, permitiu criar a categoria a seguir: 

 

Categoria 1: ausência de preparação na graduação. 

 Dos sete professores investigados, apenas um anuncia que teve uma 

preparação para trabalhar com a clientela em pauta. Dos professores que ressaltam 

que não obtiveram a formação específica para trabalhar com os alunos indígenas, o 
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professor PE, enfatiza que “[...] tenho me esforçado para que os mesmo interajam. 

Porém, é muito complexo, pois os mesmos não se esforçam para isso. E o professor 

PG, que afirma ter recebido formação explica que “[...] Tive um pouco de estudo de 

antropologia, porém sem aprofundar nas implicações ou aplicações para o ensino 

escolar”. 

[...]“a função do professor será a de proceder de forma acrítica à 
transmissão de conteúdos marcados por visões de mundo e valores 
culturais dominantes, sem que se questionem a representatividade 
de grupos étnico-culturais diversos em práticas curriculares.” 
(CANEN, 2001, p. 210). 

Nesse sentido os professores baseiam-se em transmitir aos alunos indígenas 

conteúdos monoculturais, negando a diversidade cultural e o conjunto de saberes 

presentes nas escolas. A escola é um local formado por uma população 

diversificada, por sua vez tem necessidade de redefinir concepções metodológicas 

que possam superar os paradigmas de uma formação inicial monocultural. 

Quanto à formação inicial, Candau (2008) diz que somente recentemente os 

cursos destinados à formação inicial de professores da Educação Básica incluem 

questões do multiculturalismo em seus currículos e, mesmo assim, o fazem de 

maneira esporádica e pouco sistematizada. Construir práticas formativas 

multiculturais nas instituições de ensino superior é aproximar as suas ações aos 

contextos da diversidade cultural, com o intuito de garantir aos futuros professores 

práticas educativas numa perspectiva crítica que superem os preconceitos e 

estereótipos. 

Santos (2010, p. 278) reconhece um avanço em relação aos cursos 

destinados à formação inicial e afirma que “[...] não é a toa que muitas universidades 

têm reformulado seus currículos para contemplar as diversidades, inspiradas e 

fundamentadas nas leis e recomendações legais oriundas dos Direitos Humanos.” 

Porém, ainda são iniciativas incipientes para a formação inicial no que diz respeito 

ao multiculturalismo, mas válidas, pois trabalhar a diversidade na formação dos 

professores é contribuir em assumir uma formação docente para a diversidade com 

o compromisso político, pedagógico e social. 

Evidentemente, que este cenário traz novos desafios para as universidades 

no sentido de desconstruir uma estrutura curricular monocultural, garantindo a 

construção de currículos e práticas educativas multiculturais que valorizem e 
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dialoguem com a diversidade de valores, saberes, crenças e costumes trazidos 

pelos alunos indígenas para a escola. Dando sequência aos questionamentos, 

apresentamos a seguinte indagação: Questão 03: Como você lida com a diversidade 

em sala de aula? Verificamos que todos os sujeitos responderam que é um desafio 

trabalhar com a diversidade cultural, a especificidade nos permitiu a criação da 

categoria a seguir: 

Categoria 1 diversidade entendida como desafio à pratica pedagógica 

 

Desafiador faço possível para respeitar cada cultura. (PA) 

Acredito que é um desafio lidar com a diversidade. (PB) 

Tento respeitar as culturas, costumes, aprender com eles e ensinar 
um pouco sobre os outros costumes. (PC) 
 
É necessário disposição e reflexão constante. É inevitável 
desenvolver e aprimorar esta habilidade. (PD) 
 
Penso que nós professores precisamos aprender a conviver com a 
diferença, adotando atitudes de coletividade. (PE) 
 
Procuro inserir aqueles vistos como diferente, de uma forma natural. 
(PF) 
 
Considero como uma possibilidade de trocas e crescimento para os 
que se aproximam. (PG) 

 

Os professores evidenciam que o atendimento à diversidade é uma situação 

desafiadora e nos desafios elencados verificamos que a ênfase recai no aspecto da 

interculturalidade. Tal aspecto requer que as atividades desenvolvidas em sala de 

aula, abordem conteúdos que contemplem conhecimentos numa perspectiva 

interdisciplinar, com vistas à contribuição na formação dos alunos indígenas em 

escola.  

Nessa ótica buscamos fundamentação teórica para explicar o aspecto da 

Interculturalidade que é fruto das trocas e interações culturais e o respeito à 

diversidade cultural presente na escola. Compreender a interculturalidade é 

favorecer as relações sociais e étnicas por meio do diálogo entre os diferentes 

grupos e amparada na construção de uma sociedade democrática, humanizada, 

pluralizada e articulando diversas políticas como podemos evidenciar no 

pensamento de CANDAU, 2012, p.245, que assim enfatiza: 
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A interculturalidade fortalece a construção de identidades dinâmicas, 
abertas e plurais, assim como questiona uma visão essencializada 
de sua constituição. Potencializa os processos de empoderamento, 
principalmente de sujeitos e atores inferiorizados e subalternizados, e 
a construção da autoestima, assim como estimula os processos de 
construção da autonomia num horizonte de emancipação social, de 
construção de sociedades onde sejam possíveis relações igualitárias 
entre diferentes sujeitos e atores socioculturais.  

Dialogando com essa autora nota-se que as diferenças culturais levam a refletir 

que interculturalidade presente nas instituições escolares existe porque há um ponto 

de diferenciação entre o eu e o outro. Dessa maneira, os professores necessitam 

adotar um rompimento com as características homogeneizantes, em busca de um 

diálogo entre os distintos. É uma prática na busca de superação de preconceitos e 

estereótipos monoculturalmente introduzidos na sociedade.  

Faz-se necessário levar em conta que o contato intercultural e as diversas 

decorrências das práticas pedagógicas no reconhecimento do outro pela 

compreensão das relações culturais na escola, implica ouvir e respeitar as 

diferenças e valer-se da pluralidade cultural, indagar e identificar o que se passa em 

sala de aula e buscar respostas.  

Os desafios elencados pelos professores validaram na percepção da 

interculturalidade por meio do respeito pelo outro. Porém, convalida a carência em 

trabalhar com a com a diversidade. Moreira e Candau (2003, p. 156) em seus 

estudos, constataram a existência da incapacidade dos professores da educação 

básica para trabalhar com a diversidade cultural presente na escola.  É inevitável 

observar que os sujeitos apenas repetem o respeito pela diversidade, reconhecendo 

a existência da interculturalidade, porém, não há como trabalhar sem vincular o tema 

ao processo curricular da escola. Caso isso não ocorra somente a escola 

reconhecerá o respeito pelo outro, mas a prática pedagógica continuará sendo 

homogênea. No contexto da inclusão cultural, Moreira e Candau (2003, p. 166) 

destacam que o “[...] papel dos (as) professores (as) é fundamental, argumentando 

que a formação docente, tanto a inicial como a continuada, passa a ser um lócus 

prioritário para todos aqueles que querem promover a inclusão destas questões na 

educação. Porém, Não é uma tarefa fácil incluir as questões da diversidade no 

contexto escolar, pois essa atividade implica, acima de tudo, um compromisso dos 

educadores.  
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É nesse contexto, que o foco na formação docente para o multiculturalismo 

ainda está em torno das questões curriculares na escola. Não há transformação no 

comportamento dos educadores se o currículo da escola permanecer homogêneo. 

Defendemos aqui que o processo discursivo do currículo seja revisto e que as vozes 

ausentes da minoria nos currículos sejam presentes, partindo dessa idéia, Silva 

(1999, p. 90) defende que a “[...] obtenção da igualdade depende de uma 

modificação substancial do currículo existente.” Quando reportamos para os 

desafios da diversidade presente na escola, observamos que lidar com toda essa 

complexidade sem reconhecimento da cultura presente no cotidiano da escola, é 

retroceder todos os aspectos existenciais sem a presença das discussões relativas à 

diversidade cultural e a inserção do tema no contexto curricular da escola 

pesquisada. Na sequência das questões formuladas junto aos  professores, 

indagamos: Questão 4: Quais as contribuições que a equipe pedagógica oferece aos  

professores para o seu trabalho em sala de aula junto aos  alunos indígenas? Das 

falas apreendidas foi possível a criação da categoria, a seguir: 

 

Categoria 1  Contribuições não Sistematizadas 

O básico algum vídeo, orientações curriculares, e por não receber 
nenhum material da secretaria de educação.(PA) 

Nenhum.(PB) 

Não procurei a equipe pedagógica para tais contribuições.(PC) 

Nenhuma, pois a escola também não recebe suporte.(PD) 

Tentam nos ajudar de acordo com seu tempo.(PE) 

Nenhuma, pois a escola também não recebe suporte.(PF) 
 
Tem promovido debates para incentivar a busca por melhores 
caminhos.(PG) 

 

Percebemos na fala dos sujeitos que as contribuições da Coordenação 

pedagógica, quanto à orientação do planejamento escolar, denota ser incipiente 

para dar suporte às dificuldades que os professores possuem em relação ao 

atendimento à diversidade cultural em seu trabalho em sala de aula. Mediante a 

essa constatação, entendemos ser necessária uma assessoria sistematizada, 

objetivando organizar um plano de ação para subsidiar a formação continuada numa 

perspectiva multicultural. Essa organização deverá estimular a necessidade da 
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percepção na identificação das necessidades dos alunos indígenas, buscando 

fontes de informações para uma reflexão sobre a sua prática.  

Inicialmente, é preciso conceber a educação multicultural como uma 
perspectiva que deve informar todas as áreas do conhecimento e do 
currículo escolar, fazendo-se presente nas diversas atividades 
voltadas para essa formação e nas práticas cotidianas entre os 
atores sociais envolvidos. (CANEN E XAVIER, 2011, p. 643 

Fica evidente que conceber uma educação multicultural, significa pensar numa 

efetiva mudança na ação do professor sobre o olhar para a diversidade. Isto posto, a 

Formação Continuada é um subsídio de decodificação de teorias e conceitos, que 

estimularão mudanças na prática pedagógica em sala de aula. Para tanto o diálogo 

apresenta-se como um instrumento importante entre a coordenação e os 

professores para que possam estabelecer uma dinâmica de entendimento e 

reflexão, em que as “vozes” de todos sejam ouvidas, consideradas e debatidas.  

Com isso, argumentamos que a formação continuada de professores poderá 

contribuir a partir de uma perspectiva crítica reflexiva sobre o fazer pedagógico, 

cabendo ao Coordenador Pedagógico o papel de promover a construção coletiva do 

saber (a teoria) e do saber fazer (a prática).  

Entretanto a escola necessita propiciar espaços de requalificação da 

competência profissional. Fusari, (2008) defende que o trabalho ativo e intencional 

do coordenador, sempre terá que ser articulado com o projeto político pedagógico da 

escola, favorecendo ao docente a tomada de consciência sobre a ação da prática 

pedagógica. Contudo, analisamos que a requalificação articulada com as ações da 

prática inseridas no processo da formação contínua buscará alcançar mudanças 

significativas para o reconhecimento das deficiências do seu próprio trabalho. 

Não poderíamos nesse estudo ouvir apenas as vozes dos professores, desse 

modo, apresentaremos na subseção a seguir as vozes dos alunos indígenas. 

6.3 As vozes dos alunos indígenas: suas percepções quanto à representação 
da escola urbana em suas vidas.  

Temos como objetivo apresentar as vozes de 7 alunos indígenas, via entrevista 

semiestruturada (Anexo “D”). As falas dos sujeitos deram origem a categorias de 

análises (Bardin, 2011). Tais categorias foram criadas levando em consideração 

critérios da similaridade e frequência das respostas. Iniciamos a investigação com o 

seguinte questionamento: Questão 1: O que a escola urbana representa para você? 
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As respostas dos sujeitos nos permitiram construir uma categoria de análise, 

a qual foi: 

Por que nós aprende mais a adquirir mais conhecimento (a 1) 

Estudo aqui porque na aldeia não tem ensino médio. ( a2 ) 

Porque os professores aqui explica melhor e também tira minhas 
dificuldade que nós trazemos da aldeia. (a 3) 
 
Eu acho muito melhor estuda dentro da cidade porque aqui tem mais 
para entender. (a 4) 
 
Por que eu quero aprender a cultura do branco. (a 5) 

Por que quero aprender coisa de branco, e ser respeitado. (a¨6) 

Gosto de estudar aqui, aqui a gente aprende português, inglês. (a7) 
 

Nas falas desses sujeitos verificamos que se tornou constante os indígenas 

buscarem na cidade os meios para serem reconhecidos em sua cultura e terem 

consequentemente acesso às políticas que os beneficiem e atendam como saúde, 

trabalho e educação.  

Considerando os motivos que atraem a vinda dos indígenas para a cidade, 

verificamos uma problemática na aldeia, a inexistência do Ensino Médio nas escolas 

das aldeias. Porém Both (2009), em seus estudos argumenta de forma contrária e 

contribui que os indígenas na cidade “[...] buscam a escola como um caminho, como 

uma estratégia que lhes assegurem cidadania plena.” (p. 25). A integração dos 

alunos indígenas na escola urbana dá o sentido de melhorias para suas vidas, 

contribuindo no processo de implementação de políticas públicas e sociais. Tal 

situação, leva a consciência de que a escola da cidade orienta e defender seu povo 

incorporando os conceitos do homem branco. 

Ao contrário de Both (2009), Rezende (2009), ressalta que a escola urbana 

para os indígenas reflete um cenário de múltiplas violações de seus direitos, o aluno 

na escola urbana, não se sente à vontade para expressar a sua língua materna, o 

material didático e o currículo, representa um universo oposto, elementos que 

indicam manifestação de violência institucional da escola.  

Para entendermos as colocações dos autores, observamos na escola 

pesquisada a complexidade que a mesma possui no atendimento a essa clientela, 

mesmo os alunos indígenas considerando a escola da cidade como um local de 

aquisição de conhecimento para seu povo. A instituição possui um currículo 

homogêneo, professores despreparados para a inserção da diversidade, 
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planejamentos de aula com ausência de metodologia específica para a inserção 

cultural. 

Diante dessa constatação, evidenciamos que a escola possui dificuldade para 

atribuir uma educação intercultural, nesse sentido a cultura do indígena dentro da 

instituição, passa a não existir. Para Rezende (2009) a escola é um espaço onde 

não só o conhecimento é garantido, mas os processos de interculturalidade em si: 

A escola tem uma grande responsabilidade e deve mediar o 
processo de normalização das relações indígenas/não indígenas. Por 
ser detentora do conhecimento, deveria adotar postura não 
discriminatória e respeitadora. Entretanto, ainda não é o que 
acontece (REZENDE, 2009, p. 90). 

 
A essa reflexão, analisamos a necessidade de uma reflexão pautada na 

responsabilidade da inserção das tradições e culturas indígenas na escola. 

Incentivar a escola para uma formação intercultural em sua totalidade seria o ideal, 

por meio da Formação Continuada, visto que esta formação é garantida pelo decreto 

nº 2007 de 29/12/1997 à formação pedagógica dos profissionais das escolas 

estaduais do Estado de Mato Grosso. 

Inferimos que a presença indígena na escola urbana provoca uma série de 

tensionamentos evidenciando algumas vezes discriminações étnicas ou dificuldades 

para lidar com este outro. Muitas vezes, os alunos indígenas são vistos como, 

alunos comportados e que copiam as tarefas, para alguns professores há uma falsa 

ideia de que estão aprendendo. 

A vivência na escola urbana demonstra o desejo em concluírem o Ensino 

Médio, com o objetivo de ingressarem na Universidade e o compromisso em 

regressar às aldeias com conhecimentos propícios para contribuir com seus povos. 

No entanto, as relações de aprendizagem serão construídas a partir do momento 

que a escola efetivamente propor um currículo e formação continuada de 

professores com um olhar por meio da interculturalidade e a aproximação da 

alteridade. 

Na sequência das questões formuladas junto aos alunos indígenas, 

indagamos:  Questão 2: Quais as disciplinas que possuem dificuldades? 

O que diante das falas dos sujeitos culminou na categoria de análise abaixo 

exposta: 

Categoria 1: dificuldade na área de conhecimento: das Ciências da 

Natureza e Matemática: 
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Química e matemática (a1) 

Matemática, inglês e a língua do povo (a2) 

Português e química (a3) 

Matemática, física, química e biologia (a4) 

Matemática, física e inglês (a5) 

Matemática, física, química e biologia (a6) 

Eu não me lembro de dificuldade, só o barulho da sala que incomoda 
(a7) 

 

A evidência quanto à dificuldade desses alunos no que se referem a essas 

disciplinas, nos remete a fazer algumas reflexões: até que ponto essas disciplinas 

são desenvolvidas levando em consideração os conhecimentos prévios desses 

alunos? A forma como esses conteúdos são trabalhados têm uma relação com o 

contexto sociocultural real desses alunos? Tais indagações são necessárias uma 

vez que o trabalho com a diversidade em sala de aula não deve ser desvinculado 

das questões inerentes à realidade presente nos contextos escolares. Essa 

interpretação pode ser corroborada pelo pensamento Both (2006, p.83), que afirma: 

“Existe um currículo comum a todos os estudantes. O 
estudante índio é escolarizado como se fizesse parte da 
sociedade “branca”, e como se essa sociedade fosse 
monocultural no espaço e no tempo”. 

À luz do pensamento desse autor, podemos enfatizar que o currículo comum 

nas escolas urbanas é direcionado a uma clientela comum. A partir do momento que 

verificamos a existência da diversidade indígena no contexto escolar, a parte 

diversificada do referido currículo deverá ser materializada na perspectiva do 

atendimento à heterogeneidade.  

 
6.4 O Projeto Político Pedagógico da escola e as vozes dos professores e dos 
alunos indígenas: a realidade desvelada. 

 
Entrecruzando os dados obtidos na análise do Projeto Político Pedagógico da 

escola participante desse estudo, bem como as questões investigadas junto aos 

professores e alunos respondentes da pesquisa em pauta, buscamos resposta para 

a evidência ou não da inclusão do atendimento à diversidade cultural indígena 

presente no currículo escolar. 
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No tocante à prática pedagógica descrita no PPP, enquanto essa abarca 

questões relacionadas à metodologia, planejamento e calendário escolar e não há 

uma apresentação definida, e clara no projeto e nas falas dos professores, essa 

prática pedagógica está vinculada à elaboração do planejamento, porém, um 

planejamento comum a todos.  Os alunos indígenas, por sua vez, ressaltam suas 

dificuldades quanto à aprendizagem dos conteúdos, o que nos leva ao entendimento 

que essa prática não está relacionada com o contexto sociocultural real dos seus 

sujeitos. 

Em se tratando da inclusão da diversidade cultural, na escola pesquisada, o 

PPP anuncia que atende duas etnias distintas. Ressalta ainda no tocante à temática 

em pauta, que os professores sentem dificuldades em trabalhar a diversidade 

indígena por não contar com referências bibliográficas que os permitam a realização 

de um trabalho eficiente que vá ao encontro das necessidades das referidas etnias. 

Evidenciamos nas falas dos professores, dificuldade em trabalhar a diversidade 

cultural na sala de aula. Para os alunos indígenas, a escola torna-se um meio de 

aquisição de conhecimento, porém o currículo continua homogêneo. Denotando a 

necessidade de uma formação continuada de professores que os preparem para o 

atendimento à diversidade presente em sala de aula.  

Acreditamos que muito mais do que isso – dito anteriormente – a escola ainda 

possui um formato do século XIX, portanto, por mais que nos discursos apareça à 

necessidade da escola trabalhar com questão da interdisciplinaridade, da 

multiculturalidade, da interculturalidade, da diversidade cultural, a escola ainda não 

consegue trabalhar com esses pressupostos do século XXI e continua presa ao seu 

formato tradicional em que os conhecimentos trabalhados ainda são os 

“conhecimentos dos poderosos” e não com o “conhecimento poderoso”. As práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula ainda continuam sendo aquelas 

restritas as caixinhas curriculares, pois a formação inicial e continuada, mesmo com 

as Políticas Públicas Educacionais instituídas, ainda possuem características 

homogêneas, ou seja, historicamente em seus formatos de caixinhas; enfim,  a 

escola ainda está presa à antiguidade. 

Ao lado de todas as problemáticas citadas acima, está a rigidez de um sistema 

educativo brasileiro, frente modalidades educativas que necessitam de olhares 

diferenciados, porém a educação está engessada num modelo homogêneo. No 
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entanto, o desafio atual é reconstruir conceitos a partir da perspectiva de um modelo 

menos subalterno. Não podemos negar as raízes históricas da nossa sociedade, 

trazer a problemática é buscar o diálogo intercultural imprescindível ao 

desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

Certamente, o processo do acolhimento à diversidade cultural na escola, é uma 

trajetória plural, concebida como um elemento fundamental de uma sociedade que 

se comprometida com a construção democrática, a equidade e o reconhecimento 

dos diferentes grupos socioculturais que os integram. É nesse contexto que a 

interculturalidade é usada para indicar uma proposta de convivência democrática 

entre as diferentes culturas na escola.  

Com esses dados, ao concluirmos esse estudo, verificamos a necessidade de 

uma articulação entre a teoria e a prática vinculada ao tema em estudo, na produção 

de um espaço de mudanças e inovações e no realinhamento para a prática 

pedagógica no âmbito da Educação Básica do Ensino Médio nas escolas urbanas 

que atendam alunos indígenas.  
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CONSIDERAÇÕES 
 

 

Ao finalizarmos este estudo, retomamos a questão que o norteou: em que 

medida a inclusão da diversidade cultural é desvelada no PPP da escola investigada 

e na percepção dos professores e alunos indígenas? A resposta a essa indagação, 

foi evidenciada ao trabalharmos com os seguintes objetivos específicos: 

 a) identificar no Projeto Político Pedagógico (PPP) a prática pedagógica e a 

lugar da diversidade cultural no currículo escolar.  

b) identificar na percepção do professor questões atinentes a sua preparação 

na graduação para o trabalho com os alunos indígenas, ao planejamento das aulas 

e o trato com a diversidade cultural em sala de aula. 

c) averiguar as contribuições que a equipe pedagógica oferece aos professores 

para o suas ações pedagógicas em sala de aula, junto aos alunos indígenas. 

d) Identificar na percepção dos alunos indígenas o que a escola urbana 

representa e suas dificuldades quanto à aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Os resultados obtidos quanto a esses objetivos nos apontam os indicadores a 

seguir. 

No tocante ao Projeto Político Pedagógico, observamos que o documento em 

pauta fundamenta-se nos princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Verificamos que o PPP e o currículo 

tecem informações incipientes quanto à inclusão da diversidade cultural, 

demonstrando claramente uma emergência para ampliar as discussões pertinentes 

em torno da diversidade cultural e a prática pedagógica no contexto escolar. Os 

dados apurados apontam que há uma ausência de conhecimento acerca do tema 

em pauta pelos professores. A essa percepção faz-se necessário construir medidas 

capazes de promover a realização de uma prática consciente e comprometida com o 

ensino aprendizagem dos alunos indígenas. Por último, evidenciamos no PPP que  

há uma proposta bem definida de currículo para atribuir nas Formações 

Continuadas, discussões em torno da temática diversidade cultural indígena 

presente no cotidiano na escola.  Assim, as contribuições precisam ser consolidadas  

numa prática pedagógica em sala de aula. Ela deverá ser compreendida como uma 

construção diária de saberes, inserindo a diversidade cultural no currículo. Tal 
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necessidade constitui-se ação urgente para materialização das questões culturais no 

ensino. 

No que diz respeito à percepção dos professores quanto à sua formação, ao 

planejamento das suas aulas e o trato da diversidade cultural, destacamos que: 

mediante a complexidade que envolve a formação inicial, podemos concluir que é 

um desafio construir práticas formativas multiculturais no sentido de aproximar o seu 

ações aos contextos da diversidade cultural, com o intuito de garantir aos 

professores práticas educativas numa perspectiva crítica que superem os 

preconceitos e estereótipos. Acerca do planejamento das aulas, consideramos que 

na investigação, o professor possui subsídios teóricos na elaboração de seu 

planejamento, com vistas à garantia de um atendimento escolar aos quais os alunos 

indígenas têm o direito assegurado por lei, mas o acompanhamento e avaliação do 

trabalho dos professores encontram-se fragilizados por parte da coordenação 

pedagógica. 

Acerca das contribuições que a equipe pedagógica oferece denota ser 

incipiente para dar suporte às dificuldades que os professores possuem em 

atendimento à diversidade cultural na escola. Mediante a essa constatação, 

entendemos ser necessária uma assessoria sistematizada, objetivando organizar um 

plano de ação para subsidiar a formação continuada numa perspectiva multicultural. 

Essa organização deverá estimular a necessidade da percepção na identificação 

das necessidades dos alunos indígenas, buscando fontes de informações para uma 

reflexão sobre a sua prática.  

No que tange à percepção dos alunos indígenas quanto à representação da 

escola e as suas dificuldades, foi observado que a escola urbana para os alunos 

indígenas podem possibilitar uma ascensão social e individual, demonstrando o 

desejo em concluírem o ensino médio, com o compromisso de regressar às aldeias 

com conhecimentos propícios na contribuição com seu povo. Em contrapartida, a 

escola ainda possui um currículo homogêneo, professores despreparados para a 

diversidade, planejamentos de aula com ausência de metodologia adequada para 

este atendimento. As relações de aprendizagem serão construídas a partir do 

momento que a escola efetivamente vivenciar um olhar por meio da 

interculturalidade e a aproximação da alteridade. 
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Nesse sentido, vale destacar a necessidade de uma reforma no PPP da escola 

que concerne uma educação diferenciada assegurando um atendimento aos alunos 

indígenas confere as Diretrizes da Educação Nacional dar visibilidade e voz a essas 

culturas negadas nas práticas pedagógicas. Para tanto é fundamental que a escola 

pesquisada em suas Formações Continuadas possibilite a preparação de 

professores para que tenham metodologias adequadas no atendimento a todas as 

questões que a diversidade étnica coloca em nível prático, ideológico e teórico. 

Mediante tais resultados, concluímos que a relevância dessa investigação 

consiste em apresentar indicadores para a construção de um currículo que atenda a 

diversidade cultural, aproximando-se efetivamente das reais necessidades dos seus 

beneficiários, promovendo dessa forma o que entendemos ser um diálogo 

intercultural.   
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NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 
Questionário I – Professores Ministrantes de disciplinas do Ensino Médio. 
 

Senhor Professor:  
O questionário que o Senhor (a) está sendo convidado (a) a responder tem a 

finalidade de coletar dados para a pesquisa de Mestrado em Educação/PPGE/UNIR, 
cujo projeto tem como objetivo efetuar a análise de uma experiência de Professores 
de alunos Indígenas em uma escola urbana. 
Portanto, solicito a Vossa colaboração no sentido de responder as questões a 
seguir, para que as mesmas sejam utilizadas como dados para a pesquisa. 
 

 
 

 ______________________________________ 
Wanda Isabel Senatore 

Rua Francisco Barros – Bairro Igarapé 
78.900-970 – Porto Velho - Rondônia 

E-mail: wanda_senatore@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar.  
O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da UNIR que funciona na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, localizada 
na  Rodovia BR 364, KM 9,5 – Área Rural, sentido Acre. CEP: 78900-980 – Porto Velho - RO – 
Brasil. Fone (69) .......... Endereço eletrônico:   
 
Porto Velho (RO),  30 de setembro de 2014. 
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APÊNDICE A – Modelo Questionário aplicado aos professores do Ensino 

Médio. 
 
 

 
Questionário pertinente aos dados pessoais dos Professores do Ensino Médio da 
Escola Estadual Conquista D’Oeste, Conquista D’Oeste-MT para a composição da 
pesquisa de Mestrado (PPGE-UNIR): A ESCOLA URBANA E A INCLUSÃO DE 
ALUNOS INDIGENAS: Currículo X Diversidade em Busca de um Diálogo 
Intercultural. 

 
 
‘ 

 
1  DADOS PESSOAIS  

 
Sexo:              M (   ) F (   )            
 
 Idade:             (   ) 
 
 
 
1 DADOS PROFISSIONAIS 

 
 
Instituição de origem:............................................................................................. 

Área de Formação: ............................................................................................... 

Tempo que atuava no ensino superior como professor (    ) anos 

Titulação: Graduado (  ) Especialista  (   ) Mestre  (   ) Doutor (   ) 
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APÊNDICE B–Roteiro de Entrevista para aos professores do Ensino Médio 

 
Roteiro de entrevista semiestruturada aplicado aos Professores do Ensino Médio da 
Escola Estadual Conquista D’Oeste, Conquista D’Oeste-MT para a composição da 
pesquisa de Mestrado (PPGE-UNIR): A ESCOLA URBANA E A INCLUSÃO DE 
ALUNOS INDIGENAS: Currículo X Diversidade em Busca de um Diálogo 
Intercultural. 

 
 
 
 

Questões 

 
 
 
 

Sujeitos Questão 1: Quais os documentos norteadores que você 
utiliza para construir o planejamento das suas aulas? 

P.A Orientações curriculares , PCNs, Livro Didático 

P.B DCNENs, Orientações Curriculares, LDB 

P.C Orientações PCNs, material fornecido pela instituição, pesuqisa 
na internet. 

P.D Orientações Curriculares. 

P.E Planejamento das aulas e dinâmicas. 

P.F Eu procuro planejar meus conteúdos de acordo com as 
orientações curriculares da escola 

P.G Projeto Político da Escola e PCNs. 

 
 
 
 
 

Sujeitos Questão 2: Você teve alguma preparação  específica na 
graduação para ministrar para alunos indígenas?  

P.A Não, nenhuma. 

P.B Não. 

P.C Não. 

P.D Nenhuma. 

P.E Não especificamente, mas tenho me esforçado para que os 
mesmo se interajam. Porém é muito complexo pois os mesmos 
não se esforçam para isso. 

P.F Não. 

P.G Tive um pouco de estudo antropologia, porém sem aprofundar 
nas implicações ou aplicações para o ensino escolar. Comentar 
pq?? 
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Sujeitos Questão 3: Como você lida com a diversidade? 

P.A Desafiador faço possível para respeitar cada cultura. 

P.B Acredito que é um desafio lidar com a diveridade. 

P.C Tento respeitar as culturas, costumes, aprender com eles e 
ensinar um pouco sobre os outros costumes.  

P.D É necessário disposição e reflexão constante. É inevitável 
desenvolver e aprimorar esta habilidade. 

P.E Penso que nós professores precisamos aprender a conviver com 
a diferença, adotando atitudes de coletividade. 

P.F Procuro inserir aqueles vistos como diferente, de uma forma 
natural. 

P.G Considero como uma possibilidade de trocas e crescimento para 
os que se aproximam. 

 
 
 
 
 
 
 

Sujeitos Questão 4: Quais as contribuições que a equipe pedagógica 
oferece aos  professores para o seu trabalho em sala de aula 
junto aos  alunos indígenas? 

P.A O básico algum vídeo, orientações curriculares, e por não receber 
nenhum material da secretaria de educação. 

P.B Nenhum. 

P.C Não procurei a equipe pedagógica para tais contribuições. 

P.D Nenhuma, pois a escola também não recebe suporte. 

P.E Tentam nos ajudar de acordo com seu tempo. 

P.F Nenhuma, pois a escola também não recebe suporte. 

P.G Tem promovido debates para incentivar a busca por melhores 
caminhos. 
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NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 
Questionário – Alunos Indígenas do Ensino Médio. 
 
Caros Alunos:  

O questionário que o vocês está sendo convidado (a) a responder tem a 
finalidade de coletar dados para a pesquisa de Mestrado em Educação/PPGE/UNIR, 
cujo projeto tem como objetivo efetuar a análise no atendimento curricular da escola 
aos aluno Indígenas em uma escola urbana. 
Portanto, solicito a vocês no sentido de responder as questões a seguir, para que as 
mesmas sejam utilizadas como dados para a pesquisa. 

 
 
 
 
 
 

 ______________________________________ 
Wanda Isabel Senatore 

Rua Francisco Barros – Bairro Igarapé 
78.900-970 – Porto Velho - Rondônia 

E-mail: wanda_senatore@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar.  
O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos da UNIR que funciona na Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, localizada na  Rodovia BR 364, KM 9,5 – Área 
Rural, sentido Acre. CEP: 78900-980 – Porto Velho - RO – Brasil. Fone (69) 
.......... Endereço eletrônico:   
 
Porto Velho (RO),  30 de setembro de 2014. 
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APÊNDICE C– Roteiro  de Questionário para os Alunos Indígenas 
 

 
Questionário pertinente aos dados pessoais dos alunos indígenas do Ensino Médio 
da Escola Estadual Conquista D’Oeste, Conquista D’Oeste-MT para a composição 
da pesquisa de Mestrado (PPGE-UNIR): A ESCOLA URBANA E A INCLUSÃO DE 
ALUNOS INDIGENAS: Currículo X Diversidade em Busca de um Diálogo 
Intercultural. 

 

 
 
1  DADOS PESSOAIS  

 
Idade:................................................................................................ 
Sexo: M (   ) F (   )             Idade:             (       ) 
 
 

 2 DADOS PROFISSIONAIS 

 

Instituição:............................................................................................. 
Serie : .................................. 
turno......................................................... 
Etnia:.................................................................................................. 

 
 

1.Onde cursou a ensino fundamental (séries iniciais) 

(   ) na aldeia 
(   ) na cidade 
 

 

2.Onde cursou a ensino fundamental ( séries finais) 

(   ) na aldeia 
(   ) na cidade 
 

 

3.Em que ano terminou o ensino fundamental (completo) 

_______________________ 
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APÊNDICE D– Roteiro  de Entrevista para os Alunos Indígenas 
 
 
Roteiro de entrevista semiestruturada aplicado aos alunos indígenas do Ensino 
Médio da Escola Estadual Conquista D’Oeste, Conquista D’Oeste-MT para a 
composição da pesquisa de Mestrado (PPGE-UNIR): A ESCOLA URBANA E A 
INCLUSÃO DE ALUNOS INDIGENAS: Currículo X Diversidade em Busca de um 
Diálogo Intercultural. 
 
 
 
 
 

Sujeitos Questão 1: o que a escola urbana representa para você 

p.1 Por que nós aprende mais a adquirir mais conhecimento 

p.2 Estudo aqui porque na aldeia não tem ensino médio. 

p.3 Porque os professores aqui explica melhor e também tira 
minhas dificuldade que nós trazemos da aldeia. 

p.4 Eu acho muito melhor estuda dentro da cidade porque aqui 
tem mais para entender. 

p.5 Por que eu quero aprender a cultura do branco. 

p.6 Por que quero aprender coisa de branco, e ser respeitado. 

p.7 Gosto de estudar aqui, aqui a gente aprende português, 
inglês. 

 

 

 

Sujeitos Questão 2: quais os conteúdos que possuem 
dificuldade? 

p.1 Química e matemática. 

p.2 Matemática, inglês e a língua do povo. 

p.3 Português e química. 

p.4 Matemática, física, química e biologia. 

p.5 Matemática, física e inglês. 

p.6 Matemática, física, química e biologia 

p.7 Eu não tenho muita dificuldade, só o barulho da sala que 
incomoda. 
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Sujeitos questão 3: quais os motivos que levam os alunos 
indígenas a desistir da escola. 

p.1 As vezes porque minha nota é baixa 

p.2 Queria que a escola fosse na aldeia, a aldeia é longe, 
cansa, aí tiro nota baixa 

p.3 Gostaria que a escola fosse na aldeia, aqui é difícil, aí lá 
temos que plantar, tem as festa, tem que cuidar do povo. 

p.4 Por que eu queria que fosse a escola para a aldeia. 

p.5 Temos que plantar, aí a gente falta muito quando vem pra 
escola já não consegue aprender muito. 

p.6 É difícil aqui, tiro nota baixa, se fosse lá na aldeia acho que 
podia ser mais fácil. 

p.7 Falto muito, aí quando venho pra escola tem um monte de 
tarefa, eu falto porque tem que trabalhar na aldeia. 
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APÊNDICE E- Carta de Anuência 
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APÊNDICE F- Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) 

 

Sr. (a)_____________________________________________________ 

  

Título da Pesquisa: A ESCOLA URBANA E A INCLUSÃO DE ALUNOS 
INDIGENAS: Currículo X Diversidade em Busca de um Diálogo Intercultura. 

 

Nome do Pesquisador: Wanda Isabel Senatore Vargas, mestranda em Educação 

do PPGE/UNIR – Linha: Formação Docente.  

1. Natureza da pesquisa: o sr (sra) é convidado a participar desta pesquisa que 

tem como objetivo: Investigar se a escola urbana atende um diálogo intercultural 

e a inclusão da diversidade cultural dos alunos indígenas em seu currículo. 

2. Participantes da pesquisa: professores do Ensino Médio e alunos  indígenas do 

Ensino Médio da Escola Estadual Conquista D’Oeste. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o sr/sra permitirá que o/a 

pesquisadora Wanda Isabel Senatore Vargas Rodrigues faça uma coleta de 

dados utilizando como instrumental a aplicação de questionário, e entrevistas. O 

sr./sra tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o sr/sra. 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone (69) 8146- 0232, do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário 

através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: Haverá entrevistas com os docentes  do Ensino Médio e 

alunos  indígenas do Ensino Médio da Escola Estadual Conquista D’Oeste. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos 

à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão 

conhecimento dos dados. 
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Benefícios: ao participar desta pesquisa o sr (sra) não terá nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes quando 
dispuser da coleta e análise de dados no sentido de oportunizar a escola uma 
análise das 
 

1. praticas pedagógicas dos docentes que trabalham com alunos indígenas no 

Ensino Médio,  e sugestões de melhoria que impactem na Educação Básica 

desta instituição. 

2. Pagamento: O sr (sra) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Ao final, escreverei um trabalho dissertativo sobre as contribuições e 

apontamentos percebidos a partir desta pesquisa. Comprometo-me a voltar, e 

divulgar os resultados desse trabalho no lócus da investigação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

Porto Velho, ..... de ............................ de 2015. 

 

 

 

 

______________________________                     _______________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                                        Orientadora 

 

                  
_______________________________ 
               Pesquisadora 
       Telefone: 69 8146 02 
APÊNDICE G - Modelo do termo de compromisso do pesquisador responsável 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO – PPGE/UNIR. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

 
 

Título da Pesquisa: A Escola Urbana e A Inclusão de Alunos Indígenas: 

Currículo X Diversidade em Busca de um Diálogo Intercultura. 
 

 
 

Pesquisador Responsável:  Wanda Isabel Senatore Vargas Rodrigues 
Orientadora: Prof. Drª. Carmen Tereza Velanga. 

 

 

Eu, Wanda Isabel Senatore Vargas Rodrigues, responsável pela pesquisa acima 
identificada, declaro que conheço e cumprirei as normas vigentes expressas na resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde em suas resoluções 
complementares (CNS/MS 240/1997, 196/96, 251/1999, 303/2000, 304/2000, 346/2000 e 
347/2000, 466/2012), assumo, neste termo o compromisso de:  Somente iniciar a pesquisa 
após sua aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa com seres humanos (CEP-UNIR); 

 
1. Caso a pesquisa seja interrompida, informar tal fato ao CEP-UNIR, de forma 

justificada; 

2. Na ocorrência de evento adverso grave, comunicar imediatamente a CEP-UNIR, bem 

como prestar todas as informações que me forem solicitadas; 

3. Ao utilizar dados e informações coletadas no prontuário dos sujeitos da pesquisa, 

assegurar a confidenciabilidade e a privacidade dos mesmos; 

4. Destinar os dados coletados somente para o projeto de pesquisa ao qual se 

vinculam. Todo e qualquer outro deverá ser objeto de um novo projeto de pesquisa 

que deverá ser submetido à apreciação do Comitê de ética e Pesquisa; 

5. Apresentar relatórios parcial e final sobre o desenvolvimento da pesquisa ao CEP-

UNIR 

                                      

                                                 Porto Velho/RO,             de, 2015 

 
Wanda Isabel Senatore Vargas Rodrigues 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 


