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Não são somente as lideranças indígenas que 

precisam estar capacitadas para trabalhar 

com o mundo dos brancos, os brancos também 

devem estar aptos a trabalhar com os povos 

indígenas. Só assim a ideia da interculturali-

dade será praticada e vivida, o que é essencial 

para que o Brasil seja verdadeiramente demo-

crático e pluriétnico.  

(LUCIANO, 2006, p. 70). 
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RESUMO 

 

O estudo apresenta reflexões, discussões e resultados da execução do projeto de pesquisa “Di-

ferença Cultural: reflexão sobre as ações pedagógicas com estudantes indígenas no Ensino 

Médio”. A pesquisa foi desenvolvida na E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha, no período de 

novembro de 2018 a agosto de 2019, tendo como objetivo refletir com a comunidade escolar 

sobre as ações pedagógicas desenvolvidas pela instituição com vistas à elabora-

ção/planejamento de práticas pedagógicas diferenciadas que possibilitem a permanência e as 

aprendizagens interculturais e que contemple os interesses dos estudantes indígenas na escola 

urbana. A legislação utilizada foi a CF de 1988, a LDB nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNEI) e a Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008. Este fundamentou-se no campo da inter-

culturalidade crítica discutindo sobre as identidades e relações históricas colonialistas junta-

mente com a educação decolonial e intercultural na educação, com análise das ações pedagó-

gicas diferenciadas com estudantes indígenas no ensino médio. Os aportes teóricos estão em-

basados principalmente pelos seguintes autores: Galeano e Quijano apresentando as identida-

des e relações históricas colonialistas; Freire, Candau, Fleuri, Walsh e Tubino discutindo so-

bre a decolonial e interculturalidade crítica na educação; Luciano, Ladeira e Bonin analisando 

as ações pedagógicas diferenciadas com estudantes indígenas. Adotou-se a abordagem quali-

tativa, por se tratar de uma investigação que contempla a interpretação das informações. A 

metodologia aplicada foi da pesquisa-ação, coerente com a proposta do projeto que era esta-

belecer uma intervenção em uma realidade visando a sua melhoria. Participaram da pesquisa 

16 sujeitos, a saber: a equipe pedagógica da escola composta de: Diretora, Vice-Diretora, Su-

pervisor, duas Orientadoras, professora da sala de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) e Coordenadora do Projeto Guaporé; seis estudantes indígenas do ensino médio “Me-

diação tecnológica” e três estudantes indígenas do ensino médio “Regular”. Para desenvolver 

o estudo foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa: Bibliográfica, Documental e Pesqui-

sa-ação, e como instrumentos metodológicos, o questionário semiaberto, diário de campo e 

grupo de discussões. Os resultados apontam que a educação escolar para os estudantes indí-

genas, em contexto urbano, que queremos ainda está em construção. Onde percebeu-se, a au-

sência de conhecimentos em relação à educação intercultural, bem como, a necessidade de 

trabalhar a Lei 11.645/08 nas escolas. Entretanto, todos os encontros realizados proporciona-

ram uma visão construtivista da realidade existente, dando oportunidade tanto para os educa-

dores como para os estudantes indígenas refletirem em quais práticas pedagógicas diferencia-

das podem contribuir tanto para as aprendizagens interculturais como para a permanência dos 

estudantes indígenas na escola pesquisada. 

 

Palavras-chave: Diferença cultural. Indígenas em escolas urbanas. Ações Pedagógicas Dife-

renciadas. Educação Intercultural.  

 

 

  



 

 

SCHNEIDER, Ana Paula Rossaci. Diferencia cultural: reflexión sobre acciones pedagógicas 

con estudiantes indígenas en el bachillerato.  Porto Velho/RO. 2019. 138p. Tesis doctoral 

(Máster Profesional en Educación Escolar) - Programa de Postgrado en Educación Escolar - 

UNIR, Porto Velho, 2019.  

 

 

RESUMEN 

 

El estudio presenta reflexiones, discusiones y resultados de la implementación del proyecto de 

investigación "Diferencia cultural: reflexión sobre acciones pedagógicas con estudiantes indí-

genas en la escuela secundaria". La investigación fue desarrollada en E.E.E.F.M. Celso Fe-

rreira da Cunha, de noviembre de 2018 a agosto de 2019, con el objetivo de reflexionar con la 

comunidad escolar sobre las acciones pedagógicas desarrolladas por la institución con miras 

al desarrollo/planificación de prácticas pedagógicas diferenciadas que permitan la permanen-

cia y el aprendizaje intercultural y que consideren los intereses de los estudiantes indígenas en 

la escuela urbana. La legislación utilizada fue el FC de 1988, LDB No. 9.394/96, las Directri-

ces Curriculares Nacionales para la Educación Secundaria, la Referencia Curricular Nacional 

para las Escuelas Indígenas (RCNEI) y la Ley No. 11.645 del 10 de marzo de 2008. Se basó 

en el campo de la interculturalidad crítica, donde se discutieron las identidades colonialistas y 

las relaciones históricas, junto con la educación decolonial e intercultural en la educación, con 

el análisis de acciones pedagógicas diferenciadas con estudiantes indígenas en el bachillerato. 

Las contribuciones teóricas se basan principalmente en los siguientes autores: Galeano y Qui-

jano presentando identidades colonialistas y relaciones históricas; Freire, Candau, Fleuri, 

Walsh y Tubino discutiendo la interculturalidad decolonial y crítica en la educación; Luciano, 

Ladeira y Bonin analizando las acciones pedagógicas diferenciadas con estudiantes indígenas. 

Se adoptó el enfoque cualitativo, ya que se trata de una investigación que incluye la interpre-

tación de la información. La metodología aplicada fue la investigación de acción, coherente 

con la propuesta del proyecto de establecer una intervención en una realidad con el objetivo 

de mejorarla. Dieciséis sujetos participaron en la investigación, a saber: el equipo pedagógico 

de la escuela compuesto por: director, vicedirector, Supervisor, dos Asesores, profesor de la 

Sala de Asistencia Educativa Especializada (AEE) y Coordinador del Proyecto Guaporé; seis 

estudiantes indígenas en el Liceo "Mediación Tecnológica" y tres estudiantes indígenas en el 

Liceo "Regular". Para desarrollar el estudio se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica, Documental y de Investigación de Acción, y como instrumentos metodológi-

cos, el cuestionario semiabierto, el diario de campo y el grupo de discusión. Los resultados 

muestran que la educación escolar de los estudiantes indígenas, en un contexto urbano, que 

queremos, está todavía en construcción. Donde se observó, la falta de conocimiento en rela-

ción con la educación intercultural, así como la necesidad de trabajar la Ley 11.645/08 en las 

escuelas. Sin embargo, todas las reuniones realizadas proporcionaron una visión constructivis-

ta de la realidad existente, brindando una oportunidad tanto a los educadores como a los estu-

diantes indígenas para reflexionar sobre qué prácticas pedagógicas diferenciadas pueden con-

tribuir tanto al aprendizaje intercultural como a la permanencia de los estudiantes indígenas en 

la escuela encuestada. 

 

Palabras-clave: Diferencias culturales. Indios en escuelas urbanas. Acciones Pedagógicas 

Diferenciadas. Educación Intercultural 
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ABSTRACT 

  

The study presents reflections, discussions and results of the implementation of the research 

project "Cultural Difference: reflection on pedagogical actions with indigenous students in 

high school". The research was developed at E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha, from No-

vember 2018 to August 2019, aiming to reflect with the school community on the pedagogical 

actions developed by the institution with a view to the development/planning of differentiated 

pedagogical practices that enable the permanence and intercultural learning and that consider 

the interests of indigenous students in urban school. The legislation used was the 1988 FC, 

LDB No. 9.394/96, the National Curriculum Guidelines for High School, the National Curric-

ulum Reference for Indigenous Schools (RCNEI) and Law No. 11.645 of March 10, 2008. 

This was based on the field of critical interculturality discussing colonialist identities and his-

torical relations together with decolonial and intercultural education in education, with analy-

sis of differentiated pedagogical actions with indigenous students in high school. The theoret-

ical contributions are mainly based on the following authors: Galeano and Quijano presenting 

colonialist identities and historical relations; Freire, Candau, Fleuri, Walsh and Tubino dis-

cussing decolonial and critical interculturality in education; Luciano, Ladeira and Bonin ana-

lyzing the differentiated pedagogical actions with indigenous students. The qualitative ap-

proach was adopted, since it is an investigation that includes the interpretation of information. 

The applied methodology was action research, coherent with the project's proposal to estab-

lish an intervention in a reality aiming at its improvement. Sixteen subjects participated in the 

research, namely: the school's pedagogical team composed of: Director, Vice-Director, Su-

pervisor, two Advisors, teacher of the Specialized Educational Assistance Room (AEE) and 

Coordinator of the Guaporé Project; six indigenous students in the "Technological Mediation" 

high school and three indigenous students in the "Regular" high school. The following types 

of research were used to develop the study: Bibliographic, Documentary and Action Re-

search, and as methodological instruments, the semi-open questionnaire, field diary and dis-

cussion group. The results show that school education for indigenous students, in an urban 

context, which we want is still under construction. Where it was noticed, the absence of 

knowledge in relation to intercultural education, as well as the need to work the Law 

11.645/08 in schools. However, all the meetings held provided a constructivist vision of the 

existing reality, providing an opportunity for both educators and indigenous students to reflect 

on which differentiated pedagogical practices can contribute both to intercultural learning and 

to the permanence of indigenous students in the school surveyed. 

  

Keywords: Cultural difference. Indians in urban schools. Differentiated Pedagogical Actions. 

Intercultural Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Políticas inclusivas tem sido o centro das discussões no mundo educacional desde os 

anos 1990. A sociedade é plural composta de pessoas com diferentes personalidades, constru-

ções, culturas e modos de compreender o mundo a sua volta. No entanto, o sistema tradicional 

de ensino não contempla essas particularidades, estabelecendo um perfil de estudante distante 

da realidade. Ou seja, as instituições buscam que os estudantes se adaptem à educação ofere-

cida, sem incluir em sua didática elementos que fazem parte da construção histórica e cultural 

dos sujeitos no processo de ensino e de aprendizagem.  

Concomitante às novas perspectivas sobre a educação há políticas públicas que vi-

sam à inserção de grupos minoritários na sociedade e no ambiente escolar. Exemplo disso é a 

legislação de cunho afirmativo, como a lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que discorre sobre o 

direito do acesso à educação especializada, a acessibilidade, a vida, moradia, e inúmeros ou-

tros elementos que facilitem a independência de pessoas com deficiência (BRASIL, 2015); a 

lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso por cotas nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio  (BRASIL, 2012); a lei 

12.343, de 2 de dezembro de 2010, que instituiu o plano nacional da cultura e estabelece dire-

trizes pertinentes sobre a diversidade cultural (BRASIL, 2010); entre outras recentes leis que 

buscam dar enfoque as questões necessárias para a sociedade e tão importantes para o desen-

volvimento humano. 

Considerando estas duas perspectivas e minha trajetória há nove anos na educação 

atuando como pedagoga, com especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, 

iniciei minha carreira profissional em uma escola pública municipal lecionando para os estu-

dantes da Educação de Jovens e Adultos e trabalhei também com os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Trabalho há cinco anos como Orientadora Educacional no Ensino Médio do 

Instituto Federal de Rondônia/ Campus Cacoal.  

Deparo-me, diariamente, com os estudantes que segundo a instituição escola não se 

adaptam no padrão/perfil instituído por ela, são os rotulados de “indisciplinados, incapazes de 

aprender, inaptos ao ambiente escolar” reafirmando realidades vividas e analisadas há anos, 

como escreveu Arroyo (2007). Segundo ele, mesmo que os profissionais da educação reco-

nheçam que há características e ritmos de aprendizado diferentes, por haver estudantes com 

habilidades e contextos culturais distintos, a escola não considera esses fatores ao elaborar o 

padrão de aprendizado adequado. 
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Durante esses anos que atuo no Campus Cacoal, mesmo com a política de cotas que 

garante o acesso dos estudantes indígenas, poucos são os que têm efetivado matrícula e, ainda 

menor o índice dos que tem permanecido e obtido êxito na instituição. Os estudantes indíge-

nas que ingressam acabam evadindo-se pelas barreiras impostas pelo sistema educacional e 

inexistência de políticas de permanência. Diante desse cenário tive a oportunidade, em 2017, 

de iniciar o mestrado e pesquisar essa temática que tanto tem me inquietado, porém como em 

2018, ano de realização da pesquisa, não havia nenhum estudante indígena matriculado no 

ensino médio no Campus de Cacoal, não pude realizar o estudo no próprio Campus, buscando 

outras realidades educacionais para investigar e buscar alguma alternativa de melhoria.  

Atualmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

há aproximadamente 1.375 índios da etnia Suruí habitando a Terra Indígena (T. I.) Sete de 

Setembro, localizada no município de Cacoal, no estado de Rondônia, sendo que desse total, 

cerca de 310 indígenas residem na zona urbana do município. De acordo com o Setor Peda-

gógico da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), a escola da rede estadual do município 

de Cacoal com o maior número de estudantes indígenas matriculados no ensino médio é a 

Escola Celso Ferreira da Cunha.  

A Escola Estatual de Ensino Fundamental e Médio Celso Ferreira da Cunha está lo-

calizada no bairro Riozinho do município de Cacoal-RO. A comunidade Riozinho é composta 

por indígenas, ribeirinhos e pessoas da classe econômica baixa. A origem do bairro está asso-

ciada à colonização do estado de Rondônia, através da construção da BR 364, momento em 

que o crescimento do estado, a ocupação das terras indígenas e o contado com o não indígena 

teve como consequência a proliferação de doenças, com as quais os indígenas não estavam 

acostumados. Visando encontrar recursos junto ao posto da FUNAI para tratar de suas doen-

ças e melhorar sua qualidade de vida, os indígenas migraram para o Distrito Riozinho, atual-

mente, reconhecido como bairro de Cacoal (PESSOA, 2007, p. 3). 

A realidade da educação brasileira tem sido transformada com o decorrer do tempo e 

novas diretrizes têm sido fixadas na tentativa de promover avanços no desenvolvimento da 

educação e na aprendizagem dos estudantes, embora tais alterações nem sempre sejam con-

sensuais. Resultado da atuação de forças da sociedade o sistema educacional tem buscado 

estabelecer em suas políticas pedagógicas um cenário estudantil mais pluralista e com capaci-

dade de atender a todos os novos perfis acadêmicos (CANDAU, 2008). 

Com a implementação e execução das políticas públicas educacionais, voltadas para 

os indígenas e a educação em suas comunidades, propostas na Constituição Federal (CF), Leis 

de Diretrizes e Bases (LDB), Referencial Curricular Nacional para Educação Indígena 
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(RCNEI), Plano Nacional de Educação (PNE), e entre outros, muito já foi alcançado, mas 

ainda há grandes desafios pela frente para o pleno desenvolvimento da educação junto às co-

munidades indígenas, como garantir a formação dos professores para suprir as necessidades 

da educação escolar indígena, produção de livros/materiais didáticos-pedagógicos, referencias 

de autoria indígena para o fortalecimento dos currículos diferenciados, recursos financeiros 

para a ampliação, construção e reformas das escolas nas comunidades indígenas.  

A luta dos povos indígenas visa reconhecer, proteger e reafirmar suas identidades e 

projetos para que possam efetivar as demandas das comunidades indígenas em relação à edu-

cação, saúde e políticas públicas, sendo assim a educação escolar indígena é alicerce para a 

melhoria de vida dos povos e também reinvindicação de seus direitos a uma educação de qua-

lidade, pois os Povos Indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, 

intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional que 

fundamenta a Educação Escolar Indígena.  

Contudo, a escola não está preparada para atender as diferenças, dentre as quais des-

tacam-se as crianças de cultura indígena que saem de sua comunidade para morar na cidade, 

trazendo consigo modos próprios de perceber o mundo, de se expressar e de apreender conhe-

cimentos. Para Mantoan (2000) as escolas abertas à diversidade são aquelas em que todos os 

estudantes se sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças, ou melhor, são escolas 

que não são indiferentes às diferenças. Mantoan (2002) ainda salienta que as escolas para to-

dos se caracterizam por reconhecer e valorizar as diferenças, a heterogeneidade das turmas e a 

diversidade do processo de construção coletiva e individual do conhecimento. 

Nesse contexto, indagamos: será que essas inquietações estão presentes nas escolas 

da Amazônia? Nesta direção, essa pesquisa visa responder as seguintes questões: As escolas 

públicas urbanas do município de Cacoal desenvolvem ações diferenciadas voltadas à perma-

nência e as aprendizagens interculturais dos estudantes indígenas do ensino médio? Se desen-

volvem quais são essas ações? Tais ações têm garantido a permanência e as aprendizagens 

interculturais dos estudantes indígenas? A escola tem refletido sobre a permanência e as 

aprendizagens interculturais desse público? É possível construir ou adequar com a escola prá-

ticas pedagógicas diferenciadas que possibilitem a permanência e as aprendizagens intercultu-

rais dos estudantes indígenas? Diante dessa problemática a pesquisa teve como objetivo geral 

refletir em dialogia com a comunidade escolar de uma instituição pública urbana do municí-

pio de Cacoal as ações pedagógicas diferenciadas que desenvolvem voltadas à permanência e 

as aprendizagens interculturais de estudantes indígenas do ensino médio. 
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Tendo em vista os dados alarmantes dos índices de matrículas, permanência e êxito 

dos estudantes indígenas nas instituições de ensino público no Brasil, que demonstram as de-

ficiências nas estruturas pedagógicas para lidar com essa categoria de alunos, intensifica-se a 

urgência em tratar sobre as didáticas empregadas nas escolas (LADEIRA, 2004). A diferença 

e a desigualdade cultural estão presentes no cotidiano escolar, portanto seu grande desafio é 

reconhecer está diversidade como parte inseparável da formação do indivíduo, trabalhar para 

superação de qualquer tipo de discriminação e valorizar a trajetória particular dos grupos que 

a compõem. 

O texto ora apresentado está organizado em seis partes: A primeira seção correspon-

dente a introdução, apresentou-se um breve histórico da mestranda, a problemática e o objeti-

vo da pesquisa. 

Na segunda seção foi apresentado o processo metodológico empregado no desenvol-

vimento do trabalho de pesquisa, bem como, os motivos pelos quais optamos por esta meto-

dologia.  

A terceira seção expôs acerca da escola urbana e o estudante indígena, destacando o 

ensino médio para os indígenas no Brasil em contextos urbanos. Foi abordado a luta dos mo-

vimentos sociais mais populares pelo acesso às instituições escolares, salientando a percepção 

do estudante indígena sobre a escola urbana. 

Dedicamos a quarta seção à discussão da temática, colonialidade, educação decolo-

nial e intercultural, pois a descolonização do poder, do saber e do ser somente é viável, medi-

ante uma atitude decolonial, isto é, uma postura crítica ante a colonialidade e suas implica-

ções. Também foi discutido sobre a interculturalidade funcional X interculturalidade crítica, 

mostrando que a interculturalidade crítica é mais do que a coexistência de culturas, implica 

diálogo cultural, o que pressupõe miscigenação de diversas culturas. E por fim, foram apre-

sentadas algumas ações pedagógicas diferenciadas com estudantes indígenas no ensino médio. 

Na quinta seção discutiremos sobre as intenções pedagógicas e os documentos esco-

lares sobre as aprendizagens interculturais e a permanência dos estudantes indígenas na esco-

la, juntamente com o histórico dos estudantes indígenas na instituição, mostrando quem e 

quantos são os estudantes indígenas do ensino médio da Escola Celso Ferreira da Cunha. Ou-

tro aspecto analisado foram os diálogos com a equipe pedagógica da escola, para a elaboração 

de uma proposição didática diferenciada articulada aos interesses indígenas. Concluímos a 

seção apresentando a construção do produto educacional. 
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O texto encerra com as considerações iniciais, momento em que o projeto conseguiu 

atingir seu principal intuito ao promover uma reflexão e intervenção na realidade desta escola 

e, consequentemente, na vida destes estudantes e da comunidade.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

 

Nesta seção apresentaremos todo o processo metodológico empregado no desenvol-

vimento do trabalho de pesquisa, bem como os motivos pelos quais optamos por esta metodo-

logia. A pesquisa apresenta como abordagem, a qualitativa, tendo em vista a sua característica 

de oportunizar a interpretação dos dados coletados, relevante para a proposição do presente 

trabalho. Trabalhamos com a pesquisa-ação devido ao fato de ser uma proposta de investiga-

ção científica que objetiva intervir em uma realidade para melhorá-la em parceria com os su-

jeitos envolvidos na comunidade pesquisada. 

 

 

2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O estudo buscou responder as seguintes indagações: As escolas públicas urbanas do 

município de Cacoal desenvolvem ações diferenciadas voltadas à permanência e as aprendi-

zagens interculturais dos estudantes indígenas do ensino médio? Se desenvolvem quais são 

essas ações? Tais ações têm garantido a permanência e as aprendizagens interculturais dos 

estudantes indígenas? A escola tem refletido sobre a permanência e as aprendizagens intercul-

turais desse público? É possível construir ou adequar com a escola práticas pedagógicas dife-

renciadas que possibilitem a permanência e as aprendizagens interculturais dos estudantes 

indígenas? 

Diante dessa problemática a pesquisa teve como objetivo geral refletir em dialogia 

com a comunidade escolar de uma instituição pública urbana do município de Cacoal as ações 

pedagógicas diferenciadas que desenvolvem voltadas à permanência e as aprendizagens inter-

culturais de estudantes indígenas do ensino médio. 

E como objetivos específicos: levantar o perfil dos discentes indígenas que cursam o 

ensino médio na escola participante do projeto; analisar o aproveitamento escolar dos estu-

dantes segundo suas próprias perspectivas; verificar por meio dos documentos o que a escola 

tem definido para assegurar a construção de aprendizagens interculturais e a permanência dos 

estudantes indígenas e realizar discussões com a equipe pedagógica, a partir dos dados levan-

tados, sobre as ações desenvolvidas pela escola com vistas à elaboração/planejamento de prá-

ticas pedagógicas diferenciadas que contemple os interesses indígenas na escola urbana. 
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2.2 A ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, pois essa abordagem oportuniza a 

integração entre pesquisador e sujeito pesquisado. Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pes-

quisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo 

a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investi-

gações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento e outros, possibilitando um maior 

envolvimento entre pesquisador e participantes.  

Conforme Godoy (1995) quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o 

entendimento de fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise 

qualitativa seja a mais indicada.  

Triviños (2009, p. 128-30) explicita algumas características principais de uma pes-

quisa qualitativa, os quais embasam também este trabalho:  

 

 Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instru-

mento chave; 

 Possui caráter descritivo;  

 O processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto;  

 A análise dos dados é realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisa-

dor; 

 Não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos;  

 Tem como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de re-

sultados (TRIVIÑOS, 2009, p. 128-30) 

 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados descriti-

vos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo (FLICK, 2009). 

Para Minayo (2016), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profun-

do das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionali-

zação de variáveis. 

A característica da pesquisa qualitativa é o contato direto e prolongado do pesquisa-

dor como objeto investigado, a apresentação de dados descritivos e a preocupação em retratar 

a perspectiva do colaborador (LUDKE; ANDRÉ, 2017). Com a pesquisa qualitativa, os parti-
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cipantes estão mais livres para apontar os seus pontos de vista sobre determinados assuntos 

que estejam relacionados com o objeto de estudo. 

O uso do método qualitativo gerou diversas contribuições ao avanço do saber na di-

nâmica do processo educacional e na sua estrutura como um todo: reconfigura a compreensão 

da aprendizagem, das relações internas e externas nas instâncias institucionais, da compreen-

são histórico-cultural das exigências de uma educação mais digna para todos e da compreen-

são da importância da instituição escolar no processo de humanização.  

Gatti e André (2011, p. 34) destacam quatro pontos importantes desta contribuição:  

 

1) A incorporação, entre os pesquisadores em Educação, de posturas investigativas 

mais flexíveis e com maior adequação para estudos de processos micro-sócio-

psicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam 

ocultados pelos estudos quantitativos.  

2) A constatação de que, para compreender e interpretar grande parte das questões e 

problemas da área de Educação, é preciso recorrer a enfoques mul-

ti/inter/transdiciplinares e a tratamentos multidimensionais.  

3) A retomada do foco sobre os atores em educação, ou seja, os pesquisadores pro-

curam retratar o ponto de vista dos sujeitos, os personagens envolvidos nos proces-

sos educativos. 

4) A consciência de que a subjetividade intervém no processo de pesquisa e que é 

preciso tomar medidas para controlá-la (GATTI, ANDRÉ, 2011, p. 34). 

 

Segundo as pesquisadoras, a pesquisa qualitativa gera aspectos mais específicos, com 

nova conotação:  

 

1) Compreensão mais profunda dos processos de produção do fracasso escolar, um 

dos grandes problemas na Educação brasileira, que passa a ser estudado sob diversos 

ângulos e com múltiplos enfoques.  

2) Compreensão de questões educacionais vinculadas a preconceitos sociais e socio 

cognitivos de diversas naturezas.  

3) Discussão sobre a diversidade e a equidade.  

4) Destaque para a importância dos ambientes escolares e comunitários. (GATTI; 

ANDRÉ, 2011, p. 34).  

 

Os avanços da produção científica das pesquisas qualitativas vêm se desvelando de 

forma diversificada nas pós-graduações, seja em termos de fundamentação teóri-

ca/epistemológica e reflexões metodológicas, ou na aplicabilidade de procedimentos técnicos 

para investigar o objeto nas diversas áreas acadêmicas em Educação. 
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2.3 TIPOS DE PESQUISA 

 

Assim, para desenvolvimento do estudo foi utilizado os seguintes tipos de pesquisa: 

Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental, Pesquisa-ação. 

 

2.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Inicialmente foi realizada uma leitura bibliográfica sobre a temática, identificação e 

seleção das literaturas que atenderiam aos objetivos da pesquisa. Para Severino (2007) a pes-

quisa bibliográfica é uma busca apurada em livros, revistas, sites, jornais, documentários a 

respeito de um assunto. 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-

ficos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o as-

sunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se pro-

cura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedi-

mentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleató-

rio (LIMA; MIOTO, 2007). A pesquisa bibliográfica metódica foi desenvolvida a partir do 

levantamento de produções científicas na base de dados Scielo, considerando as publicações 

do período de 2009 a 2018 sobre ações pedagógicas com estudantes indígenas em escolas 

urbanas. 

Esse tipo de pesquisa é caracterizado segundo Romanowski e Ens (2006) como “es-

tado do conhecimento”, pois aborda um único setor de publicações sobre o tema estudado. 

Para as autoras esses estudos possibilitam uma visão do que vem sendo produzido na área. 

Esta pesquisa não pretendeu fazer um resumo do que já foi divulgado, mas procurar outras 

faces acerca da temática. 

O levantamento dos textos foi realizado na plataforma Scientific Electronic Library 

Online (Scielo). Justificamos a escolha dessa plataforma por conter indexados diversos perió-

dicos importantes na área da educação. No levantamento e seleção dos textos utilizamos o 

critério de verificar a pertinência do resumo à temática políticas educacionais com estudantes 

indígenas no ensino médio. Também demos preferência a artigos que trouxessem análises das 
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características sobre a Educação Indígena do/no Campo. E ainda incluímos textos que investi-

gassem a Educação Indígena em Rondônia.  

No sistema de busca da Scielo buscamos artigos publicados entre os anos de 2009 a 

2018, devido a implementação da lei 11.645/2008, pois o objetivo foi analisar nas produções 

acadêmicas o que tem sido realizado pelas instituições de ensino a partir da criação da lei e 

que o idioma principal fosse a Língua Portuguesa e publicados em periódicos brasileiros. Uti-

lizamos sete (07) descritores na busca: alunos indígenas; educação escolar indígena; indígena 

escola urbana; indígena ensino médio; permanência alunos indígenas; aprendizagem intercul-

tural; alunos indígenas Cacoal. Após a seleção dos textos, passamos para a leitura na íntegra 

das produções. Com o término dessa etapa, iniciamos a análise do que tratam as publicações. 

 

Quadro 1: Pesquisa Estado do Conhecimento - Base de Dados Scielo
1
 

Descri-

tores 

Resul-

tados 

Resumos 

selecionados 

Textos 

lidos 

Textos e links de acesso 

Alunos 

indíge-

nas 

24 3 3 http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n1/2175-6236-edreal-42-01-

00199.pdf 

Ainda Não Sei Ler e Escrever: alunos indígenas e o suposto 

fracasso escolar 

http://www.scielo.br/pdf/tla/v56n2/2175-764X-tla-56-02-

00669.pdf 

Interculturalidade, letramento e alternância como fundamentos 

para a educação indígena 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n80/v30n80a05.pdf 

Em direção à autenticidade: encontro com a diferença 

Educa-

ção 

escolar 

indíge-

na 

49 4 4 http://www.scielo.br/pdf/rbep/v8n4/2237-2660-rbep-8-04-

719.pdf 

Karaí Arandú na Bienal do Mercosul: educação guarani como 

possibilidade para uma estética decolonial 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984-6398-rbla-15-03-

00779.pdf 

Proporcionar aos índios a valorização das suas línguas?! Pro-

blemas discursivos na diferenciação da escola indígena. 

http://www.scielo.br/pdf/pp/v26n2/0103-7307-pp-26-02-

0143.pdf 

Territórios etino educacionais: recitando a educação escolar 

indígena no Brasil 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n3/a12v26n3.pdf 

Sobre identidade e diferença no contexto da educação escolar 

indígena 

Indí-

gena 

escola 

urbana 

3 - - - 

Indí-

gena 

ensino 

3 1 1 http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n4/1516-7313-ciedu-23-04-

1035.pdf 

Uma proposta para a inclusão de tópicos de astronomia indíge-

                                                 
1
 Disponível em: http://www.scielo.br.  

 

http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n1/2175-6236-edreal-42-01-00199.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n1/2175-6236-edreal-42-01-00199.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tla/v56n2/2175-764X-tla-56-02-00669.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tla/v56n2/2175-764X-tla-56-02-00669.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n80/v30n80a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbep/v8n4/2237-2660-rbep-8-04-719.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbep/v8n4/2237-2660-rbep-8-04-719.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984-6398-rbla-15-03-00779.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984-6398-rbla-15-03-00779.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pp/v26n2/0103-7307-pp-26-02-0143.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pp/v26n2/0103-7307-pp-26-02-0143.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n3/a12v26n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n4/1516-7313-ciedu-23-04-1035.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v23n4/1516-7313-ciedu-23-04-1035.pdf
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médio na brasileira nas aulas de Física do Ensino Médio 

Perma-

ma-

nência 

alunos 

indíge-

nas 

1 - - - 

Apren

diza-

gem 

inter-

cultu-

ral 

29 3 3 http://www.scielo.br/pdf/edreal/v43n2/2175-6236-edreal-43-02-

513.pdf 

Interculturalidade nas Escolas: um estudo sobre práticas didáti-

cas no Pibid.  

http://www.scielo.br/pdf/edreal/v40n2/2175-6236-edreal-

46058.pdf 

A Didática Hoje: reinventando caminhos. 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v42n4/1517-9702-ep-42-04-

0921.pdf 

Elementos espirituais, simbólicos e afetivos na construção da 

escola mbyá guarani. 

Alunos 

indíge-

nas 

Cacoal 

0 - - - 

Fonte: Publicações da Base de dados Scielo, levantados no ano de 2019. 

 

Conforme exposto no quadro 01, embora exista estudos sobre educação indígena, há 

poucas pesquisas sobre alunos indígenas em escolas urbanas. 

 

2.3.2 Pesquisa Documental 

 

Segundo Pádua (2004) a pesquisa documental é aquela realizada a partir de docu-

mentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não 

fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim 

de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. A análi-

se documental, qualitativa, favorece a observação do processo de maturação ou de evolução 

de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 

entre outros (CELLARD, 2008).  

No contexto da pesquisa qualitativa, a análise documental constitui um método im-

portante, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando as-

pectos novos de um tema ou problema (ALVES-MAZZOTTI, GEWANDSZNAJDER, 2004; 

LÜDKE, ANDRÉ, 2017).  

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituí-

das por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 

localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversifica-

das e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, re-

http://www.scielo.br/pdf/edreal/v43n2/2175-6236-edreal-43-02-513.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v43n2/2175-6236-edreal-43-02-513.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v40n2/2175-6236-edreal-46058.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v40n2/2175-6236-edreal-46058.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v42n4/1517-9702-ep-42-04-0921.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v42n4/1517-9702-ep-42-04-0921.pdf
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vistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçari-

as, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, 

p. 32). 

 

Assim o pesquisador pode extrair os elementos informativos de um documento origi-

nal a fim de expressar seu conteúdo de forma abreviada, resultando na conversão de um do-

cumento primário em documento secundário. 

A pesquisa documental investigou as legislações e documentos institucionais tais 

como: Projeto Político Pedagógico, Ficha de matrícula, Boletins, Atas de Conselho de Classe 

Final com o intuito de mapear o aproveitamento e percurso escolar dos estudantes indígenas 

matriculados no ensino médio desde 2015. A pesquisa documental consiste num intenso e 

amplo exame de diversos materiais que não foram utilizados para nenhum trabalho de análise, 

ou que podem ser reexaminados, buscando-se outras interpretações ou informações comple-

mentares, chamados de documentos (PIANA, 2009). O uso de documentos em pesquisa per-

mite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social.  

 

2.3.3 Pesquisa-ação  

 

Esta pesquisa foi pautada nas concepções da pesquisa-ação, pois um trabalho de pes-

quisa-ação se qualifica pela presença da elaboração e execução coletiva de uma intervenção, 

na qual colaboram os pesquisadores. A opção por essa metodologia deve-se a suas caracterís-

ticas inovadoras, onde a ação é reflexiva, o planejamento é flexível e tem como intuito a in-

tervenção sobre uma situação real. 

 

A pesquisa- ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os            participantes representativos da situ-

ação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THI-

OLLENT, 2011, p. 20). 

 

A pesquisa, aqui proposta, constituiu-se em um processo de reflexão e formação, 

contribuindo com os conceitos da pesquisa-ação no contexto da educação, Ibiapina (2008, p. 

25) destaca que:  

 

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores tanto em 

processos de produção de conhecimentos quanto de desenvolvimento interativo da 

própria pesquisa, haja vista que o trabalho colaborativo faz com que professores e 

pesquisadores produzam saberes compartilhando estratégias que promovem desen-

volvimento profissional. Nessa perspectiva, é atividade de coprodução de conheci-
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mentos e de formação em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver 

conjuntamente problemas que afligem a educação (IBIAPINA, 2008, p. 25)  

 

Essa metodologia não pretende apenas compreender ou descrever o mundo da práti-

ca, mas transformá-la em algo significativo para o pleno alcance das metas e objetivos pro-

postos. É um tipo de pesquisa qualitativa, com intervenção para transformação do problema 

encontrado. 

Na pesquisa-ação a ação deve relacionar-se diretamente com o problema, sendo ca-

paz de contemplar o que precisa ser feito ou transformado para solucionar determinada ques-

tão e que “a concretização do tema e seu desdobramento em problemas a serem detalhada-

mente pesquisados são realizados a partir de um processo de discussão com os participantes” 

(THIOLLENT, 2011, p.59). 

A pesquisa-ação foi realizada por meio das seguintes ações: aplicação de questioná-

rio
2
 semiaberto aos estudantes indígenas da escola para levantamento do perfil deste público, 

diário
3
 de campo para registrar as impressões ao longo da pesquisa e grupo de discussões para 

refletir com a escola sobre suas ações pedagógicas desenvolvidas para permanência e as 

aprendizagens interculturais dos estudantes indígenas. 

 

 

2.4 DESCRIÇÕES DO CAMPO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Celso Ferreira da Cunha, que se encontra localizada na Av. Aglair Nogueira nº 1881, distrito 

de Riozinho no município de Cacoal Rondônia; e diretamente com os estudantes indígenas do 

Ensino Médio e com a equipe pedagógica da escola nos anos de 2018 e 2019.  

                                                 
2
Os questionários foram arquivados pela pesquisadora e somente a mesma e sua orientadora tiveram 

acesso.  
3
O diário de campo foi manipulado e arquivado pela pesquisadora e somente a mesma e sua orienta-

dora tiveram acesso. 
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Figura 1: E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha, 2017 
Fonte: Acervo, PPP E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha, 2017. 

 

A instituição foi criada pelo decreto n°4552 de 12 de março de 1990, sendo sua inau-

guração em 20 de julho de 1990, tendo, portanto, pouco mais de 28 anos de funcionamento. 

 

[...] recebeu o nome Celso Ferreira da Cunha em homenagem ao grande filólogo 

Brasileiro, Diretor da Biblioteca Nacional no período de 1956 a 1960 e Secretário da 

Educação do primeiro Estado da Guanabara. Bacharel em Direito pela Faculdade 

Nacional de Direito, licenciado e doutor em Letras pela Faculdade Nacional de Filo-

sofia, professor titular de Língua Portuguesa da Faculdade Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, do Colégio D. Pedro II e da Faculdade de Humanidade D. 

Pedro II. (PPP, 2017, p.7). 

 

 
Figura 2: Filólogo Celso Ferreira da Cunha 

Fonte: Acervo, PPP E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha, 2017. 

 

Conforme dados coletados em campo, a instituição dispõe de oito salas de aula e ofe-

rece ensino a 324 estudantes, com grandes diferenças culturais e religiosas, sendo 41 discentes 

pertencentes ao público indígena, destes 31 estudantes estavam matriculados no Ensino Fun-
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damental e 10 no Ensino Médio (sujeitos da pesquisa).  A escola conta com um quadro de 47 

funcionários, não possui laboratório de informática e nem biblioteca. 

O horário de funcionamento compreende os períodos matutino, vespertino e noturno 

e oferece o ensino fundamental, o ensino médio regular noturno e também o com mediação 

tecnológica, além do Projeto Salto. O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica foi 

implantado por meio da Portaria nº 2264/2016-GAB/SEDUC e contempla os estudantes do 

Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância. (PPP, 2017, p. 17). 

A Escola Celso Ferreira da Cunha conta com um dos maiores quantitativos de estu-

dantes indígenas da cidade, porém ela não dispõe de um ensino especializado voltado ao pú-

blico indígena, bem como não é caracterizada como escola indígena, mas trabalha cotidiana-

mente com as inter-relações dos estudantes indígenas e estudantes não indígenas. 

Dentro desse contexto destaca-se o Bairro Riozinho, local onde está inserida a esco-

la, campo desta pesquisa. A origem do bairro está relacionada à colonização do estado de 

Rondônia desencadeada pela construção da BR 364. De acordo com Pessoa (2007, p. 2): “[...] 

era inevitável que, com tal crescimento, a luta pela terra ocorresse desenfreadamente, inician-

do-se, infelizmente, a ocupação das áreas indígenas, cujas terras foram sendo comprimidas e 

ameaçadas, num cerco cada vez mais fechado de violência, lutas e conflitos”. Esta aproxima-

ção do homem branco teve como consequência a proliferação de doenças (gripe, sarampo, 

tuberculose), com as quais os indígenas não estavam acostumados. Visando encontrar recur-

sos junto ao posto da FUNAI para tratar de suas doenças e melhorar sua qualidade de vida, os 

indígenas migraram para o Distrito Riozinho, atualmente, reconhecido como bairro de Cacoal 

(PESSOA, 2007, p. 3).  

O território está situado no parque Aripuanã, cujas aldeias estão localizadas parte em 

Rondônia, parte em Mato Grosso. O povo Cinta Larga habita os vales dos rios Roosevelt, 

Aripuanã e seus afluentes, tributários da margem direita do Rio Madeira, na Amazônia Brasi-

leira. A área é banhada por cerca de 32 rios e igarapés. O parque é rodeado pelos municípios 

de Espigão D’Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena que pertencem ao estado de Rondônia 

e Juína e Aripunã, no estado do Mato Grosso. Este parque abriga outras etnias como os povos 

Zoró e Suruí (PANEWA, 2003). 
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2.5 OS PARTICIPANTES 

 

A princípio os participantes desta pesquisa foram: A equipe pedagógica da escola 

composta de: Diretora, Vice-Diretora, Supervisor, duas Orientadoras, professora da sala de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Coordenadora do Projeto Guaporé; seis 

estudantes indígenas do ensino médio “Mediação tecnológica” e quatro estudantes indígenas 

do ensino médio “Regular”. Porém um aluno do ensino médio regular desistiu por problemas 

familiares e dificuldades de aprendizagem no final do ano letivo de 2018.  

Todos os profissionais e discentes enunciados foram convidados para participarem 

da pesquisa, podendo os mesmos aceitarem ou não. Portanto, a inclusão e/ou exclusão deu-se 

mediante interesse do convidado e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Quanto a identificação dos sujeitos no trabalho, todos autorizaram divulgar a imagem 

e identificar suas falas (Quadro 2). Em relação aos estudantes identificamos como “A1 ao A9” 

e aos colaboradores da Gestão pedagógica estão identificados “com sigla da atuação profissi-

onal”. Segue abaixo o quadro com a caracterização da formação dos profissionais colaborado-

res da pesquisa: 

 

Quadro 2: Identificação dos participantes 
Identificação dos 

participantes 

Formação Tempo 

de traba-

lho na 

Educação 

Áreas que já atuou na 

Escola Celso Ferreira da 

Cunha 

Diretora  Graduada em Letras Inglês, cursando Direi-

to.  

10 anos  Professora e Gestão  

Vice-Diretora Graduada em Letras. Especialista em Gestão 

Escolar e Língua e literatura. 

18 anos Professora e Gestão  

Supervisor  Graduado em Pedagogia e Psicologia. Espe-

cialista em Coordenação Pedagógica e Psico-

logia Jurídica. 

12 anos Orientador Educacional e 

supervisão  

Orientadora 1 Graduada em Pedagogia. Especialista em 

Administração Escolar. 

30 anos Gestão e Orientação  

Orientadora 2 Graduada em Pedagogia. Especialista em 

Orientação Escolar. 

5 anos Supervisão Escolar  

Professora da sala 

do AEE 

Graduada em Pedagogia. Especialista em 

Psicopedagogia, Neurociência, Gestão Esco-

lar e Atendimento Educacional Especializa-

do. 

14 anos  Professora do ensino 

regular e da sala do AEE.  

Coordenadora do 

Projeto Guaporé  

Graduada em Letras. Especialista em Lin-

guística aplicada no ensino de língua portu-

guesa e Orientação, gestão e supervisão 

escolar. 

22 anos  Coordenação do Projeto 

Guaporé  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.6 INSTRUMENTOS DE COLETA E PRODUÇÃO DE DADOS  

 

Cada tipo de pesquisa requer instrumentos de produção e coleta de dados. Nesta pes-

quisa foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário semiaberto, diário de campo e 

grupo de discussões.  

 

2.6.1 Questionário Semiaberto 

 

O questionário, segundo Fernandes e Gomes (2003), é uma técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pes-

soas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expec-

tativas, situações vivenciadas etc. Um questionário é um instrumento que visa obter informa-

ções da população em estudo de uma maneira sistemática e ordenada.  

O questionário semiaberto é a combinação de perguntas abertas
4
 e fechadas

5
 que po-

dem ser utilizadas quando se deseja obter uma justificativa, contribuição ou parecer do sujei-

to/informante, além da resposta fechada padrão (TOMÁS GARCÍA, 2003). 

O questionário utilizado para entrevistar os estudantes indígenas abordou 04 (quatro) 

tópicos, a saber: Identificação, informações sobre a família, sobre a vida escolar e sobre a 

Escola Celso Ferreira da Cunha. No tópico Identificação foram abordados 7 (sete) perguntas 

abertas para verificação dos dados pessoais de cada estudante. No tópico Informações Sobre a 

Família foram utilizadas 7 (sete) perguntas fechadas para verificação da quantidade de pesso-

as de cada família, se a residência é própria ou alugada, renda mensal, se o estudante já traba-

lha, grau de escolaridade dos pais e se a família possui ou não computador. Já no tópico Sua 

vida escolar foi investigada por meio de 6 (seis) perguntas, sendo 4 (quatro) fechadas e 2 (du-

as) abertas, o tipo de escola, se os professores eram indígenas ou não e também sobre repro-

vação ou se ficaram algum ano sem estudar. E no tópico sobre a Escola Celso Ferreira da Cu-

nha utilizou-se 14 (quatorze) perguntas sendo 8 (oito) abertas e 6 (seis) fechadas onde pergun-

                                                 
4
 As perguntas abertas são aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante. Nelas poderá 

ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não haver influência das respostas 

pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente (CHAER et al., 

2011).  
5
 As perguntas fechadas trarão alternativas específicas para que o informante escolha uma delas. Têm como 

aspecto negativo a limitação das possibilidades de respostas, restringindo, pois, as possibilidades de manifesta-

ção do interrogado. Elas poderão ser de múltipla escolha ou apenas dicotômicas (trazendo apenas duas opções, a 

exemplo de: sim ou não; favorável ou contrário) (CHAER et al., 2011). 
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tou-se sobre vários aspectos pedagógicos da escola. O questionário foi aplicado em novembro 

de 2018. 

 

2.6.2 Diário de Campo  

 

O diário de campo configura-se como um dispositivo de registro das temporalidades 

cotidianas vivenciadas na pesquisa, ao potencializar a compreensão dos movimentos da/na 

pesquisa e das diversas culturas inscritas no cotidiano da comunidade e da escola estudada. 

No diário, foi registrado aquilo que ouvimos, vimos, sentimos e experienciamos no 

trabalho de campo. Algumas anotações foram registradas no cenário da atividade da pesquisa 

e outras após a execução das atividades. 

Desta forma, entre tantas escolhas e análises sobre essas escolhas, o percurso de in-

vestigação da(s) cultura(s) do/no/com cotidiano das práticas escolares levou-nos a escolher o 

diário de campo como um dispositivo de registros e interlocuções da/na pesquisa. Assim, 

construímos o diário de campo para ser o lugar de registro dos movimentos, das leituras, dos 

tempos, espaços e das observações que ocorreram, enfim, do que na escola vimos, ouvimos e 

vivemos. 

Para Demo (2012, p. 33):  

 

[...] O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o olhar, o ba-

lanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala ou deixe de falar, 

porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar mais do que a própria fala, 

pois a comunicação humana é feita de sutilezas, não de grosserias. Por isso, é impos-

sível reduzir o entrevistado a objeto (DEMO, 2012, p. 33). 

 

Ao dialogar também com as palavras de Demo (2012) acerca das questões concer-

nentes ao processo de pesquisa, vamos reafirmando que esse é um trabalho que nos colo-

cou/coloca enquanto pesquisadores/as em ações de descrever, revelar, explicar, interpretar 

a(s) cultura(s) de uma comunidade escolar e as relações sociais observadas/estudadas. 

De acordo com Geertz (2008), a descrição deve ser densa para diferenciar as expres-

sões, espaços, tempos, saberes e regras de um grupo social, interpretando melhor os significa-

dos culturais. Assim, fomos/vamos entendendo a importância de utilizar o diário de campo 

como instrumento de/nas descrições/anotações da investigação/pesquisa.  

Neste caminho de buscas, passamos a entender que a prática do diário de campo co-

mo instrumento de registro de informações na/da pesquisa científica ainda é recente, embora 
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sua existência, enquanto instrumento de registro de acontecimentos pelos sujeitos sociais, seja 

anterior ao uso científico. 

Para Araújo et al. (2013, p. 54): 

  

[...], o diário tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordena-

ção das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço para com-

preendê-las. [...]. O diário também é utilizado para retratar os procedimentos de aná-

lise do material empírico, as reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução 

da pesquisa; portanto ele evidencia os acontecimentos em pesquisa do delineamento 

inicial de cada estudo ao seu término[...] (ARAÚJO, et al. 2013, p. 54). 

 

Ao buscar vizinhanças e aproximações com o uso do diário de campo por alguns/mas 

pesquisadores/as, encontramos discussões que foram relevantes para entendermos as possibi-

lidades que se estabeleceram/estabelecem entre o diário como lugar de registros das observa-

ções e as pesquisas de abordagem qualitativa de cunho (auto)biográfico. Esse caráter intimista 

e subjetivo do diário de campo indicado por Macedo (2010) permitiu/permite-nos observar e 

apreender os significados das situações vividas pelos sujeitos da pesquisa. 

 

2.6.3 Grupo de Discussões 

 

O grupo de discussão não é uma técnica, mas uma prática de investigação que possui 

historicidade, assim como diferentes enfoques e pressupostos teóricos (WELLER, 2006). 

Conforme Becker (1984, p. 46): 

 

[...] se fizermos frente aos nossos problemas de método e de técnica com uma com-

binação de análise logicamente rigorosa e de compreensão sociológica da pesquisa 

como um empreendimento coletivo, talvez possamos finalmente criar uma ciência 

viável (BECKER, 1984, p. 46). 

 

É com essa perspectiva de uma ciência viável, política e eticamente comprometida, 

que desenvolvo o registro e a análise da experimentação teórico-metodológica do grupo de 

discussão. 

De acordo com Mangold (1960, p. 49): 

 

[...] a opinião do grupo não é a soma de opiniões individuais, mas o produto de inte-

rações coletivas. A participação de cada membro dá-se de forma distinta, mas as fa-

las individuais são produto da interação mútua [...]. Dessa forma as opiniões de gru-

po cristalizam-se como totalidade das posições verbais e não-verbais (MANGOLD, 

1960, p. 49). 
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O grupo de discussão consiste em uma importante prática qualitativa de análise soci-

al, na medida em que favorece uma profundidade e permite descobrir mecanismos sociais 

ocultos ou latentes. A entrevista aberta e o grupo de discussão apontam para algo muito preci-

oso oferecido por esse tipo de prática investigativa, que é a possibilidade da escuta. Acredito 

que a postura de saber ouvir não é apenas teórica ou metodológica, mas é também uma postu-

ra política, afetiva e ética do pesquisador, assim como do educador. A busca do grupo de dis-

cussão, pode acontecer e torna-se mais um elemento enriquecedor da análise. 

Objetivo do grupo: a partir dos dados levantados pela pesquisa, refletir com a equipe 

pedagógica sobre as ações desenvolvidas pela escola, com vistas a elaboração/ planejamento 

de práticas pedagógicas diferenciadas voltadas para a permanência e as aprendizagens inter-

culturais dos estudantes indígenas. 

Os encontros para realização do Grupo de Discussões foram agendados com a equipe 

pedagógica da escola para o mês de agosto, no período vespertino, segundo cronograma abai-

xo. 

Foram realizados 6 grupos de discussões, a partir, dos encaminhamentos do primeiro 

encontro planejamos os demais. A seguir o esquema que demostra a realização do grupo de 

discussões (Quadro 3): 

 

Quadro 3:  Planejamento dos encontros 
Encontro Data de reali-

zação 

Proposta de atividade Público  

1º Encontro 05/08/2019 Levantar as informações com a 

equipe da escola sobre suas ações 

pedagógicas diferenciadas desen-

volvidas com os estudantes indíge-

nas; 

Equipe Pedagógica 

2º Encontro 12/08/2019 Socializar os dados da pesquisa para 

análise e reflexões; 

Equipe Pedagógica 

3º Encontro 19/08/2019 Realizar uma palestra sobre Inter-

culturalidade Crítica na Educação 

com um convidado; 

Equipe Pedagógica e professo-

res 

4º Encontro 26/08/2019 Desenvolver em coletividade com a 

escola ações pedagógicas diferenci-

adas para assegurar a construção de 

aprendizagens interculturais e a 

permanência dos estudantes indíge-

nas; 

Equipe Pedagógica 

5º Encontro 28/08/2019 Discutir com os estudantes indíge-

nas sobre as ações pedagógicas 

diferenciadas que contemplem seus 

interesses na escola;  

Estudantes indígenas do Ensino 

Médio 

6º Encontro 29/08/2019 Apresentar a escola as contribuições 

dos estudantes indígenas sobre as 

ações pedagógicas diferenciadas. 

Equipe Pedagógica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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2.6.4 A Análise de Conteúdo  

 

Para analisar todas as informações obtidas pelos instrumentos descritos, foram consi-

deradas algumas orientações da técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), 

tendo em vista que nossa proposta é interpretar atitudes, expressões e comportamentos que 

superam os dados concretos dos instrumentos, precisando de observação e sensibilidade para 

diagnosticar subsídios que sejam pertinentes à temática da pesquisa. Conforme Bardin (2016, 

p. 31), a análise de conteúdo é definida como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedi-

mentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicado-

res (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2016, p. 31). 

 

A análise de conteúdo possibilita, em um tempo maior, diagnosticar hipóteses levan-

tadas no início do processo ou explorar melhor os dados coletados, identificando temáticas 

não expostas explicitamente, todavia, arraigadas no discurso e comportamento do sujeito pes-

quisado. Ferreira (2003, p. 13), explica que a partir da explanação que faz Bardin, elenca al-

gumas situações de emprego da análise de conteúdo:  

 

A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da leitura 

simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou es-

crito em jornais, livros, textos ou panfletos, como também a imagens de filmes, de-

senhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, posturas, 

comportamentos e outras expressões culturais (FERREIRA , 2003, p. 13). 

 

A forma que Bardin (2016) indica para facilitar a interpretação dos dados é dividi-los 

por categorias. A observação inicia com os temas que se repetem continuamente. Segundo a 

autora, estes podem ser indicadores e “se recortam do texto em unidades comparáveis de ca-

tegorização para análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados” 

(BARDIN, 2016, p. 35). Dizendo de outra forma, as palavras que aparecem com frequência 

nos registros da coleta de dados devem ser agrupadas, conforme sua significação semântica, 

construindo subgrupos ou categorias. 

A autora ainda explica que a seleção de categorias passa pela classificação, agrega-

ção e organização de elementos que possuem características em comum. A categorização é 

muito utilizada em pesquisas com abordagem qualitativa, cujo enfoque é o interpretativíssi-
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mo. Vale ressaltar que as categorias devem estar coerentes com os objetivos da pesquisa e 

com sua problematização principal (BARDIN, 2016). 

A análise do material coletado obedeceu a seguinte sequência, proposta por Bardin 

(2016): em um primeiro momento, foi estabelecido uma pré análise: realizando e analisando 

diversas leituras sobre a temática visando à obtenção de um maior número de informações 

possíveis. No segundo momento executou-se a fase exploratória do material, selecionando 

palavras e expressões emergentes, com repetições constantes, no intuito de estabelecer a sepa-

ração por categorias. E finalmente, em um último momento, realizou-se o estudo com objeti-

vo de interpretar as informações obtidas procedendo a classificação por categorias. 

Portanto, optamos por analisar o conteúdo de todo o material coletado e extrair as 

temáticas emergentes, estabelecendo uma reflexão fundamentada com o auxílio dos autores 

do referencial teórico. 

Assim, de forma reflexiva e democrática, analisamos e desenvolvemos ações volta-

das para permanência e as aprendizagens interculturais dos estudantes indígenas matriculados 

no ensino médio de uma escola pública, visando uma educação pautada pelas diferenças cul-

turais que contemple os interesses indígenas na escola urbana. Como produto educacional 

produzimos um Caderno de Orientações para compartilhar as metodologias e experiências 

pedagógicas com estudantes indígenas do ensino médio detalhado no subitem 5.5. 

Com base nos procedimentos metodológicos apresentados, discorreremos nas próxi-

mas seções os caminhos percorridos no desenvolvimento da pesquisa-ação.  Apresentaremos 

o referencial teórico que fundamentou todo o processo que constituiu o presente estudo e a 

construção de conhecimentos.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta seção apresentará a escola urbana e o estudante indígena, destacando o ensino 

médio para os indígenas no Brasil em contextos urbanos. Foi abordada a luta dos povos indí-

genas pelo acesso às instituições escolares, que sempre esteve ligada à luta por uma sociedade 

mais igualitária, livre e democrática, salientando a percepção do estudante indígena sobre a 

escola urbana. 

 

 

3.1 A ESCOLA URBANA E O ESTUDANTE INDÍGENA  

 

 

3.1.1 O Ensino Médio para os Indígenas no Brasil 

 

O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem para a entrada 

na faculdade. Com duração mínima de três anos, esse estágio consolida e aprofunda o apren-

dizado do ensino fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e exercer a cidada-

nia. Ensina teoria e prática em cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e 

desenvolve o pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno (PORTAL BRASIL). 

O Ensino Médio, de acordo com Abramovay e Castro (2003), baseado na LDB, art. 

35, deve ser base de formação tanto dos que já estão no mercado de trabalho quanto daqueles 

que ainda irão ser inseridos nele, pois a velocidade do progresso científico e tecnológico e das 

transformações dos processos de produção torna o conhecimento rapidamente superado, exi-

gindo-se uma atualização contínua colocando novas exigências para a formação do cidadão. 

Esta tendência pede uma reorganização curricular que vise uma flexibilidade às 

competências necessárias para o desenvolvimento humano e participação ativa na sociedade. 

Pois ainda de certa forma, o Ensino Médio tem uma tendência elitista, onde alguns apenas 

conseguem chegar ao objetivo real do ensino Médio de acordo com a LDB. 

Kuenzer (2000) diz que, em relação ao Ensino Médio, sempre houve a dualidade en-

tre relação escola e trabalho, visto que, a indefinição quanto preparar jovem para uma deter-

minada profissão ou prepará-lo para uma formação mais abrangente sempre estiveram em 

discussão. Esta autora aponta que a efetiva democratização do Ensino Médio que prepara ao 

mesmo tempo estudante para o mercado de trabalho e para a cidadania da forma como propõe 
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a legislação vigente, não condiz com as condições reais e materiais do jovem brasileiro. A 

dualidade parece reproduzir a indefinição quanto aos objetivos da escolarização média.  

Conforme Aur e Castro (2012) os estudos e os debates sobre o ensino médio realiza-

dos pela UNESCO indicam que o Brasil e em especial a rede pública ofertam, na atualidade, 

um ensino médio deficiente, sem perspectivas, o que resulta em exclusão do sistema educaci-

onal ou em dificuldades para a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Indicam, também, 

a necessidade de rever o currículo do ensino médio, garantindo diversificação para atender à 

pluralidade de juventudes e maior protagonismo dos jovens, para que eles se envolvam em 

sua formação e que os façam ver, compreender e atuar no mundo, além de seu território, com 

interesse e responsabilidade. 

A LDB de 1996, no Artigo 78, estabelece: 

 

[…] o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de 

educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os objetivos de: 

proporcionar aos índios, suas comunidade e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e 

ciências; e garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades in-

dígenas e não indígenas (Art. 78, LDB de 1996). 

 

Até o fim da década de 1980, no Brasil, a formação escolar, para as crianças e jovens 

egressos das comunidades indígenas, esteve subordinada à perspectiva de integração ao pro-

cesso de formação – político e cultural -, de um Estado Nacional, que tem numa língua única, 

no caso o português, um componente cultural central. As distintas tradições escolares que 

chegaram aos povos indígenas, na história do contato entre as populações nativas e os euro-

peus e seus descendentes, desde as iniciativas dos pioneiros jesuítas, seguidos mais tarde por 

missionários de outras confissões religiosas, assim como no âmbito do Estado, pelo antigo 

SPI e, depois, pelas escolas da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, estiveram profunda-

mente vinculadas ao interacionismo. Tais experiências escolares eram dirigidas por educado-

res não indígenas, bem como, seus currículos, processos pedagógicos, calendários, etc. não 

deveriam se distinguir do paradigma da escola comum a que, em tese, tem acesso qualquer 

brasileiro (MENEZES; SANTOS, 2001).  

A partir da LDB de 1996, o caráter da educação indígena foi mudado, visando esti-

mular uma educação intercultural. Para isso, foi criado o Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas (RCNEI) que apresenta ideias básicas e sugestões de trabalho para o 

conjunto das áreas do conhecimento e para cada ciclo escolar das escolas indígenas inseridas 

no Ensino Fundamental. 
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3.1.2 Indígenas em Contextos Urbanos  

 

Os estudos sobre os povos indígenas em contexto urbano circulam por um campo 

com uma temática escorregadia, em movimento, onde os desafios, as incertezas e as surpresas 

sempre se fazem presentes. Como estamos diante de uma temática complexa, as produções 

sobre o assunto não apresentam um consenso com relação a que termo empregar: índios urba-

nos, índios na cidade, índios da cidade, índios citadinos, índios em área urbana e índios em 

contexto urbano. 

Outro modelo de classificação muito encontrado em trabalhos acadêmicos para de-

nominar a presença de índios no espaço urbano, ou seja, fora das Terras Indígenas
6
 (TI), é 

“índios desaldeados
7
”. Segundo os estudos de Nakashima (2009) e Albuquerque (2011), esse 

modo de denominar os índios na cidade, além de simplista, não é suficiente para compreender 

a complexidade da questão. Ainda de acordo com os autores, isso se torna evidente pelo fato 

de não haver uma legislação de assistência às populações indígenas em contexto urbano, pois 

o que se presencia como políticas públicas para indígenas nas áreas de saúde, educação e mo-

radia se refere e está vinculado ao atendimento das populações que residem nos territórios 

indígenas e não no perímetro urbano.  

O processo de deslocamento dos indígenas para o contexto urbano acontece devido a 

diversos motivos: à invasão das Terras Indígenas, pela busca por trabalho, educação, saúde e 

cultura de qualidade e pela expectativa de melhorar a qualidade de vida. Geralmente por esses 

motivos os indígenas deslocam ou residem temporariamente nas cidades. 

Com base em estudos acadêmicos, o crescimento da população indígena em área ur-

bana pode ser entendido como uma ação da política indigenista.  

 

[...] contribuído à migração para as cidades. A ideologia do SPI visava a uma pres-

suposta integração rápida dos índios à sociedade nacional, o que favorecia o estabe-

lecimento de áreas reduzidas para os índios e a liberação das demais terras para ocu-

pação pelos brancos. A falta de terras adequadas para sua sobrevivência é um dos fa-

tores que leva à migração indígena e à busca de trabalho assalariado em fazendas e 

cidades. (BAINES, 2001, p. 15). 

 

                                                 
6
De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 231, as terras indígenas podem ser entendidas da se-

guinte maneira: “§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter per-

manente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. § 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-

lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.  
7
 Não é sinônimo de indígenas urbanos, é condição de desfiliação das Terras Indígenas. 
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Assim, o fato de o governo federal não elaborar leis que amparam as populações in-

dígenas em contexto urbano pode ser entendido como estratégia para manter esses povos invi-

síveis e, de alguma forma, silenciados. Com essa prática de controle, o governo procura man-

ter nas cidades bons cidadãos, ou seja, “identidades homogêneas que tornem viável o projeto 

moderno da governabilidade” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 81).  

Ainda contribui para a colonialidade de silenciar o “outro”, o que reforça o pensa-

mento moderno, que legitima apenas um conhecimento, escuta apenas um lado e reforça o 

imaginário de que se trataria de uma população habitante de floresta, preguiçosa e incapaz de 

viver nas cidades (NASCIMENTO; VIEIRA, 2015). 

Analisando a mesma situação a partir de Bauman (1998), pode-se compreender que a 

presença de índios na cidade causa, além de uma “desordem”, também uma “estranheza”. 

Para o autor, a modernidade trouxe consigo uma exaltação da ordem na tentativa de constru-

ção de um mundo estável. Sendo assim, tudo aquilo que estiver fora de “lugar” ou fora da 

“ordem” deve ser retirado do convívio, sendo considerado algo “sujo”, “imundo”, “impuro”, 

“estranho” ou “agente poluidor”. 

 

3.1.3 A Escola Urbana Diante do Estudante Indígena 

  

A educação é um processo abrangente, vital e transformador, tem seu ponto de parti-

da na família, vivenciado ao longo da vida em diferentes grupos e situação não formal. A 

educação oferecida em instituições de ensino tem por objetivo o desenvolvimento pleno das 

potencialidades de todas as pessoas (FELDMANN, 2009). 

A longa e dura luta dos movimentos sociais mais populares, pelo acesso às institui-

ções escolares, esteve sempre ligada à luta por uma sociedade mais igualitária, livre e demo-

crática. Ignorar estas reivindicações sociais é uma forma de permitir à construção de socieda-

des injustas, autoritárias e opressoras e o aumento de grupos sociais excluídos (SANTOMÉ, 

2001). As barreiras impostas, às vezes de forma sutil, pela cultura curricular acadêmica que, 

historicamente perpetua e reproduz os parâmetros hegemônicos dos conhecimentos social-

mente aceitos e legitimados, dá lugar ao silenciamento dos grupos sociais e culturais minoritá-

rios, particularmente, de seus saberes e valores. De acordo com Santomé (1995, p. 161) “as 

culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de 

estruturas importantes de poder costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas e de-

formadas, para anular suas possibilidades de reação”. 
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Quando o estudante e, em especial o estudante indígena, se insere na escola o proces-

so de ensino-aprendizagem se difere da educação espontânea que ocorre fora do âmbito esco-

lar, devido à instituição de ensino aplicar normas, leis e valores simbólicos para o conheci-

mento tradicional através do conhecimento cientifico, no qual, Lopes Silva et al., (2002, p.46) 

destaca que:  

 

A escola, como instituição originária desse “mundo dos brancos”, ocupa então, sim-

bolicamente, lugar de destaque como meio de obtenção de conhecimentos “exter-

nos” a serem incorporados e socializados internamente. A escola, assim como o so-

nho, possibilita uma viagem cujo resultado pode ser apreensão de itens de um acervo 

externo que, seletiva e autonomamente, deve ser objeto de treinamento, aprendiza-

gem, memorização, apropriação (LOPES SILVA et al., 2002, p.46). 

 

O papel da educação formal para os povos indígenas tem a função de relacionar os 

diferentes conhecimentos em uma perspectiva entre o local e global, e o global para o local, 

para que não haja uma negação de sua cultura, mas uma revitalização e perpetuação dos valo-

res simbólicos culturais do seu povo.  

Entretanto, ao fazer parte da comunidade escolar “a condição do índio na sociedade 

do branco é complexa e conflitante e a escola parece não se preocupar com esta problemática, 

até porque não a enxerga dessa forma” (Bessa Freire 2009, p.89), pois, a escola através do seu 

currículo homogeneíza a instituição, sem levar em conta a pluralidade e diferença cultural 

presente em seu ambiente, pretendendo torná-los comuns e iguais.  

Neste sentido as autoras Pacífico e Tamboril (2013, p.243) apontam que:   

 

As diferentes culturas estão presentes, mas as trocas interculturais não são objeto da 

proposta das instituições de ensino e o que parece explicitar-se são as possibilidades 

de violência, consequência da tentativa de tornar invisíveis as diferenças presentes 

no cotidiano escolar (2013, p.243).  

 

Mubarac Sobrinho (2011) expõe que ao não se adaptar as práticas de ensino da esco-

la o estudante indígena é visto como incapaz, que não aprende e não progride devido não se-

guir as regras postas pela cultura escolar.  

Em seu livro sobre Criança Indígena em Ambiente Urbano Freire (2009. p. 127) de-

fine “a educação intercultural a partir de interações entre diferentes culturas, legitimando as 

identidades dos indivíduos e os conflitos que advém desta diferença, bem como o questiona-

mento da cultura hegemônica”. A autora propõe ainda o currículo intercultural como o princi-

pal procedimento metodológico de ensino para do estudante indígena, tendo em vista a inter-

relação entre cultura do estudante indígena e os conhecimentos científicos. 
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Candau (2000, p. 23) elenca algumas das características da perspectiva intercultural: 

a) Promove deliberadamente a inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes em 

uma determinada sociedade; b) Concebe as culturas em contínuo processo de elaboração, de 

construção e reconstrução; c) Afirma ser os processos de hibridização cultural intensos e mo-

bilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que supõe que 

as culturas não são “puras”; d) Endossa a consciência dos mecanismos de poder que permei-

am as relações culturais; e) Não desvincula as questões da diferença e da igualdade presentes 

hoje de modo particularmente conflitivo, tanto no plano mundial quanto em cada sociedade. 

Portanto o currículo intercultural, como uma proposta educacional, que visa articular as cultu-

ras e a origem dos estudantes deve valorizar a heterogeneidade dos diversos conhecimentos e 

culturas que compõe a escola, sendo que, esta proposta de currículo voltada para ensinar o 

estudante indígena em ambiente escolar urbano tem como objetivo alcançar as relações cultu-

rais dos artefatos simbólicos entre o indígena e não indígena.  

O interculturalismo é abordado por Freire (2009, p.41-2) como “a superação de uma 

visão reducionista, mas devem ser precedidas por questionamento que subsidiem uma teoria 

pedagógica específica sobre a diversidade e sua relação com a identidade [...]”, sendo assim, a 

alteridade e saberes, são levados em consideração no processo de ensino-aprendizagem, tendo 

em vista todos os artefatos culturais que se encontram no âmbito educacional, pois a prática 

metodológica do docente é a principal base para a interculturalidade e o respeito à pluralidade 

cultural existente em sala de aula.  

A formação do docente exposta por Candau (2008) tem uma perspectiva intercultu-

ral, onde a mesma enfatiza a necessidade que o educador tem em articular a sua realidade, a 

seus problemas, com seu envolvimento ativo e de conhecimento científico, principalmente no 

que se refere a sua e a cultura dos estudantes. 

Por fim, o processo de ensino-aprendizagem do estudante indígena perpassa pela 

educação espontânea, que ocorre na aldeia com intervenção dos mais velhos e permite que a 

aprendizagem aconteça através de atividades lúdicas que envolvam os afazeres do cotidiano e 

tradições, e posteriormente, a educação formal realizada pela escola que sistematiza os conhe-

cimentos científicos produzidos pelo não indígena. 

 

3.1.4 Percepção do Estudante Indígena sobre a Escola Urbana 

 

Nos últimos anos a problemática das relações entre educação e diferenças culturais 

tem sido objeto de inúmeros debates, reflexões e pesquisas, no Brasil e em todo o continente 
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latino-americano. As questões e os desafios se multiplicam. As buscas de construção de pro-

cessos educativos culturalmente referenciados se intensificam. 

Quando o estudante indígena entra na escola inicia-se um novo ciclo de aprendiza-

gem, no qual, Lopes Silva et al., (2002) expõe que o envolvimento de novos instrumentos de 

sistematização do conhecimento, possibilitam compreender e possuir os domínios dos saberes 

e tecnologias científicas na perspectiva de relacionar os saberes indígenas com os saberes não 

indígenas, diante disso, a escola é vista como fonte de conhecimento sistematizado do mundo 

do não indígena, onde muitas famílias indígenas migram para a área urbana em busca de apro-

fundamento e oportunidade de estudo. 

Ao tornar-se parte do ambiente escolar urbano, a concepção do estudante indígena 

entra em conflito com a compreensão das vivências que o mesmo tem do ambiente da comu-

nidade indígena, que fazia parte do seu cotidiano. Assim para Mubarac Sobrinho (2011) o 

contexto das escolas urbanas e da comunidade indígena produz ritmos e ritos diferentes para o 

estudante indígena, pois, a comunidade propõe aspectos de coletividade, de união, de estar 

juntos e na escola há um distanciamento entre as diferentes culturas que a marcam através dos 

estudantes. Pois, o estudante indígena na comunidade é visto como um sujeito sócio histórico 

de direito, que tem liberdade e autonomia para desenvolver as suas habilidades de aprendiza-

gem, conceito este não visto pelos professores da área urbana, onde a ação e reprodução do 

modelo de papéis que a sociedade impõe são introduzidas e aplicadas ao estudante indígena.  

Todavia, estes conflitos culturais são vivenciados pelos estudantes indígenas possibi-

litando assim uma relatividade cultural e identitária, neste enfoque Freire (2009) descreve que 

a mudança de identidade causada pelos conflitos, não é compreendida pelo estudante indíge-

na, que para integrar-se ao âmbito escolar precisa negar-se culturalmente e acabam se vendo 

sem um referencial seguro para as relações sociais entre a cultura do não indígena e a cultura 

indígena. Assim, Mubarac Sobrinho (2011, p. 147) em estudo feito com estudantes do povo 

Sateré-Mawé em escola urbana destaca que:  

 

A produção cultural das crianças Sateré-Mawé não tem valor legítimo no ambiente 

escolar. Na verdade, nem são consideradas como produtoras de culturas, pois os seus 

modos de ver o mundo não representam um conhecimento que possa ser incorpora-

do ao capital cultural trabalhado na escola, o que determina sua condição de ausên-

cia na produção de tempos e espaços escolares (MUBARAC SOBRINHO, 2011, p. 

147) 

 

O autor expõe que a produção cultural do estudante indígena não é valorizada na es-

cola urbana, proporcionando uma estereotipação e desvalorização dos artefatos culturais, mi-
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tos e ritos de seu povo, mediante a homogeneização simbólica e cultural que a escola intro-

duz.  

Em relação ao ensino formal para os estudantes indígenas nas escolas urbanas, no-

tou-se que a concepção de estudante indígena em ambiente urbano não é compreendida pela 

instituição escola, que por sua vez, não considera as diferenças culturais e os saberes que o 

estudante indígena traz de sua comunidade para o âmbito escolar, onde os reflexos negativos 

dessa situação são vistos no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, apresentaremos 

em seguida à prática pedagógica decolonial e intercultural.  
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4 PRÁTICA PEDAGÓGICA DECOLONIAL E INTERCULTURAL 

 

 

Dedicamos a quarta seção à discussão da temática, colonialidade, educação decolo-

nial e intercultural, pois a decolonização do poder, do saber e do ser somente é viável, medi-

ante uma atitude decolonial, isto é, uma postura crítica ante a colonialidade e suas implica-

ções. Também se abordou sobre a interculturalidade funcional X interculturalidade crítica, 

mostrando que a interculturalidade é mais do que a coexistência de culturas; implica diálogo 

cultural, o que pressupõe miscigenação de diversas culturas. E por fim, foram apresentadas 

algumas ações pedagógicas diferenciadas com estudantes indígenas no ensino médio. 

 

 

4.1 COLONIALIDADE NA EDUCAÇÃO  

 

O processo de imposição do pensamento europeu/eurocêntrico eliminou diversas 

formas de pensamento e condenou ao esquecimento conhecimentos tradicionais de muitos 

povos. Tão grave como os efeitos negativos da ocupação dos territórios indígenas e do saque 

aos seus recursos naturais, foi a ocupação das mentes dos povos indígenas com um pensamen-

to reducionista, uma ocupação que provocou a subordinação dos saberes indígenas, que ani-

quilou as possibilidades de reconhecimento dos pensamentos desses povos como pensamentos 

socialmente efetivos, que inseriu no imaginário do mundo moderno o mito de superioridade 

do pensamento europeu e, mesmo após o processo de colonização latino-americano deixa suas 

marcas (NEVES, 2008).  

Muito deste raciocínio se pauta no paradigma da colonialidade, que classifica as so-

ciedades a partir de uma visão eurocêntrica do mundo, que naturaliza o conhecimento ociden-

tal como único saber válido, assim como as experiências, identidades e relações históricas 

colonialistas. A partir deste modelo de compreensão do mundo, qualquer manifestação social, 

política, econômica e cultural diferente dos padrões europeus é inferiorizada.  

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial 

do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 

população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em 

cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social 

quotidiana e da escala societal. (QUIJANO, 2009, p.73). 
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A colonialidade naturaliza a superposição do pensamento moderno ocidental, criando 

um paradigma que nega ou hierarquiza concepções e sociedades diferentes das europeias, 

como as indígenas, classificando-as como tradicionais (em contraposição à modernidade eu-

ropeia) e fundamentando cientificamente essa classificação em conceitos que desvalorizam e 

inferiorizam a diferença (OLIVEIRA; PINTO, 2011). 

Uma colonialidade sempre presente, muitas vezes de modo subliminar, conformando 

o pensamento colonizado a partir da colonizadora. Como mostra Eduardo Galeano na legenda 

do mapa-múndi, em encarte ao livro “A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências so-

ciais”:  

 

Até o mapa mente. Aprendemos a geografia do mundo em um mapa que não mostra 

o mundo tal como ele é, se não tal como seus donos mandam que seja. No planisfé-

rio tradicional, o que se usa nas escolas e em todas as partes, o Equador não está no 

centro, o norte ocupa dois terços e o Sul, um. A América Latina abarca no mapa 

mundo menos espaço que a Europa e muito menos que a soma dos Estados Unidos e 

Canadá, quando na realidade a América Latina é duas vezes mais que a Europa e 

bastante maior que Estados Unidos e Canadá. O mapa, que nos apequena, simboliza 

todo o demais. Geografia roubada, economia saqueada, história falsificada, usurpa-

ção cotidiana da realidade, o chamado Terceiro Mundo, habitado por gente de tercei-

ra, abarca menos, como menos, recorda menos, vive menos, diz menos (GALEANO, 

2005,78). 

 

Numa analogia ao célebre e fundamental livro de Eduardo Galeano sobre a história 

das lutas sociais na América Latina (1971), as “veias abertas” pelas palavras de Galeano 

“chamado Terceiro Mundo, habitado por gente de terceira, abarca menos, como menos, re-

corda menos, vive menos, diz menos”, pode-se dizer mais, pode-se dizer que “o chamado 

Terceiro Mundo” pensa menos e, o que é muito mais grave, convencido que foi de que é um 

continente de terceira, seus povos pensam que pensam “menos”, pensam que pensam pior, 

pensam que seus pensamentos são de menor qualidade, pensam que pensam com mais peque-

na propriedade, pensam que seus pensamentos são menores, mais pequenos, inferiores aos 

pensamentos do Primeiro Mundo, do mundo civilizado, do mundo desenvolvido, do mundo 

ocidental, do mundo europeu, do Norte. Nós pensamos que pensamos “menos” porque o nos-

so pensamento é hoje resultado de um longo processo de colonização que resultou em um 

profundo sentimento de inferioridade, responsável pela colonialidade do nosso pensamento 

que por não mais pensar hoje como pensou em tempos ancestrais, como pensaram os antepas-

sados ameríndios, pensa que pensa “menos” (GALEANO, 1971). 

Quijano (2005) propôs o conceito de colonialidade do poder para referir-se a essa si-

tuação. Esta seria uma estrutura de dominação que submeteu a América Latina, a África e a 

Ásia, a partir da conquista. O termo faz alusão à invasão do imaginário do outro, ou seja, sua 
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ocidentalização. Mais especificamente, diz respeito a um discurso que se insere no mundo do 

colonizado, porém também se reproduz no lócus do colonizador.  

Freire discute o colonialismo ao realizar crítica ao processo opressor da colonização, 

no qual o dominante realiza a invasão cultural, impõe a cultura do silêncio e obstaculiza a 

participação democrática (OLIVEIRA, 2015). Ele problematiza a colonização, denunciando:  

 

A presença predatória do colonizador, seu incontido gosto de sobrepor-se, não ape-

nas ao espaço físico, mas ao histórico e cultural dos invadidos, seu mandonismo, seu 

poder avassalador sobre as terras e as gentes, sua incontida ambição de destruir a 

identidade cultural dos nacionais, considerados inferiores, quase bichos, nada disto 

pode ser esquecido quando, distanciados no tempo, corremos o risco de “amaciar” a 

invasão e vê-la como uma espécie de presente “civilizatório” do chamado Velho 

Mundo. Minha posição hoje, decorridos 500 anos da conquista [...] é a de quem não 

se acomoda diante da malvadeza intrínseca a qualquer forma de colonialismo, de in-

vasão de espoliação (FREIRE, 2000, p. 73-74). 

 

Nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, inviabilizando-o e subal-

ternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade do poder repri-

me os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as imagens do 

colonizado e impõem novos. Opera-se, então, a naturalização do imaginário do invasor euro-

peu, a subalternização epistêmica do outro e a própria negação e o esquecimento de processos 

históricos não europeus. Essa operação se realizou de várias formas, como a sedução pela 

cultura colonialista, o fetichismo cultural que o europeu cria em torno de sua cultura, estimu-

lando forte aspiração à cultura europeia por parte dos sujeitos subalternizados. Portanto, o 

eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva somente dos europeus, mas torna-se também do 

conjunto daqueles educados sob sua hegemonia. Nesse sentido, pode-se afirmar que a colo-

nialidade do poder construiu a subjetividade do subalternizado, necessitando, portanto, pensar 

historicamente a noção de raça.  

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial 

do poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da po-

pulação mundial como pedra angular deste padrão de poder. (QUIJANO, 2007, p. 

93).  

 

Quijano explicita que o conceito de raça é uma abstração, uma invenção que nada 

tem a ver com processos biológicos. É no século XVI que se cria a união entre cor e raça, e, 

mais, esse conceito, para o autor, exerce papel fundamental no desenvolvimento do capitalis-

mo moderno a partir do século XIX. 
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Além disso, esse conceito operou a inferiorização de grupos humanos não europeus, 

do ponto de vista da produção da divisão racial do trabalho, do salário, da produção cultural e 

dos conhecimentos. Por isso, Quijano fala também da colonialidade do saber, entendida como 

a repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeias, que nega o legado 

intelectual e histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua vez, à categoria 

de primitivos e irracionais, pois pertencem a “outra raça” (GROSFOGUEL, 2007). 

A colonialidade do ser é pensada, portanto, como a negação de um estatuto humano 

para africanos e indígenas, por exemplo, na história da modernidade colonial. Essa negação, 

segundo Walsh (2006), implanta problemas reais em torno da liberdade, do ser e da história 

do indivíduo subalternizado por uma violência epistêmica. 

Defendemos que nossas práticas comprometidas com a Educação em/para os indíge-

nas precisam legitimar e estimar cada um dos/as estudantes presentes na escola, trabalhando 

na construção e vivência de metodologias que visem ao rompimento do silenciamento, oculta-

ção, invisibilidade e inferiorização de determinados grupos sociais, a partir de práticas críticas 

e questionadoras dos princípios colonizadores existentes. Práticas essas que não se estruturam 

apenas pela valorização das características da diversidade, mas na reflexão de como as dife-

renças foram e são usadas para perpetuar as desigualdades e na luta para que essas desigual-

dades não se perpetuem como tal. Assim, a interculturalidade que almejamos é “em última 

instância, um sonho, mas um sonho que se sonha na insônia da práxis” (WALSH, 2009, p. 

28). 

 

 

4.2 EDUCAÇÃO DECOLONIAL E INTERCULTURAL 

 

No tocante ao discurso da interculturalidade presente na América Latina, há autores e 

autoras como e Walsh (2007; 2009; 2013), Fleuri (2014) e Freire (2013), que discorrem acer-

ca da emergência de que os povos convivam de maneira mais intercultural. 

Walsh (2007) afirma que a denominada pedagogia decolonial poderia servir no cam-

po educativo para aprofundar os debates em torno da interculturalidade crítica. 

Aqui, faz-se necessário discutir um pouco mais sobre os conceitos de interculturali-

dade crítica e sua incidência no campo educacional e na pedagogia decolonial. Para Walsh 

(2009, p. 10-11) a interculturalidade significa: 
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 Um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem 

entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade.  

 Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 

culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua 

diferença.  

 Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômi-

cas e políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos 

ocultos e sim reconhecidos e confrontados.  

 Uma tarefa social e política que interpela ao conjunto da sociedade, que parte de 

práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabili-

dade e solidariedade. 

 Uma meta a alcançar (WALSH, 2009, p. 10-11). 

 

Para Walsh, a interculturalidade tem um significado intimamente ligado a um projeto 

social, cultural, educacional, político, ético e epistêmico em direção à decolonização e à trans-

formação. É um conceito carregado de sentido pelos movimentos sociais indígenas latino-

americanos e que questiona a colonialidade do poder, do saber e do ser. Enfim, a intercultura-

lidade denota outras formas de pensar e de se posicionar a partir da diferença colonial, na 

perspectiva de um mundo mais justo.  

É nesse sentido que a interculturalidade não é compreendida somente como um con-

ceito ou termo novo para referir-se ao simples contato entre o ocidente e outras civilizações, 

mas como algo inserido numa configuração conceitual que propõe um giro epistêmico capaz 

de produzir novos conhecimentos e outra compreensão simbólica do mundo, sem perder de 

vista a colonialidade do poder, do saber e do ser. A interculturalidade concebida nessa pers-

pectiva representa a construção de um novo espaço epistemológico que inclui os conhecimen-

tos subalternizados e os ocidentais, numa relação tensa, crítica e mais igualitária.  

Segundo Walsh (2009) no campo educacional essa perspectiva não restringe a inter-

culturalidade à mera inclusão de novos temas nos currículos ou nas metodologias pedagógi-

cas, mas se situa na perspectiva da transformação estrutural e sócio histórica. Aqui, portanto, 

a autora expressa uma crítica às formulações teóricas multiculturais que não questionam as 

bases ideológicas do Estado-nação, partem de lógicas epistêmicas eurocêntricas e, no campo 

educacional, sob o pretexto de incorporar representações e culturas marginalizadas, apenas 

reforçam os estereótipos e os processos coloniais de racionalização. 

Na visão de Fleuri (2014), reconhecer e interagir com os povos originários como su-

jeitos de sua história, implica rever criticamente o imaginário produzido no processo coloniza-

tório e sustentado pela cultura hegemônica. A educação tem sido um poderoso dispositivo de 

construção da imagem social dos povos colonizados como “indígenas”. Não há prática social 

mais política que a prática educativa. Com efeito, a educação pode ocultar a realidade da do-
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minação e da alienação ou pode, pelo contrário, denunciá-las e anunciar outros caminhos, 

constituindo assim numa ferramenta emancipatória.  

Desde sua gênese os sistemas educacionais do Brasil têm características hegemôni-

cas, de caráter eurocêntrico e colonial, que se acomodaram a ponto de terem suas intenções 

validadas ainda que assentadas em ações de feitio dominador e autoritário, ou seja, legitima-

das por modelos políticos e políticas educacionais de influência europeia e norte-americana. 

Os vigentes paradigmas educacionais no Brasil são monoculturais e atendem aos preceitos das 

classes dominantes e a um colonialismo interno que tende a perpetuar e ampliar as desigual-

dades e a exclusão social. Educação e dominação são processos contraditórios. 

As finalidades do processo educativo são a emancipação, libertação e humanização 

do ser humano. É no âmbito de um pensamento crítico e de uma prática transformadora que 

ganha centralidade a pedagogia freiriana. O pensamento de Paulo Freire é uma referência in-

contornável para a educação brasileira, da América Latina e para todos os povos que perma-

necem subjugados e oprimidos pelos poderes dominantes de caráter neocolonial, submetidos a 

uma colonialidade global. 

Tanto Paulo Freire quanto os membros do Grupo Modernidade/Colonialidade bus-

cam expor os mecanismos causadores das desigualdades e subalternizações que produzem e 

reproduzem a opressão e exibem que o encadeamento de vozes resistentes gera alternativas 

pedagógicas emancipatórias, humanistas, interculturais e inclusivas. 

Em consonância com os autores anteriores, Freire já indicava que os dominados são 

subjugados pelos dominadores, pois não têm escolhas, o que dificulta sua liberdade. Os opri-

midos, contudo, acomodados e adaptados, “imersos” na própria engrenagem da estrutura do-

minadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. 

E a temem, também, na medida em que lutar por ela significa uma ameaça, não só aos que 

usam para oprimir, com seus “proprietários” exclusivos, mas aos companheiros oprimidos que 

se assustam com maiores repressões (FREIRE, 2013, p. 47).  

Pensar em como pode-se decolonizar um povo passa, necessariamente, pela educa-

ção dele. Dessa forma, concorda-se com Walsh (2013, p. 64) de que:  

 

(...) se puede entender lo pedagógico de lo decolonial, por una parte (...), como me-

todologías organizacionales, analíticas y psíquicas que orientan rupturas, transgresi-

ones, desplazamientos e inversiones de los conceptos y prácticas impuestas y here-

dadas. Y por el otro lado, como el componente céntrico y constitutivo de lo decolo-

nial mismo, su conductor; lo que da camino y empuje a los procesos de desenganche 

y desprendimiento, y lo que conduce a situaciones de de(s)colonización (Walsh, 

2013, p. 64). 
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Desse modo, a educação é personagem essencial e possui papel de preservação des-

sas maneiras de domínio colonial, assim como, pela dialogasse, pode colaborar para superá-

lo. Para a superação do domínio colonial, a pedagogia do oprimido, que é “aquela que tem de 

ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recupera-

ção de sua humanidade” (FREIRE, 2013, p.43), não pode ser criada e executada pelos opres-

sores ou por modelos neles inspirados, pois “a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas 

dos opressores, egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu 

humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de desumanização” 

(FREIRE, 2013, p. 56).  

Assim, percebe-se a interculturalidade como, além de movimento social, uma prática 

pedagógica revolucionária, que serve de apoio aos grupos que se sentem intimidados no intui-

to de garantir a dignidade cultural, antropológica e ontológica, pois “enquanto tocados pelo 

medo da liberdade, se negam a apelar a outros e a escutar o apelo que se lhes faça ou que te-

nham feito a si mesmos, preferindo a gregarização à convivência autêntica” (FREIRE, 2013, 

p. 47).  

 

 

4.3 INTERCULTURALIDADE FUNCIONAL X INTERCULTURALIDADE CRÍTICA 

 

A interculturalidade tem adquirido na América Latina especial relevância, principal-

mente a partir dos anos noventa. Em diversos países do continente provoca uma intensa pro-

dução bibliográfica e fortes discussões. Diferentes dimensões- política, ética, social, jurídica, 

epistemológica e educacional- são analisadas e objeto tanto de debates por atores da sociedade 

civil, como ocasião de desenvolvimento de pesquisas e outras iniciativas - cursos, seminários, 

congressos, etc.- no âmbito acadêmico. Também tem estimulado a elaboração de políticas 

públicas centradas ou que contemplam esta temática (CANDAU, 2008). 

A primeira tensão que gostaríamos de destacar diz respeito às relações entre intercul-

turalidade e a dinâmica da sociedade em geral. Muitas têm sido as propostas de identificar 

diferentes concepções de Interculturalidade, explicita ou implicitamente presentes nos diver-

sos discursos e/ou práticas. Destacaremos a posição de Fidel Tubino (2005), autor peruano 

que tem se dedicado a discutir a temática que nos ocupa, por considerá-la particularmente 

elucidadora. Em seu texto “La Interculturalidad crítica como proyecto ético-político”, distin-

gue duas perspectivas fundamentais: a interculturalidade funcional e a interculturalidade críti-

ca. 
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Parte da afirmação de que a crescente incorporação da interculturalidade no discurso 

oficial dos estados e organismos internacionais tem por fundamento um enfoque que não 

questiona o modelo sociopolítico vigente na maior parte dos países, marcado pela lógica neo-

liberal, “não questiona as regras do jogo” afirma (TUBINO, 2005, p. 3). Neste sentido, a in-

terculturalidade é assumida como estratégia para favorecer a coesão social, assimilando os 

grupos socioculturais subalternizados à cultura hegemônica. Trata-se de “promover o diálogo 

e a tolerância sem afetar as causas da assimetria social e cultural atualmente vigentes” (TU-

BINO, 2005, p.5). As relações de poder entre os diferentes grupos socioculturais não são co-

locadas em questão. Sendo assim, o interculturalismo funcional visa diminuir as áreas de ten-

são e conflito entre os diversos grupos e movimentos sociais que focalizam questões socio 

identitárias, sem afetar a estrutura e as relações de poder vigentes.  

No entanto, colocar estas relações em questão é exatamente o foco da perspectiva da 

interculturalidade crítica. Trata-se de questionar as diferenças e desigualdades construídas ao 

longo da história entre diferentes grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, orientação 

sexual, entre outros. Parte-se da afirmação de que a interculturalidade aponta à construção de 

sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da democracia e sejam capazes de 

construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre os diferentes grupos sociocultu-

rais, o que supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados.  

 

A assimetria social e a discriminação cultural tornam inviável o diálogo intercultural 

autêntico. Por isso, não se deve começar pelo diálogo e sim pela pergunta pelas con-

dições do diálogo. Ou, dizendo de modo mais preciso, é necessário exigir que o diá-

logo entre as culturas seja em primeiro lugar um diálogo sobre os fatores econômi-

cos, políticos, militares, etc., que condicionam atualmente o intercâmbio franco entre 

as culturas da humanidade. Esta exigência é hoje imprescindível para não se cair na 

ideologia de um diálogo descontextualizado, que se limitaria a favorecer os interes-

ses criados da civilização dominante, não levando em consideração a assimetria de 

poder que reina hoje no mundo. Para que o diálogo seja real, é necessário começar 

por visibilizar as causas do não-diálogo, o que passa necessariamente por um discur-

so de crítica social. (TUBINO, 2005, p.5). 

 

A interculturalidade crítica é uma proposta ética e política orientada à construção de 

sociedades democráticas que articulem igualdade e reconhecimento das diferenças culturais, 

assim como propor alternativas ao caráter mono cultural e ocidentalizante dominante na maio-

ria dos países do continente. Como aponta Fleuri (2014) a interculturalidade crítica é um pro-

jeto necessariamente decolonial que pretende entender e enfrentar a matriz colonial do poder, 

que articulou historicamente a ideia de “raça” como instrumento de classificação e controle 

social com o desenvolvimento do capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocêntrico), que 

se iniciou como parte da constituição histórica da América. 
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Estas duas perspectivas se cruzam, chocam e algumas vezes se articulam contradito-

riamente nas diversas buscas, experiências e propostas que são desenvolvidas no continente. 

Esta é a principal tensão presente no debate sobre as relações entre interculturalidade e educa-

ção hoje na América Latina e atravessa todas as demais. 

 

 

4.4 AÇÕES PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS COM ESTUDANTES INDÍGENAS NO 

ENSINO MÉDIO 

 

A escola foi o principal instrumento de destruição cultural dos povos, mas também 

pode ser o principal instrumento de reconstrução e afirmação de uma nova era. O caminho da 

educação escolar indígena é a nossa grande esperança de conquista definitiva dos nossos di-

reitos e da nossa terra, depoimento do professor Gersem José dos Santos Luciano, do povo 

Baniwa.  

O desafio da educação escolar indígena é propor um sistema de ensino de qualidade 

e diferenciado, no sentido de atender as especificidades de um povo diferente da sociedade 

nacional, considerando que seus horizontes de futuro não são os mesmos que os nossos, e não 

reduzir a questão ao atendimento por meio dos programas de inclusão social dos anseios indi-

viduais, ainda que legítimos, de alguns dos estudantes indígenas (LADEIRA, 2004). 

O discurso predominante que definia e ainda define a política e pesquisa educacional 

é o domínio de técnicas pedagógicas e a transmissão de conhecimento instrumental para a 

sociedade. A Carta do Seminário de Políticas de Ensino Médio para os Povos Indígenas - 

SEMTEC/MEC (2003), reivindicou a implementação do Ensino profissionalizante como 

complemento para se cuidar das coisas da comunidade: saúde, meio ambiente entre outros, 

atendendo a realidade de cada comunidade.  

Considerando os preceitos do Documento-Base
8
, elaborado em 2007, pela Secretária 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e a Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica o Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (CIFCRSS), 

escola indígena de Roraima, em 2009 adotou a proposta pedagógica do Curso de Ensino Mé-

dio integrado ao Curso Técnico de Agropecuária e Gestão e Manejo Ambiental para os estu-

dantes indígenas. A missão a que se propõe essa escola é a promoção e integração entre o 

                                                 
8
 Intitulado Educação Profissional e Tecnológica Integrada a Educação Escolar Indígena, o documento-base 

resultou de ações implementadas pelo Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educa-

ção Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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currículo do ensino médio e do ensino profissionalizante voltado ao público indígena. Reco-

nhecida pelo seu trabalho educacional específico, diferenciado e intercultural (BRASIL, 2009, 

p. 9). 

Conforme preconiza o Parecer CNE/CEB 04/99, a proposta pedagógica do Curso de 

Ensino Médio Indígena Integrado ao Curso Técnico em Agropecuária e Gestão e Manejo 

Ambiental, orienta-se pelos princípios pedagógicos da articulação, interdisciplinaridade e in-

tegralidade, de modo que ocorram diálogos entre os estudos de Ensino Médio e os da Educa-

ção Profissional Técnica de Nível Médio. A fim de mobilizar os conceitos inerentes a essa 

concepção teórica, organiza a matriz curricular em torno de temas geradores, conforme des-

crito na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Temas geradores 

Fonte: CIFCRSS (2009, p. 64) 

 

O trabalho pedagógico com temas geradores fundamenta-se na teoria dialética do co-

nhecimento. São denominados geradores pela possibilidade de desdobramentos que esses te-

mas permitem. De acordo com essa teoria, essa metodologia fomenta a formação de uma nova 

concepção de escola, uma vez que ela deixa de ser campo de reprodução para assumir o papel 

de agente de transformação da realidade (FREIRE, 2013).  

Ademais, o trabalho pedagógico passa a se configurar como superação de ações iso-

ladas, pois os saberes específicos, oriundos dos diversos campos do conhecimento, reúnem-se 

em uma fala compreensível para os diferentes interlocutores, deflagrando um processo de 

criação e recriação do conhecimento num diálogo interdisciplinar. O conceito de interdiscipli-
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naridade fica mais claro quando se considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém 

um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de con-

firmação, de complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não dis-

tinguidos (PARECER CNE/CEB 15/98).  

Conforme Alves et al., (2004, p. 141) para dar conta da interdisciplinaridade, a pro-

posta pedagógica foi organizada considerando-se dois métodos distintos e complementares: 

 

[...] o método da tarefa, que se orienta para os empreendimentos humanos e da histó-

ria, e que se aplica à procura de um objeto comum aos vários conhecimentos, culmi-

nando com a prática; e o método da reflexão interdisciplinar, que faz menção à re-

flexão sobre os saberes já constituídos e cujo objetivo é estabelecer juízo e discerni-

mento (ALVES et al., 2004, p. 141). 

 

Esses métodos se consolidam no cumprimento das atividades do Tempo de Comuni-

dade e respectivas análises apresentadas durante o Tempo de Escola. A interdependência entre 

os saberes definidos como temas geradores é representada por seis áreas do conhecimento 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4: Articulação das áreas de conhecimento 

Fonte: CIFCRSS (2009, p. 64) 

 

O diagrama acima procura demonstrar que o preceito filosófico de que a educação 

profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, 

garante ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva 

e social (RESOLUÇÃO CNE/CEB 04/99). Cada área do conhecimento constante no diagrama 
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corresponde a um módulo no processo de ensino, definido conforme o Decreto 2.208/97, sub-

dividindo sua carga horária entre teoria e prática. 

O professor, através de ações pedagógicas integradas entre sala de aula e biblioteca 

escolar, promove o conhecimento/informação, por meio da pesquisa e, para isso, conta com o 

acervo da biblioteca, que é suprida também pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares 

(SEBE/RS) com a colaboração da comunidade. 

Conforme exemplifica o SEBE/RS (2014), ao buscar a integração das ações pedagó-

gicas no âmbito escolar deve encontrar um ambiente também integrado, assim como, contar 

com um Plano Político Pedagógico adequado e coerente com a proposta de ensino. A sala de 

aula não é distinta da biblioteca, pode ser a própria, para isso, também deve atuar em conjunto 

com a escola, articulando e implementando ações, a partir de um plano comum de acordo com 

o perfil desta comunidade escolar indígena. 

Ademais, a pesquisa sem a pesquisa-ação não parece existir, o livro didático, o acer-

vo, o acesso à informação e efetividade de ações em consonância com a comunidade escolar 

parecem atuar de maneira indispensável no processo de ensino-aprendizagem. Mais que inte-

grar esse mecanismo de formação humana é gerar questionamentos e dúvidas e fomentar res-

postas e reformular perguntas durante o processo de formação (Figura 5). 

 

 
Figura 5:Ações pedagógicas integradas 

Fonte: (MIZETTI et al., 2017) 

 

Essa postura da escola diante do processo de aprendizagem denota a valorização do 

processo de avaliação formativa, entendida como “toda a avaliação que ajuda o estudante a 

aprender a se desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do de-

senvolvimento no sentido de um projeto educativo” (PERRENOUD, 1999, p. 103).  
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Os registros contínuos das tarefas permitem o monitoramento da aprendizagem, iden-

tificando-se nesse processo a necessidade de rever informações, modificando ou acrescentan-

do alguns elementos em sua prática profissional, atitude que faz uma referência explícita ao 

conceito de “aprendizagem permanente”, constante no Art. 39 da LDB 9394/96. Essa mesma 

dinâmica é adotada no sistema de recuperação, e o modo − diário e/ou modular – é definido 

de acordo com a dificuldade apresentada pelo estudante. 

A proposta é por uma educação escolar indígena diferenciada, que possibilite a inclu-

são deste grupo no sistema educacional, tendo respeitadas as suas peculiaridades. A questão 

da educação escolar indígena diferenciada é uma grande conquista, porém muitas reflexões e 

ações ainda precisam ser desencadeadas com o objetivo de valorização e garantia da cultura 

indígena, propiciando o reconhecimento dos indígenas como sujeitos da história e que a eles 

devem ser garantidos o acesso aos direitos de qualquer cidadão.  

 

 

4.5 DECOLONIEDADE E INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO: NECESSIDA-

DES E POSSIBILIDADES  

 

O pensamento decolonial objetiva problematizar a manutenção das condições coloni-

zadas da epistemologia, buscando a emancipação absoluta de todos os tipos de opressão e 

dominação, ao articular interdisciplinarmente cultura, política e economia de maneira a cons-

truir um campo totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos epistêmicos 

locais em detrimento dos legados impostos pela situação colonial. Grosfoguel (2006a; 2006b) 

aponta que “é necessário decolonizar não apenas os estudos subalternos como também os pós-

coloniais”. 

 

O pensamento decolonial reflete sobre a colonização como um grande evento pro-

longado e de muitas rupturas e não como uma etapa histórica já superada. [...] Deste 

modo quer salientar que a intenção não é desfazer o colonial ou revertê-lo, ou seja, 

superar o momento colonial pelo momento pós-colonial. A intenção é provocar um 

posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O decolonial implica, portanto, 

uma luta contínua (COLAÇO, 2012, p. 8). 

 

Nesta perspectiva, torna-se necessário estabelecer as diferenças fundamentais entre o 

termo “pós-colonial” e “decolonial”. Tendo esboçado no parágrafo anterior o pensamento 

decolonial, passaremos agora, embasados nas noções trazidas por estudiosos desta seara espe-

cífica, a elaborar uma conceituação do vocábulo “pós-colonial”. Todavia, urge explicitar que 
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o pensamento pós-colonial e decolonial constituem projetos que estão sendo construídos à 

medida que as relações sócio históricas acontecem no âmago da sociedade moderna. Assim, o 

pensamento pós-colonial articula-se na perspectiva de demonstrar as dessemelhanças antagô-

nicas existentes entre colonizador e colonizado, denunciando essa discrepância como um pro-

jeto de domínio e opressão. 

 

O projeto pós-colonial é aquele que, ao identificar a relação antagônica entre coloni-

zador e colonizando, busca denunciar as diferentes formas de dominação e opressão 

dos povos. Como uma escola de pensamento, o pós-colonial ismo não tem uma ma-

triz teórica única, sendo associado aos trabalhos de teóricos como Franz (sic) Fanon, 

Albert Memmi, Aimé Césaire, Edward Said, Stuart Hall e ao Grupo de Estudos Su-

balternos, criado na década de 1970 pelo indiano Ranajit Guha. A preocupação dos 

estudos pós-coloniais esteve centrada nas décadas de 1970 e 1980 em entender como 

o mundo colonizado é construído discursivamente a partir do olhar do colonizador, e 

como o colonizado se constrói tendo por base o discurso do colonizador. (ROSE-

VICS, 2017, p, 187-188). 

 

Na América Latina os processos de colonização demarcaram a hegemonia econômi-

ca das nações europeias, forçando a resistência anticolonialista a desenvolver estratégias de 

combate à dominação dos seus povos. Transpondo o pensamento pós-colonial, Costa Neto 

(2016, p. 51) explica que: 

 

O pensamento decolonial propõe romper com os pensamentos gravados nas mentes 

e corpos por gerações, representados, por exemplo, pelas tradições greco-romanas, 

euro centradas, incorporando o pensamento dos povos originários (índios) e de diás-

pora forçada (negros) como epistemologias legítimas para a cultura dos povos colo-

nizados (COSTA NETO, 2016, p. 51). 

 

Portanto, o pensamento decolonial concede voz às narrativas oriundas de experiên-

cias históricas vivenciadas localmente pelos povos subalternizados na situação colonial. 

Conforme Silva (2015) a vivência num contexto de globalização e de informatização 

que aproxima povos com diferentes tradições culturais, políticas, sociais religiosas, etc., pro-

voca transformações no âmbito global e que se refletem no local. Transformações estas que 

nos desafiam e nos colocam em confronto com conhecimentos e verdades consideradas into-

cáveis pela modernidade e que agora se revestem de características fluídas, temporárias, que 

se põem em discussão, e são ressignificadas, desmistificadas e ou reconstruídas segundo a 

apropriação de novos saberes resultados desse encontro com os outros. 

Frente às diferenças, a escola até então pautada na racionalidade da modernidade, 

calcada na lógica do mercado, hierarquiza e padronizam comportamentos, valores, conheci-

mentos, considerando superiores aqueles herdados da tradição europeia, cristã, branca, hete-
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rossexual, adulta, machista e inferiores aqueles produzidos fora dessa tradição. São esses co-

nhecimentos, produzidos nas margens que hoje desafiam a escola. Foi esse desafio que nos 

motivou a desenvolver este estudo com o objetivo de refletir sobre a centralidade das questões 

culturais na escola aproximando-nos dos pressupostos da pesquisa-ação que segundo Tripp 

(2005, p. 445):  

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimen-

to de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas 

para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos [...] 

(TRIPP, 2005, p. 445). 

 

O estudo fundamentou-se no campo da interculturalidade crítica que segundo Can-

dau (2014, p. 28): 

 

Promove a deliberada inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais 

presentes em uma determinada sociedade; nesse sentido, essa posição se situa em 

confronto com todas as visões diferencia listas, assim como com as perspectivas as-

similacionistas; por outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das 

identidades culturais; concebe as culturas em contínuo processo de construção, de-

sestabilização e reconstrução; está constituída pela afirmação de que nas sociedades 

em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos e mobilizadores 

da construção permanente, o que supõe que as culturas não são puras, nem estáticas; 

tem presente os mecanismos de poder que permeiam as relações românticas, estão 

atravessadas por questões de poder e marcadas pelo preconceito e discriminação de 

determinados grupos socioculturais (CANDAU, 2014, p. 28). 

 

Além de Candau (2008; 2012; 2014), também recorremos a Walsh (2001; 2006; 

2007; 2009) e Tubino (2005), autores que nos ajudam a discutir a interculturalidade a partir da 

perspectiva crítica no sentido da construção de uma ação pedagógica que visa a assunção de 

uma sociedade em que igualdade não seja vista como contraposta a diferença e sim como uma 

articulação “igualdade na diferença” como bem defende Candau (2008, p. 49). 

Esse contato com o outro levou a sociedade, e a escola a questionar verdades postas 

como universais, únicas, inquestionáveis. Nesse contexto, o sentido e a função da escola pas-

saram também por questionamentos. Concordamos com Candau (2008, p. 14) que assegura: 

 

Nas sociedades atuais, muitas são as formas de acesso ao conhecimento, não se po-

dendo atribuir à escola a quase exclusividade desta função. O impacto dos meios de 

comunicação de massa e, particularmente, da informática está revolucionando as 

formas de construir conhecimento. E estas formas estão chamadas a se multiplicar 

nos próximos anos. Por outro lado, a cultura escolar está impregnada pela perspecti-

va do comum, do aluno padrão, do “aqui todos são iguais”. No entanto, as escolas 

estão cada vez mais desafiadas a enfrentar os problemas decorrentes das diferenças e 

da pluralidade cultural, étnica, social, religiosa, etc., dos seus sujeitos e atores 

(CANDAU, 2014, p. 14).  
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Compreendemos que vivemos com diferentes grupos socioculturais que conquistam 

maior visibilidade e reivindicam o rompimento com práticas monoculturais para incluí-los 

como sujeitos no processo pedagógico. A escola, a educação como um todo se veem impelida 

a construir novos conceitos e ressignificar seu interior a partir das diferenças e da igualdade. 

Igualdade percebida a partir de Candau (2012, p. 27) “[...] a igualdade que queremos construir 

assume o reconhecimento dos direitos básicos de todos/as [...]”.  

Para que essa igualdade de direitos seja construída faz-se necessário que a escola e a 

sociedade de modo geral tenham um olhar mais atento para perceber as diferenças que são 

constitutivas da humanidade. Com a construção de uma escola a partir de uma educação que 

inclua as diferenças, com destaque nesta pesquisa para a cultura indígena, que foi historica-

mente considerada uma cultura inferior.  

Os indígenas clamam por processos educacionais que lhes permitam o acesso aos 

conhecimentos universais, mas que valorize também suas línguas e saberes tradicionais. Aos 

índios, suas comunidades e povos devem ser garantidos o acesso às informações, conheci-

mentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades indígenas e não 

indígenas (SANTOS, 2008).  

Em síntese, a diversidade dos povos indígenas precisa ser considerada de fato, exi-

gindo iniciativas diferenciadas por serem portadores de tradições culturais específicas. A es-

colarização dos indígenas precisa acontecer a partir do paradigma da especificidade, da dife-

rença, da interculturalidade e da valorização da diversidade desenvolvendo assim, ações cultu-

rais, históricas e linguísticas. Os indígenas precisam ser incluídos nos sistemas de ensino do 

país, tendo a sua diversidade étnica valorizada e que entre os indígenas e não indígenas haja 

um diálogo verdadeiro. Dessa forma procurou-se no próximo capítulo verificar as ações peda-

gógicas diferenciadas na Escola Celso Ferreira da Cunha como mecanismos de aprendizagens 

interculturais e permanência de estudantes indígenas. 
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5  AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS NA ESCOLA CELSO FER-

REIRA DA CUNHA: MECANISMOS DE APRENDIZAGENS INTERCULTURAIS E 

PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES INDÍGENAS? 

  

 

Nessa seção abordaremos as intenções pedagógicas e os documentos institucionais 

sobre as aprendizagens interculturais e a permanência dos estudantes indígenas, juntamente 

com o histórico dos estudantes indígenas na instituição, mostrando quem e quantos são os 

estudantes indígenas do ensino médio da Escola Celso Ferreira da Cunha. Além disso, apre-

sentaremos, com nosso olhar referenciado, os diálogos com a equipe pedagógica da escola 

para a elaboração de uma proposição didática diferenciada, articulada aos interesses indíge-

nas. E por fim, a construção do produto educacional. 

 

 

5.1 AS INTENÇÕES PEDAGÓGICAS E OS DOCUMENTOS ESCOLARES DA ESCOLA 

CELSO FERREIRA DA CUNHA 

 

A questão indígena em Rondônia é tão antiga que antecede a criação e formalização 

do atual Estado. A população indígena já detinha essas terras desde antes da chegada dos Por-

tugueses, mas somente com a vinda dos mesmos, bem como com as manifestações históricas 

que explicam o processo de colonização dessas áreas, é que temos registros da interação entre 

os povos que chegaram e os povos indígenas que já residiam nessas terras. 

Após os diversos ciclos que marcaram a história do território, desde o primeiro pro-

veniente da construção da estrada de ferro madeira-Mamoré, que corresponde ao período de 

1907 a 1912, até a construção da BR 364, seguindo a demarcação das linhas telegráficas reali-

zada pelo então encarregado por essa função, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon
9
, 

os indígenas estiveram e continuam à mercê de colonizadores de suas terras nativas. 

Criado através da lei complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, Rondônia é um 

estado da região norte do Brasil que possui uma parcela significativa de sua população com-

posta por indígenas de etnias diversificadas. Faz parte desse Estado a cidade de Cacoal que é 

lar e território de algumas aldeias e Povos Indígenas, como os Paiter Suruí, Cinta Larga, 

                                                 
9
Rondônia, nome do Território Federal e depois do Estado, foi uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano 

da Silva Rondon. 
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Kwaza, Apurinã, Aikanã e Sakirabiar, expressando um total de aproximadamente 4.000 indí-

genas situados em Cacoal e arredores (FUNAI, 2018). 

Mesmo fazendo parte do cotidiano movimentado da cidade, mantendo convívio e 

sendo integrante dos processos sociais da cidade, o povo indígena de Cacoal, localiza-se em 

regiões distantes do centro urbano, sendo moradores de bairros mais afastados. Um exemplo é 

o bairro Riozinho, situado a 12 km da cidade, onde é possível constatar a presença mais ele-

vada de indígenas, onde “[...] a comunidade vive uma situação de colonização. Sua origem se 

deu com a participação de indígenas afugentados da região onde foi construída a rodovia e 

que decidiram voltar para a urbanização” (SILVEIRA, 2015, p.16 apud PESSOA, 2007, p. 3). 

Essa aproximação com o cotidiano da população das cidades proporcionou aos indí-

genas ferramentas sociais às quais não haviam tido acesso enquanto estavam isolados. Os 

hospitais, o comércio, as áreas de lazer e cultura, as escolas, etc., passaram a fazer parte da 

nova realidade do povo indígena, que traz e mantém consigo saberes, tradições, linguística, 

cultura, que também necessitam de preservação e valorização, pois trata-se de patrimônio 

brasileiro.  

Essas novas questões sociais destinadas aos indígenas, bem como as relações de in-

terculturalidade foram tema de debate pelo governo nos últimos anos e proporcionaram a san-

ção de diversas diretrizes que direcionam as relações sociais dos indígenas e dos povos não 

indígenas, afim de incluí-los e possibilitar igualdade. Essas normas, projetos e leis por vezes 

parecem ainda distantes da realidade observada, no entanto a perspectiva de Catherine Walsh 

tende a esclarecer a profundidade das questões interculturais: 

 

A interculturalidade entendida criticamente ainda não existe, é algo por construir. 

Por isso, se entende como uma estratégia, ação e processo permanentes de relação e 

negociação entre em condições de respeito, legitimidade, simetria, equidade e igual-

dade. Porém, ainda mais importante, é seu entendimento, construção e posiciona-

mento como projeto político, social, ético e epistêmico de saberes e conhecimentos, 

que afirma a necessidade de mudar não só as relações, mas também as estruturas, 

condições e dispositivos de poder que mantém a desigualdade, inferiorização, racia-

lização e discriminação. (WALSH, 2009, p. 3). 

 

De todas as estruturas de convivência social as quais a presença dos indígenas passou 

a ser recorrente, acredita-se que a escola é a instituição que mais teve de lidar com desafios e 

preocupações em relação ao atendimento a esse público e com a gestão de conflitos culturais. 

O cotidiano das escolas, antes mesmo da inclusão de grupos outrora subalternizados já era 

marcado por questões de diferenças de costumes, opiniões e modos, com a abertura do siste-

ma público educacional a novos grupos, como os indígenas, tanto os professores, quanto a 
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equipe pedagógica das escolas tiveram que se preocupar com propostas de ensino que vise a 

integração e a aprendizagem desses novos perfis de estudantes, assim como, com a aceitação 

e inclusão entre os estudantes, dentre várias outros fatores a fim de promover a interculturali-

dade, como proposto por Candau:  

 

Parte-se da afirmação de que a interculturalidade aponta à construção de sociedades 

que assumam as diferenças como constitutivas da democracia e sejam capazes de 

construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre os diferentes grupos so-

cioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferioriza-

dos. (CANDAU, 2012, p. 127). 

 

Dentro desse contexto, o bairro Riozinho, em Cacoal-RO, possui uma escola pública 

com um dos maiores quantitativos de estudantes indígenas da cidade. Trata-se da Escola Es-

tadual de Ensino Fundamental e Médio Celso Ferreira da Cunha. A escola não dispõe de um 

ensino especializado voltado ao público indígena, bem como não é caracterizada como escola 

indígena, mas trabalha cotidianamente com as inter-relações dos estudantes indígenas e estu-

dantes não indígenas. 

Assim, como toda escola pública, a Escola Celso Ferreira da Cunha dispõe de docu-

mentos, organização curricular e projetos que visam auxiliar o progresso acadêmico de seus 

discentes. Oferece o ensino fundamental, o ensino médio regular noturno e também o com 

mediação tecnológica, além do Projeto Salto (PPP, 2017), que se caracteriza por oferecer a 

oportunidade de conclusão do ensino médio em menos tempo do que o tradicional, para estu-

dantes que encontram-se em defasagem escolar, isto é, distorção série-idade, sendo concluído 

em dois anos. 

O “Projeto Salto” na verdade corresponde a um projeto de correção do fluxo escolar. 

Segundo dados do Projeto Político Pedagógico da escola, ele foi “[...] desenvolvido em parce-

ria com a Fundação Roberto Marinho e adota a metodologia Telessala
TM 

e curso Telecurso
® 

da fase final do Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem 

como da fase final do Ensino Médio Regular” (PPP, 2017, p. 17). Ele foi estruturado para 

atender a demanda de estudantes que possuem atraso quanto à idade/série estudantil de dois 

anos ou tempo superior a isso. Quanto a sua execução, determina que “o Projeto de Correção 

do Fluxo Escolar é estruturado didaticamente em 1.640 (um mil seiscentos e quarenta) horas 

distribuídas em 410 (quatrocentos e dez) dias letivos a serem cumpridas em dois anos” (PPP, 

2017, p. 17). 

Sobre o horário de funcionamento e seus projetos, o PPP da Escola Celso Ferreira da 

Cunha informa: 
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Ensino Fundamental Integral, Médio Regular e Projeto Salto, ministrado nos perío-

dos matutino, vespertino e noturno, das 07h45min, às 11h45min, das 13h:00min às 

17h:15min e 19h:00min às 23h:00min respectivamente e o Projeto Guaporé de Edu-

cação Integral. A escola atende ao Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológi-

ca. (PPP, 2017, p. 16). 

 

Outro ponto a ser destacado sobre a escola é a oferta do ensino com mediação tecno-

lógica. Diferente do Ensino Médio regular, a escola possui colaborações para a estruturação 

desse projeto. Sobre a Mediação Tecnológica, o projeto político pedagógico define algumas 

características importantes que merecem atenção quanto a sua formalização e colaboração: 

 

O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica foi implantado por meio da 

Portaria nº 2264/2016-GAB/SEDUC e contempla os alunos do 1º, 2º e 3º ano do En-

sino Médio, na modalidade de Educação a Distância. Cada turma conta com um pro-

fessor mediador
10

. As aulas são transmitidas via satélite e ao vivo a partir do centro 

de mídias do IFRO – Instituto Federal de Educação do Estado de Rondônia (parce-

ria), em formato de teleconferência. O sistema é presencial e modular e durarão três 

anos, para a conclusão do Ensino Médio. São 800 horas divididas em 200 dias leti-

vos. (PPP, 2017, p. 17). 

 

Além de todas as modalidades de ensino citadas anteriormente, a escola promove 

“[...] aulas de reforço escolar em período contraturno [...] no sentido de minimizar o baixo 

índice de aprendizagem apresentado nas avaliações externas” (PPP, 2017, p. 10). 

A instituição também conta com apoio especializado para atender estudantes com 

necessidades especiais, psicomotoras, superdotação, dentre diversos outros transtornos que 

possam dificultar a obtenção do conhecimento. Segundo o PPP, “A sala de atendimento edu-

cacional especializado (AEE) atende as normas e regras estabelecidas no referencial curricular 

de Rondônia 2013 [...] visando a sua autonomia (dos estudantes) dentro e fora da escola" 

(PPP, 2017, p. 16). 

 

A sala possui uma professora habilitada em pedagogia com especialização psicope-

dagoga e um professor de libras, ambos com carga horária de 40 horas semanais as 

quais são distribuídas em atendimentos nos dois turnos de aula.  

Atendimento em contra turno 2 (duas) vezes por semana, sendo 2hs por dia; a sala 

do A.E.E. É apropriada para atender todos os alunos com necessidades especiais da 

própria Escola, localizada no Distrito de Riozinho, atendendo os diferentes compo-

nentes curriculares. (PPP, 2017, p. 16). 

 

A instituição participa do Projeto Guaporé de Educação Integral (PPP, 2017) que se 

baseia no fornecimento de atividades no contraturno a qual o estudante cursa sua série. É um 

                                                 
10

A professora responsável pelo 1º ano possui formação em Pedagogia; a docente do 2º ano em Bio-
logia e o mediador do 3º ano é licenciado em Matemática. 
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“projeto voltado para a formação da criança e do adolescente nos aspectos cognitivos, físicos 

e sociais, visando à formação cidadã” (PPP, 2017, p. 23). O projeto contempla o corpo discen-

te da instituição, com as quatro horas comuns referentes ao exercício dos componentes curri-

culares estabelecidos pelo Ministério da Educação, além fornecer alimentação, atividades de 

prevenção a saúde, exercícios referentes a eixos temáticos, fazendo com que o estudante per-

maneça na escola, tanto no período matutino quanto vespertino. O projeto político pedagógico 

dispõe que: 

 

Além das horas destinadas ao desenvolvimento do currículo escolar da base nacional 

comum obrigatório, a jornada ampliada permite realizar atividades previstas nos Ei-

xos Temáticos: Acompanhamento Pedagógico, Educação Ambiental, Esporte e La-

zer, Direitos Humanos em Educação, Cultura e Artes, Cultura Digital, Promoção da 

Saúde, Comunicação e Uso de Mídias, Investigação no Campo das Ciências da Na-

tureza, Educação Econômica. Para cada um dos eixos a escola elabora as orientações 

pedagógicas que respeitam o contexto sociocultural e o espaço físico da comunida-

de. (PPP, 2017, p. 24). 

 

A escola predetermina, por meio do projeto, a promoção da educação que “[...] deve 

ser pensada a partir da ampliação da prática escolar por meio de uma estratégia pedagógica 

que surja de um eixo central constituído de um projeto de educação onde a prática escolar 

amplia-se em direção à comunidade” (PPP, 2017, p. 24). A instituição prossegue descrevendo 

que o projeto propicia “[...] os saberes escolares que constituem além dos conteúdos específi-

cos de cada disciplina escolar; e também as habilidades, procedimentos e práticas que tornam 

os sujeitos formuladores de conhecimentos” (PPP, 2017, p. 25). 

Exatamente nesse contexto que a Escola Celso Ferreira da Cunha está inclusa, e por 

meio do descrito em seu projeto político pedagógico, percebe-se que a escola compreende a 

importância de sua presença na comunidade: 

 

Em momentos de profundas transformações sócio-políticas, econômicas sociais e 

tecnológicas, temos a necessidade de construir uma escola que seja permanentemen-

te ligada a essas mudanças, sugerida pela lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Lei nº 9394/96, com suas emendas constitucionais incorporadas, visando 

uma educação que atenda a sociedade atual como um todo, na formação de cidadãos 

íntegros que saibam utilizar a informação para a sua própria transformação, bem 

como do mundo à sua volta. (PPP, 2017, p .6). 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento de grande importância na vida 

escolar, pois é ele que orienta o funcionamento e a organização da escola, explicitando as 

concepções e sistematizando as ações da instituição de ensino. Entretanto, o PPP das institui-

ções de ensino apesar de possuírem um discurso bem embasado teoricamente normalmente é 
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desligado da perspectiva prática e não retrata a realidade local em que a instituição de ensino 

está inserida. 

As mudanças na composição da sociedade faz com que todas as instituições de ensi-

no tenham a necessidade de repensar suas práticas pedagógicas, a fim de gerar inclusão e 

promover um ensino igualitário, humano e acessível, embora a escola pesquisa não seja carac-

terizada como escola indígena, ela oferece educação escolar para o maior quantitativo de es-

tudantes indígenas de Cacoal. Portanto, é perceptível a relevância desta instituição na comu-

nidade a qual está inserida, pois trabalha diariamente com as inter-relações e as diferenças 

culturais na educação.  

Percebemos que o projeto educativo exposto nos documentos escolares não é viven-

ciado na prática tornando-se apenas um documento burocrático esquecido na gaveta ou um 

belo discurso encadernado. O PPP, ao contrário, deve ser um projeto vivido em todos os mo-

mentos e por todos os envolvidos no processo educativo da escola, precisa promover refle-

xões constantes retratando a realidade e as necessidades da comunidade escolar e buscando 

resolver as problemáticas encontradas.   

 

 

5.2 O HISTÓRICO DOS ESTUDANTES INDÍGENAS NA INSTITUIÇÃO, SUAS 

APRENDIZAGENS INTERCULTURAIS E A PERMANÊNCIA NESTE PROCESSO. 

 

O levantamento de dados realizado na instituição, objeto dessa pesquisa, buscou le-

vantar informações acerca da permanência e das características educacionais dos estudantes 

indígenas matriculados no Ensino Médio entre os anos de 2015 e 2018, para que assim fosse 

possível traçar com mais exatidão as características socio educacionais. 

Mesmo não sendo caracterizada como escola indígena, a instituição conta com um 

quantitativo significativo de estudantes indígenas e coaduna a perspectiva de Cavalcante 

(2003, p. 22) para quem “[...] concebe-se a escola não como lugar único de aprendizado, mas 

como um novo espaço e tempo educativo que deve integrar-se ao sistema mais amplo de edu-

cação de cada povo”. Por meio do levantamento de dados realizado verificou-se que no Ensi-

no Médio, entre os anos de 2015 a 2018, passaram pela instituição 41 estudantes indígenas 

pertencentes a etnias diversas, tais como; Suruí, Cinta Larga, Sakyrabiar, Macurape e Apuri-

nã, dentre eles 10 se identificaram como pertencentes ao sexo masculino e 31 ao sexo femini-

no.  
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Verificou-se que a faixa etária desses estudantes varia entre 16 a 34 anos, o que de 

certa forma representa a dificuldade que alguns deles tiveram quanto a disponibilidade de 

usufruir de uma educação de qualidade em anos anteriores à trajetória atual, mas que visuali-

zando a oportunidade de avançar com seu progresso acadêmico, aproveitaram a oportunidade. 

Os dados demonstram que, por ter de trabalhar e ter outros encargos na sociedade os estudan-

tes adultos, ou os que possuem uma idade mais elevada, estudam no período noturno. 

Dos estudantes registrados pela escola, apenas uma (01) aluna residia na Zona Rural, 

os demais faziam parte do corpo de cidadãos do bairro Riozinho. Dessa maneira, analisando o 

que dispõe o PPP da escola, é possível delinear o perfil socioeconômico dos estudantes e sua 

família, tanto dos indígenas quanto dos não indígenas: “Atualmente atendemos à (sic) comu-

nidade local, entre os povos de nacionalidade brasileira. Quanto à característica econômica, 

nossa clientela é de classe média baixa” (PPP, 2017, p. 10). 

Assim como em toda escola pública brasileira contemporânea, os professores, as pro-

fessoras e a equipe pedagógica necessitam de formação para poder lidar com as relações in-

terculturais as quais a inclusão de novos perfis de estudantes, como os indígenas, tem propici-

ado, para assegurar o que Marcilino (2014, p. 03-04) discute: 

 

[...] que a escola seja um espaço de reflexão em que os povos indígenas possam, 

com as contradições presentes nas relações entre as diferentes sociedades, com a 

possibilidade de integrar os processos educativos de cada povo, ser administrada se-

gundo os parâmetros específicos das leis que a regem (MARCILINO, 2014, p. 03-

04) 

 

Desempenhando a função apontada na citação acima, a escola disponibilizou dados 

acerca da trajetória dos estudantes indígenas do Ensino Médio, com registros do ano de 2015 

a 2018. No ano de 2015 a escola ainda não disponibilizava do ensino com características de 

mediação tecnológica, mas conforme registros quanto ao ensino médio regular da escola, 

houve o ingresso de doze (12) estudantes indígenas. Os estudantes que cursavam o primeiro 

ano do ensino médio correspondiam a duas (02) integrantes do sexo feminino, onde uma (01) 

delas foi reprovada por ausência excessiva nas aulas, ultrapassando o limite preestabelecido, 

enquanto a outra foi transferida. 

Relativo ao segundo ano regular do ensino médio do ano de 2015 houve a presença 

de apenas uma (01) estudante indígena, que acabou por pedir transferência. Quanto ao terceiro 

ano, a participação demonstrou ser mais significativa, tendo registro de quatro (04) estudan-

tes, sendo que todos eles alcançaram êxito durante o ano letivo e foram aprovados. No que 

consta sobre o Projeto Salto, que compreendia os anos de 2015 e 2016, cinco (05) estudantes 
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indígenas se propuseram a concluir o ensino médio através do projeto, tendo a oportunidade 

de concluí-lo em dois (02) anos, porém dos cinco (05) que ingressaram, três (03) persistiram e 

foram aprovados, enquanto dois (02) desistiram do projeto. 

Os dados sobre o ano letivo de 2016 demonstram a presença de dez (10) estudantes 

no Ensino Médio, sendo que não houve matrícula no primeiro ano do ensino regular. O se-

gundo ano do ensino regular, no entanto, contou com três (03) estudantes, sendo que dois (02) 

deles foram aprovados, enquanto um (01) foi transferido. O terceiro ano também não contou 

com nenhum estudante. Já o projeto salto que compreendeu o período de 2016 e 2017, regis-

trou quatro (04) indígenas, dois (02) deles buscaram e alcançaram a aprovação, um (01) foi 

contabilizado como desistente e um (01) foi transferido. 

Em 2016 iniciou o Projeto Mediação Tecnológica na Instituição, sendo assim, a es-

cola ofertou somente o primeiro ano do ensino médio na modalidade mediação tecnológica. 

Nessa turma inicial foi constatado o ingresso de três (03) estudantes indígenas, sendo que to-

dos foram aprovados. 

Os registros relativos ao ano de 2017 mostram que no primeiro ano do ensino médio 

regular da escola havia três (03) estudantes indígenas, onde um (01) alcançou êxito, um (01) 

foi reprovado por falta e o terceiro ficou retido na disciplina de língua portuguesa. Especifi-

camente neste ano, a escola não contou com a turma do segundo ano do ensino regular, dessa 

forma não há registro de ingressos. No terceiro ano observou-se a matrícula de dois (02) estu-

dantes, um (01) retido e outro reprovado somente na disciplina de língua portuguesa, tendo a 

possibilidade de matrícula por dependência no ano seguinte.  

O projeto salto também não foi ofertado no período letivo de 2017, no entanto, houve 

aumento da presença de turmas de mediação tecnológica. Referente a esse primeiro ano da 

mediação tecnológica houve ingresso de uma (01) aluna indígena que foi aprovada e transfe-

rida. A primeira turma do segundo ano de mediação tecnológica contou com a participação de 

dois (02) discentes indígenas, onde um (01) deles foi aprovado e o outro transferido. A escola 

ainda não tinha neste ano de 2017, turma de terceiro ano de mediação tecnológica. 

As informações sobre o ano de 2018 demonstram que a escola contava com 10 estu-

dantes com raízes indígenas. Dos dez (10), três (03) estavam cursando o primeiro ano do en-

sino médio regular, sendo que dois (02) estudantes foram aprovados e um (01) estudante ficou 

retido nas disciplinas de química, física e matemática. Ingresso no segundo ano do ensino 

regular, estava um (01) estudante que encontrava-se cursando a disciplina de língua portugue-

sa do 1° ano, por ter estado em dependência no ano anterior, porém devido a dificuldades de 
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aprendizagem e problemas familiares desistiu de estudar em setembro de 2018. As turmas de 

terceiro ano do ensino regular não contaram com estudantes indígenas. 

No ano de 2018 a escola não ofertou o projeto salto para a etapa do Ensino Médio. Já 

no ensino Médio por meio da mediação tecnológica as informações constam o ingresso de 

quatro (04) estudantes na turma de primeiro ano, todos aprovados. No segundo ano de media-

ção não constam estudantes indígenas. E no terceiro ano de mediação tecnológica foram cons-

tatadas duas (02) alunas, ambas aprovadas. 

Conforme as informações descritas nos parágrafos anteriores, podemos perceber 

inúmeras questões importantes quanto a esse perfil de estudante. A principal é o histórico re-

corrente de ingresso de estudantes indígenas, tendo novas inserções na instituição todos os 

anos, o que demonstra a importância e o papel social relevante dessa instituição para educação 

escolar do povo indígena da região de Cacoal.  

As relações interculturais contribuem para o progresso acadêmico, profissional e in-

dividual, não somente dos estudantes de origem e cultura indígenas, mas também os demais 

estudantes que passam a ter convívio diário com pessoas com perspectivas acerca do mundo 

diferentes das tradicionais. Essas interações que proporcionam troca de conhecimento, bem 

como promoção coletiva e individual, contribuem para uma aprendizagem mais significativa, 

pois se considerarmos as perspectivas de Vygotsky (1998), a aprendizagem é resultado da 

interação do indivíduo com o outro, considerando-se a maturação biológica, a bagagem cultu-

ral e a nova situação que se apresenta. 

Outra perspectiva percebida por meio das informações sobre os estudantes refere-se à 

busca indígena por gerir sua trajetória acadêmica, além de demonstrar a intensificação da pro-

cura dos estudantes indígenas pelas instituições de ensino urbana, é importante destacar que a 

capacidade e vontade de adaptar-se à comunidade da cidade, desmistifica a ideia de que os 

indígenas teriam de abrir mão de suas individualidades para fazerem parte dos processos soci-

ais. 

Na verdade, a riqueza de conhecimentos advindos de anos de história e experiências 

com a fauna e flora muito teria a acrescentar em áreas científicas e históricas do país, podendo 

fornecer contribuições quanto às propriedades medicinais de plantas, raízes e frutos, conheci-

mentos quanto à biodiversidade amazônica e até mesmo na dimensão da historicidade dessas 

terras que antecedem os relatos pragmáticos já existentes. Desse modo, se exerceria com mais 

amplitude a questão intercultural, como explicitado por Bandeira (1995, p. 31, Vol. IV) “A 

interculturalidade postula o diálogo entre culturas como pressuposto da prática pedagógica, 
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orientada no sentido intercomunicativo entre relações lógicas já conhecidas de e outras rela-

ções lógicas presentificadas na cultura do outro”.  

Uma questão que também foi possível analisar, por meio dos dados do histórico es-

colar dos estudantes do Ensino Médio da escola do período entre os anos de 2015 a 2018 

(Quadro 4), foi a retenção dos estudantes indígenas na disciplina de língua portuguesa. A inte-

ração com as disciplinas pode ser um pouco mais complexa para os discentes indígenas, prin-

cipalmente por já serem falantes e alfabetizados em sua língua originária, além das inúmeras 

regras gramaticais presentes na escrita e compreensão formal da língua portuguesa. 

 

Quadro 4: Estudantes indígenas do Ensino Médio entre 2015 a 2018 

ANO – 2015 

ENSINO REGULAR SALTO 

Ano Número de 

estudantes 

Resultado Ano Número de 

estudantes 

Resultado 

1º Ano 2 Rep/Trf.   3 Apr. 

2º Ano 1 Trf. 2015/2016 5  

3º Ano 4 Apr.   2 Des. 

ANO 2016 

ENSINO REGULAR SALTO MEDIAÇÃO TECNO-

LÓGICA 

Ano Núm. 

Estud. 

Result. Ano Núm. 

Estud. 

Result. Ano Núm. 

Estud. 

Result. 

1º Ano - - - 2 Apr. 1º ano 3 Apr. 

2º Ano 3 2 Apr 

1 Trf 

2016/2017 1 Des. - - - 

3º Ano - - - 1 Trf. - - - 

ANO 2017 

ENSINO REGULAR MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

Ano Núm. Estu-

dante 

Resultado Ano Núm. 

Estudante 

Resultado 

1º Ano 3 1 Apr. 

1 Rep. 

1 Dep. LP 

1º Ano 1 Apr. 

2º Ano - - 2º Ano 2 1 Apr 

1 Trf. 

3º Ano 2 1 Apr. 

1 Dep. LP 

3º Ano - - 

ANO 2018 

ENSINO REGULAR MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

Ano Núm. 

Estudante 

Result. Ano Núm. 

Estudante 

Result. 

1º Ano 3 2 Apr. 

1 Rep. 

1º Ano 4 4 Apr. 

2º Ano 1 1 Des. 2º Ano - - 

3º Ano - - 3º Ano 2 2 Apr. 
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Legenda quadro 4: 

Apr – Aprovado  

Rep – Reprovado  

Trf – Transferido  

Des – Desistente  

Dep. LP – Dependência Língua Portuguesa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2018. 

 

A propiciação de um ensino com professores bilíngues, que compreendessem tanto a 

língua originária indígena quanto a língua portuguesa, poderia servir de auxílio para esses 

estudantes que encontrassem dificuldades, no sentido de proporcionar uma familiaridade entre 

o educador e o educando e facilitar o processo de ensino e, por conseguinte, a aprendizagem. 

Outro fator importante para análise é o grande número de transferência de estudantes 

indígenas da escola pesquisada, porém a instituição não possui registros sobre os motivos das 

transferências. Segundo o supervisor escolar da instituição essa é uma característica da comu-

nidade não se limita aos estudantes indígenas.  

A presença feminina no corpo de estudantes indígenas da escola demonstra que as-

sim como a comunidade urbana, não indígena, as famílias indígenas têm proporcionado espa-

ço para escolarização e profissionalização das mulheres. Essa perspectiva de independência 

das mulheres, que geralmente na maioria das aldeias não existia, pois para algumas etnias a 

função principal da índia é de preparar os alimentos, fabricar os artesanatos e cuidar dos fi-

lhos, assim como, a história do passado das mulheres não indígenas, aponta características de 

mudanças quanto a maneira de pensar dessas famílias. Inclusive nessa instituição o número de 

discentes do sexo feminino ultrapassa a do masculino, o que pode representar uma significati-

va mudança positiva na visão tradicional do tratamento concedido às mulheres indígenas. 

A escola estadual Celso Ferreira da Cunha dispõe em seu Projeto Político Pedagógi-

co a seguinte mensagem referente as suas metas e objetivos enquanto instituição escolar:  

 

Formar um aluno consciente crítico, participativo do processo educacional e social, 

capaz de contextualizar e sistematizar conhecimentos e experiências adquiridas, a 

partir da interação com os recursos midiáticos e demais tecnologias. Quanto às rela-

ções sociais, valorizar suas experiências sócio-cultural imediatas, para atender sua 

realidade e saber como transformá-la, exercer com maior plenitude a cidadania ten-

do subsídios para expandir no seu convívio social está consciência de cidadão. (PPP, 

2017, p. 30). 

 

Nesse contexto, baseada na interação, convívio e troca de aprendizado entre as dife-

rentes culturas a instituição parece estar caminhando para a promoção de uma educação inter-

cultural, contribuindo não somente para a formação pedagógica, científica e profissional de 

seus discentes, mas atribuindo valores que acrescentam quanto a formação pessoal, crítica e 
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social, proporcionando a estruturação de cidadão mais conscientes e capazes de aprender com 

as diferenças, pois “a interculturalidade tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre 

pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando os conflitos ine-

rentes a esta realidade” (CANDAU, 2003, p. 19). 

 

 

5.3 QUEM E QUANTOS SÃO OS ESTUDANTES INDÍGENAS DO ENSINO MÉDIO DA 

ESCOLA CELSO FERREIRA DA CUNHA 

 

A Escola Celso Ferreira da Cunha contava no ano de 2018 com um quantitativo de 

dez (10) estudantes indígenas matriculados no Ensino Médio, distribuídos nos cursos do En-

sino Regular Noturno e na Modalidade Mediação Tecnológica. Quanto a identificação dos 

estudantes indígenas apresentamos como “A1 ao A9”. 

 

5.3.1 Ensino Regular 

 

Os três (03) estudantes pertencentes às etnias Cintar Larga, Macurape e Apurinã 

(Figura 6) nasceram e moram na zona urbana de onde ainda não haviam saído até o momento 

da pesquisa; dois deles têm contato com a cultura indígena, visitando as aldeias; uma aluna 

desconhece a sua cultura. Dois estudantes não se importaram em serem nomeados como estu-

dantes indígenas, pois se consideram como tal. Uma aluna não se considera indígena. Os três 

estudantes são filhos por parte de um genitor indígena. Os estudantes do ensino regular (no-

turno) relataram que a escola não oferece atendimento para os estudantes indígenas com difi-

culdades de aprendizagem, os professores apenas realizam revisões dos conteúdos em sala 

durante as aulas. 
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Figura 6:Estudantes Indígenas do Ensino Regular 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2018. 

 

No início do ano eram 4 estudantes do ensino médio regular – um (01) aluno desistiu 

no 3º bimestre de 2018 por dificuldades de aprendizagem e por problemas familiares. 

 

5.3.2 Mediação Tecnológica 

 

Os seis (06) estudantes pertencentes às etnias Suruí e Cinta Larga (Figura 7) consi-

deram não possuir problemas em serem intitulados como indígenas, todos são filhos de pai e 

mãe indígenas, são conhecedores de sua cultura e frequentam suas aldeias, mesmo tendo nas-

cido e morando até o momento da pesquisa na zona urbana. 

Durante o preenchimento dos questionários foi perguntado aos estudantes se poderia 

tirar uma foto para registrar o momento. E uma das discentes fez uma indagação que me cha-

mou a atenção. “Para quando será essa foto?” Perguntei porquê? Ela me respondeu para nós 

virmos arrumados que nem índios, vestidos como tal, com os adereços e pinturas corporais. 

Disse a ela, se você preferir podemos marcar um dia para a foto e ela replicou. “Não prefiro 

assim, mas pensei que você preferisse”, pois sempre que alguém faz algo com indígena, como 

uma comemoração ou evento quer que a gente venha que nem índio, como se nós deixásse-

mos de ser índios só porque não estamos vestidos como tal, sem nossos colores ou pinturas. 

Nesse caso, disse aos estudantes indígenas que a foto seria realizada naquele momento, pois 

meu objetivo era registra-los assim como são e estão. Essa indagação vem retratar e reforçar a 

visão estereotipada enraizada pelos colonizadores sobre a cultura indígena, essa situação é 

explicada por Freire (2016, p. 12): 

 



76 

 

Enfiaram na cabeça da maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o ín-

dio: nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por 

Pero Vaz de Caminha. E essa imagem foi congelada. Qualquer mudança nela provo-

ca estranhamento (FREIRE, 2016, p. 12). 

 

Também é importante destacar que os alunos e alunas que estudam no ensino regular 

e os que fazem o ensino médio pelo projeto da mediação tecnológica possuem características, 

concepções e modos de vida diferentes. 

 

 
Figura 7: Estudantes Indígenas da Mediação Tecnológica 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2018. 

 

Os nove (09) estudantes que responderam os questionários estão distribuídos nos 

cursos do Ensino Médio como demonstra o (Gráfico 1). Conforme exposto abaixo, vimos que 

a maioria dos estudantes (67%) estão cursando o Curso de Mediação Tecnológica na Escola 

pesquisada, tendo em vista que o projeto é inovador e conta com a mediação de professores à 

distância utilizando a intervenção tecnológica e dessa forma colabora com a igualdade de 

oportunidade para estudantes que residem nas regiões mais distantes do Estado. O Projeto de 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica tem como base legal a LDB n.9.394/96, as Resolu-

ções n. 04/2010-CNE/CEB, n.2/2012-CNE/CEB, n.095/2003-CEE/RO e n.1.166-CEE/RO. 

Foi estabelecido por meio da Portaria N. 680/2016-GAB/SEDUC, de 08/03/2016 nas escolas 

da rede pública estadual de ensino, visando a concomitância com o Ensino Profissionalizante 

para oportunizar a inserção do jovem no mundo do trabalho, continuidade dos estudos e o 

exercício da cidadania (SEDUC, 2016). 
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Gráfico 1: Distribuição dos estudantes indígenas nos cursos do Ensino Médio 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2018. 

 

Quanto aos dados de identificação dos estudantes entrevistados o (Quadro 5) mostra 

que todos os estudantes do Ensino Regular possuem a idade de 16 anos, são solteiros, nasce-

ram em Cacoal/RO, não tem filhos, estudam no 1º ano e moram na zona urbana. Já os estu-

dantes do curso de Mediação Tecnológica sua idade varia entre 16 a 34 anos, 83% são soltei-

ros, 66% não tem filhos, 67% estudam no 1º ano e 83% moram na zona urbana. 

 

Quadro 5: Identificação dos estudantes indígenas da Escola Estadual Celso Ferreira da Cu-

nha 
Identificação Ensino Regular Mediação Tecnológica 

Idade 16 anos 16 a 34 anos 

Local de Nascimento 100% Cacoal/RO 100% Cacoal/RO 

Estado Civil 100% Solteiros 83%Solteiros; 17%Casado 

Nº de Filhos 100% Sem Filhos 66% sem filho; 

17% 1 filho; 

17% 4 filhos 

Série que está cursando 100% 1º Ano 67% 1º Ano; 

34% 3º Ano 

Local de Residência 100% Zona Urbana 83% Zona Urbana; 

17% Zona Rural 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2018. 

Quanto às informações sobre a família dos estudantes entrevistados do Ensino Regu-

lar, notou-se que a quantidade de pessoas varia de 4 a 5 por família. Quanto ao tipo de resi-

dência, 67% possuem casa própria, todos declararam uma renda de um salário mínimo e ne-

nhum estudante tem participação na renda da família, pois só estudam e não trabalham, 67% 

dos pais e mães possuem o Ensino Fundamental Incompleto e este mesmo percentual 67% 

67% 

33% 

Ensino Médio 

Mediação Tecnológica

Ensino Regular
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não fazem uso de computador. Já na família dos estudantes entrevistados do curso de Media-

ção Tecnológica notou-se que a quantidade de pessoas varia de 2 a 10 por família. Quanto ao 

tipo de residência 67% possuem casa própria, e 67% declararam uma renda de um salário 

mínimo e nenhum estudante tem participação na renda da família, pois só estudam e não tra-

balham, 50% dos pais possuem o Ensino Fundamental Incompleto e 33% das mães possuem 

Ensino Superior Incompleto. Em 2010, 83,0% das pessoas indígenas de 10 anos ou mais de 

idade recebiam até um salário mínimo ou não tinham rendimentos, sendo o maior percentual 

encontrado na região Norte (92,6%), onde 25,7% ganhavam até um salário mínimo e 66,9% 

eram sem rendimento. Em todo o país, 1,5% da população indígena com 10 anos ou mais de 

idade ganhava mais de cinco salários mínimos, percentual que caía para 0,2% nas terras indí-

genas. O número de índios que vivem na área urbana equivale a 36,2% dos indígenas no país (IB-

GE, 2012). 

Um percentual significativo 83% dos estudantes de Medicação Tecnológica declara-

ram que fazem uso de computadores e isso está em harmonia com as pesquisas de Bueno 

(2013) que os índios atualmente contam com computadores, câmeras, a internet e outras tec-

nologias para recuperar e divulgar suas tradições. A internet acabou se tornando uma ferra-

menta de comunicação fundamental para aqueles que antes não tinham voz. A internet tem 

um papel primordial na transmissão dessas ideias e na demonstração de que os grupos indíge-

nas são donos de conhecimentos absolutamente pertinentes para o mundo não indígena. As 

redes sociais também são importantes, pois nelas os indígenas se fazem muito presentes e 

conseguem estender suas relações. 

 

Quadro 6: Informações sobre a família dos estudantes indígenas da Escola Estadual Celso 

Ferreira da Cunha 
Informações da Família Ensino Regular Mediação Tecnológica 

Quantidade de pessoas na casa De 4 a 5  De 2 a 10 

Tipo de residência  67% Própria;  

33% Alugada 

67% Própria;  

33% Alugada 

Renda Mensal Um Salário Mínimo (SM) 67% SM;  

33% 2 a 3 SM 

Participação na Renda Mensal da 

Família 

Nenhuma  Nenhuma 

Escolaridade do pai 67% Ens. Fund. Inc.;  

33% Ens. Méd. Com. 

50% Ens. Fund. Inc.;  

17% Ens. Sup. Inc.;  

17% Ens. Méd. Com.;  

17% Ens. Fund. Com.  

Escolaridade da mãe 67% Ens. Fund. Inc. 

33% Ens. Méd. Com.;  

 

33% Ens. Sup. Inc.;  

33% Ens. Fund. Com.;  

17% Ens. Fund. Inc.;  

17% Nenhuma Instrução 

Uso de Computador 33% Sim 

67% Não 

83% Sim 

17% Não 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2018. 

 

As informações obtidas sobre a vida escolar dos estudantes do Ensino Regular são 

divergentes com as fornecidas pelos estudantes do curso de Mediação Tecnológica. Quanto à 

frequência das series iniciais e finais do Ensino Regular todos estudaram em Escola Pública 

Urbana, 67% dos estudantes de Mediação Tecnológica nas series iniciais estudaram em escola 

pública urbana e 33% em escola indígena, já nas series finais 50% estudaram em escolas pú-

blicas urbanas e os outros 50% estudaram em escola indígena. As respostas ao quesito forma-

ção dos professores também divergiram 100% para professores não indígenas com formação 

nas séries iniciais e finais dos estudantes do Ensino Regular e para os estudantes da Mediação 

Tecnológica 50% indígena com formação para as séries finais do ensino fundamental. E quan-

to à formação dos professores das series iniciais dos estudantes do curso de Mediação Tecno-

lógica 67% responderam que tiveram professores não indígenas com formação e os demais 

com indígena com formação. E 100% dos estudantes do Ensino Regular nenhum ano ficaram 

sem estudar e dos estudantes do curso de Mediação Tecnológica 67% nenhum ano ficaram 

sem estudar. E os outros 33% ficaram sem estudar por problemas familiares.  

De acordo com D’Angelis (2003), tem-se que pensar a formação de professores indí-

genas como sendo, acima de tudo, formação de professores, embora exista uma especificidade 

no caso do professor indígena, que deverá estar inserido profundamente nas raízes da cultura 

indígena. No âmbito das políticas de formação do professor indígena, expressas nos Referen-

ciais para a formação de professores indígenas (GRUPIONI; MONTE, 2002), as questões 

sobre formação englobam os seguintes aspectos:  

1) necessidade de uma formação permanente que possibilite ao profissional indígena 

completar sua escolaridade até o terceiro grau;  

2) a criação de instâncias administrativas que possibilitem a execução dos programas 

de educação indígena;  

3) a participação do professor indígena no processo educacional. 

 

Quadro 7: Informações sobre a vida escolar dos estudantes indígenas da Escola Estadual Cel-

so Ferreira da Cunha 
Informações da Vida Escolar Ensino Regular Mediação Tecnológica 

Frequência das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 

100% Escola Pública Urbana 67% Escola Pública Urbana 

33% Escola Pública Indígena 

Frequência das Séries Finais do 

Ensino Fundamental 

100% Escola Pública Urbana 50% Escola Pública Urbana 

50% Escola Pública Indígena 

Professores das Séries Iniciais 100% Não indígena com 

Formação 

67% Não indígena com Formação 

33% Indígena com Formação 

Professores das Séries Finais 100% Não indígena com 50% Não indígena com Formação 
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Formação 50% Indígena com Formação 

Reprovação/ Série/ Motivo 67% Sem reprovação 

33% (5ºano/ mudança) 

67% Sem reprovação 

33% (3º e 5º ano Ens. Fund./ doença) 

Anos que ficou sem estudar/ Mo-

tivo 

100% Nenhum ano 67% nenhum ano 

33% (3 anos/ problemas familiares) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, 2018. 

 

Dos estudantes entrevistados 70% deles ingressaram na escola Celso Ferreira da Cu-

nha no ensino fundamental e os outros 30% ingressaram no Ensino Médio. E todos não foram 

reprovados. Quanto às atividades que mais gostam na escola obteve-se uma variedade de res-

postas entre elas: programações, palestras, estudo, aulas interativas, leitura e incentivo dos 

professores. E as atividades que menos gostam também houve várias respostas: apresentação 

de trabalhos, merenda escolar, aulas interativas, da bagunça dos colegas. As respostas dos 

entrevistados sobre qual a disciplina que tem mais facilidade foram:  

 

Ensino Regular 

A1 - Biologia porque gosta dos conteúdos, considera fácil; 

A2 - Biologia porque quer ser biólogo; 

A3 - Língua portuguesa – não especificou o porquê. 

Mediação Tecnológica 

A4 - Aula interativa porque é muito importante; 

A5 - Matemática mais fácil de compreender; 

A6 - Física porque o professor explica bem as teorias e a origem das coisas; 

A7 - Língua portuguesa porque gosto de fazer leituras; 

A8 - Educação física porque a gente aprende sobre o corpo humano e sobre exer-

cícios; 

A9 - Não respondeu. 

 

Já a disciplina que tem menos facilidade foram: 

 

Ensino Regular 

A1- Química porque não entende o conteúdo; 

A2- Matemática porque não consegue entender os cálculos; 

A3- Matemática, química, física e inglês – não especificou o porquê. 

Mediação Tecnológica 

A4- Física porque tem contas que eu não consigo resolver; 
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A5- Inglês muito difícil de compreender; 

A6- Matemática porque é um pouco difícil de compreender; 

A7- Matemática porque não gosto; 

A8- Matemática e Biologia porque envolve cálculos e nomes muito difíceis; 

A9- Matemática é muito difícil. 

 

As respostas dadas pelos entrevistados sobre o motivo de escolherem os respectivos 

cursos evidenciam que a maioria escolheu o curso de Mediação Tecnológica, pois esperam 

aprender a lidar com a tecnologia nos dias de hoje. O Ensino Médio com Mediação Tecnoló-

gica constitui-se numa iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da 

Educação em promover o fortalecimento e a expansão do Ensino Médio combatendo as desi-

gualdades educacionais por meio da defesa do ensino de qualidade para todos, investindo pri-

oritariamente no atendimento à juventude, objetivando oferecer as comunidades de difícil 

acesso e com demanda reprimida melhores condições de cidadania, de trabalho e de inclusão 

social aos estudantes desse segmento populacional (SEDUC, 2018). 

Dentre as facilidades citadas pelos estudantes foram: as atividades e a aprendizagem, 

aulas bem explicadas, entender as atividades interativas, na leitura, quando não entendemos 

alguma coisa podemos ver e rever os vídeos aulas e tirar dúvidas no bate papo. As dificulda-

des citadas foram: a falta de explicação do professor em sala (mediador), quando ficamos sem 

estudar por falta de sinal, nas atividades que são muitas, o sono, outra questão é que às vezes 

os professores explicam muito rápidos e não tem como entender direito. 

Todos os discentes afirmaram que existe diferença cultural na escola. Quanto à exis-

tência de ações pedagógicas diferenciadas para trabalhar as dificuldades dos estudantes indí-

genas, todos os estudantes do Ensino Regular afirmaram que a escola não oferece, já os estu-

dantes do curso de Mediação Tecnológica apenas um (01) afirmou de forma negativa, porém 

os outros cinco (05) responderam que sim e suas justificativas foram: quando temos dificul-

dades os professores procuram a melhor forma de ensino com brincadeiras e atividades criati-

vas; as vezes atende individualmente e o reforço; através de parceria com outras escolas, in-

cluindo palestras; por meio de aulas interativas e palestras; a escola nos ajuda com o aprendi-

zado tirando as nossas dúvidas. Dos estudantes do Ensino Regular apenas um (01) discente 

respondeu afirmando que se sente na escola incluído e acolhidos pelos profissionais da insti-

tuição e pelos estudantes. Já os estudantes do curso de Mediação Tecnológica 56% se sentem 

incluído e acolhido pelos profissionais da instituição; 33% incluídos pelos colegas; 11% ex-

cluídos pelos profissionais da instituição. Em relação à cultura indígena se ela é trabalhada 
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pela escola todos os estudantes do Ensino Regular asseguraram de maneira afirmativa, porém 

67% dos discentes do curso de Mediação Tecnológica expuseram que não.  

No quesito importância da escola para o seu futuro, obteve-se as seguintes respostas: 

 

Ensino Regular 

A1 - Sem a escola e sem estudo, não existe futuro bom (não existe boa casa, bom 

trabalho) por isso é bom vir a escola; 

A2 - Para que um dia eu possa fazer uma faculdade e uma pós-graduação de qua-

lidade; 

A3 - Para ter uma vida estabilizada financeiramente. 

Mediação Tecnológica 

A4 - Futuro para minha vida é ter uma renda, ter um trabalho bom é ter uma vida 

digna; 

A5 - Para ser um profissional importante, para ter conhecimentos em outras coisas 

que vem surgindo; 

A6 - Antigamente os indígenas não sabiam nada, hoje com a tecnologia nós indí-

genas podemos usufruir do conhecimento e saber das coisas avançadas; 

A7 - Para estudar, para meu futuro, estudar para algumas áreas que eu posso tra-

balhar; 

A8 - Aprender e sempre levar conhecimento para melhorar a vida do meu povo; 

A9 - Para ajudar os meus filhos e netos. 

 

Em relação aos fatores que contribuem para a existência de um número reduzido de 

indígenas nas escolas e universidades, os estudantes do Ensino Regular 67% atribuíram a falta 

de oportunidade; 33% a dificuldade de acesso à educação; e do curso de Mediação Tecnológi-

ca, 57% responderam que é falta de oportunidade; 29% falta de vontade e dedicação e 14% 

dificuldade de acesso à educação. 

Os fatores que mais contribuem para o número reduzido de indígenas nas escolas 

tanto para os estudantes do Ensino Regular como para o Curso de Mediação Tecnológica fo-

ram à falta de oportunidade e dificuldade de acesso. Segundo relatório da (ONU, 2016), os 

povos indígenas brasileiros enfrentam atualmente riscos mais graves do que em qualquer ou-

tro momento desde a adoção da Constituição de 1988. Os desafios enfrentados por muitos 

povos indígenas no Brasil são enormes. As origens desses desafios incluem desde a histórica 

discriminação, profundamente enraizada de natureza estrutural, manifestada na atual negli-

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/onu.htm
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gência e negação dos direitos dos povos indígenas, até os desdobramentos mais recentes asso-

ciados às mudanças no cenário político (TAULI-CORPUZ, 2016). 

 

 

5.4 DIÁLOGOS COM A EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA PARA A ELABORAÇÃO 

DE UMA PROPOSIÇÃO DIDÁTICA DIFERENCIADA ARTICULADA AOS INTERES-

SES INDÍGENAS 

 

O grupo de discussão consiste em uma importante prática qualitativa de análise soci-

al, na medida em que favorece uma profundidade e permite descobrir mecanismos sociais 

ocultos ou latentes. Os diálogos com a equipe pedagógica da escola, por meio do grupo de 

discussões, foram enriquecedores na troca de conhecimentos teóricos e práticos entre a pes-

quisadora e os pesquisados. 

Foram realizados seis (06) grupo de discussões, a partir, dos encaminhamentos do 

primeiro encontro planejamos os demais. A seguir o esquema que demostra as datas da reali-

zação do grupo de discussões (Quadro 8): 

 

Quadro 8: Data da realização dos encontros 
Encontro Data de realização Público 

1º Encontro 05/08/2019 Equipe Pedagógica 

2º Encontro  12/08/2019 Equipe Pedagógica  

3º Encontro 19/08/2019 Equipe Pedagógica e professores 

4º Encontro  26/08/2019  Equipe Pedagógica 

5º Encontro  28/08/2019 Estudantes indígenas do Ensino Médio 

6º Encontro  29/08/2019 Equipe Pedagógica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O objetivo do primeiro encontro, realizado com a equipe pedagógica (Figura 8), foi 

levantar informações sobre as ações pedagógicas desenvolvidas pela escola com os estudantes 

indígenas e teve como participantes a Diretora, a Coordenadora do Projeto Guaporé, um Su-

pervisor, duas Orientadoras e uma professora da sala de Atendimento Educacional Especiali-

zado. 
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Figura 8: Encontro com a Equipe pedagógica da Escola Celso Ferreira da Cunha 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2019. 

 

Dentre as ponderações feitas pela equipe, destacamos as que mais se explicitaram nas 

falas: 

 

5.4.1 O Olhar da Escola 

 

A escola é composta por uma clientela étnico cultural de indígenas e não indígenas; 

A diferença cultural na escola é vista com naturalidade, todos são tratados de igual forma, não 

se faz diferença entre as culturas e existe uma boa aceitação das mesmas; A escola valoriza a 

diferença étnica cultural presente na instituição reconhecendo a importância de trabalhar está 

questão, pois tem a missão de preparar os alunos e alunas para lidar e aceitar as diferentes 

culturas; Os professores ao ministrarem suas aulas não fazem tratamento diferenciado em 

relação as diferenças culturais; Não existe preconceito seja por parte dos discentes ou dos 

profissionais da escola em relação aos estudantes indígenas. 

 

5.4.2 As dificuldades dos estudantes indígenas 

 

As principais dificuldades apresentadas pelos estudantes indígenas são: dificuldade 

de aprendizagem, principalmente em língua estrangeira, língua portuguesa e redação, igual-

mente aos demais estudantes não indígenas, pois as dificuldades culturais já foram superadas 

e as faltas quando os discentes precisam se ausentar para dirigir-se até as aldeias; As dificul-
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dades dos estudantes indígenas são trabalhadas pela escola igualmente aos demais estudantes 

não indígenas através de aulas de reforço, acompanhamento individual, atividades específicas 

e conversa com os responsáveis. 

 

5.4.3 As ações pedagógicas realizadas pela escola 

 

A diferença cultural na escola é trabalhada através das datas comemorativas, dentro 

dos eixos temáticos, por meio da valorização das diversidades pela equipe pedagógica, princi-

palmente nas disciplinas de língua portuguesa, arte, história, direitos humanos e educação 

para paz, como por exemplo: confecção de um livro sobre o assunto; As ações realizadas pela 

escola para incluir seus alunos e alunas são: jogos, gincanas, vivências do dia a dia de forma 

integral entre os discentes e profissionais da escola e o trabalho em sala da orientação e su-

pervisão escolar; A instituição não trabalha ações pedagógicas diferenciadas com os estudan-

tes indígenas, a escola trabalha a valorização étnica cultural entre o estudante indígena e o não 

indígena em suas diversidades, tanto que a escola possui um prêmio Ibero Americano, por ter 

uma Lenda Indígena em forma de Curta Metragem chamada “UITERE” “O LUGAR ONDE 

VIVO”, com este prêmio a escola destacou-se em primeiro lugar no Brasil11; A escola ainda 

não realizou uma formação pedagógica para seus profissionais sobre a Interculturalidade na 

educação. 

É importante destacar que os pontos descritos acima demonstram a visão e opinião 

da escola sobre a diferença cultural presente na instituição de ensino, as dificuldades apresen-

tadas pelos estudantes indígenas e as ações pedagógicas desenvolvidas pela escola Celso Fer-

reira da Cunha.  

Já o segundo encontro com a equipe pedagógica teve como objetivo de socializar os 

dados da pesquisa para análise e reflexões. Os participantes desse encontro foram: a diretora, 

                                                 
11

 O aluno Pabikyt Santos Cinta Larga, da Escola Estadual Celso Ferreira da Cunha, do distrito de Riozinho, em 

Cacoal, produziu junto com seus colegas o curta-metragem “Uiteré – O lugar onde vivo” e foi o primeiro colo-

cado no concurso nacional roteiro, escola e cinema. O filme foi apresentado no Congresso Ibero-Americano das 

Línguas na Educação e Cultura que aconteceu no mês passado, em Salamanca, na Espanha. 

O Concurso Roteiro Escola e Cinema é uma ação do Programa Mais Educação, que tem como foco estudantes 

do sexto ao nono ano do ensino fundamental das escolas públicas. O concurso é promovido pelo Ministério da 

Educação (MEC) em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e 

Cultura (OEI). Teve como objetivo estimular os jovens a escrever, a expressar idéias e sentimentos, além de 

aproximá-los do cinema e da televisão. 

O projeto de produção audiovisual faz parte do compromisso com metas de educação estabelecidas pelos gover-

nos da América Latina, visando especialmente às habilidades básicas e conhecimentos no uso da língua materna 

e nas diferentes formas de comunicação e expressão, bem como ao apoio e fortalecimento das línguas faladas em 

cada um dos países. É feito com o apoio da AECID, Fundação SM e Ação Cultural Espanhola. Disponível em: 

http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/220-uitere-o-lugar-onde-vivo.html 

http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/220-uitere-o-lugar-onde-vivo.html
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supervisor e as duas orientadoras. Neste encontro a pesquisadora elaborou um slide para apre-

sentação dos dados coletados até aquele momento, evidenciando os dados do questionário 

realizado com os estudantes indígenas do ensino médio. As falas registradas no diário de 

campo a partir do encontro foram: todos os estudantes são tratados iguais não há tratamento 

diferenciado para não excluir ninguém; a cultura indígena é trabalhada pela escola, na maioria 

das vezes, em datas comemorativas, como o dia do índio por exemplo, e mesmo assim os es-

tudantes não indígenas participam mais que os indígenas; a diretora informa que em uma 

apresentação foi solicitado para que trouxessem adereços de sua cultura e os estudantes indí-

genas  não os tinham. Com isso, a escola teve que confeccionar para poder realizar a apresen-

tação. Segundo a diretora, a maioria dos estudantes indígenas não preserva e nem valoriza a 

sua própria cultura.  

Conforme salienta Bueno (2011) o preconceito contra a cultura e costumes dos pri-

meiros habitantes desse país vem também desde o século XVI, com o trabalho dos jesuítas, 

que foram causando um aculturamento desse povo. Acredita-se que o grande problema é que, 

na sociedade brasileira atual, há um número elevado de pessoas que herdaram alguns concei-

tos negativos sobre o modo de vida indígena. Com a chegada dos portugueses, os povos indí-

genas foram muito prejudicados. Muitos morreram e outros foram escravizados. Os europeus 

sentiam-se superiores ao povo indígena. A visão que eles tinham era a de convertê-los ao cris-

tianismo e mudar sua cultura para a cultura europeia. Desta forma, aos poucos, a identidade e 

cultura dos indígenas foram sendo transformada, ou melhor dizendo, roubada pelos coloniza-

dores.  

Neste encontro foi exposto pela equipe pedagógica da escola alguns pontos sobre os 

estudantes indígenas que segue: 

 

Nossos alunos indígenas não possuem mais tantas características de sua cultura, 

pois são totalmente urbanos; O fluxo de transferências é muito grande tanto dos 

alunos indígenas, quanto dos não indígenas é uma característica da comunidade e 

no caso dos alunos indígenas o que dificulta é que muitos não moram com os pais, 

moram com tios ou avôs e às vezes não conseguimos contato com os pais. (Fala 

do Supervisor). 

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos indígenas dependem da etnia a qual ele 

pertence. Normalmente os alunos da etnia Cinta Larga possuem mais dificuldades 
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tanto no rendimento quando no comportamento, pois está etnia não incentiva mui-

to os filhos a estudarem, falta esse apoio familiar; Na maioria dos casos são filhos 

de branco com indígenas, mestiços, só possuem o sobrenome indígena nem mes-

mo os traços físicos apresentam; Os próprios alunos indígenas não valorizam sua 

cultura e não se interessam também por ela, quando realizamos trabalhos referente 

a cultura indígena eles são o que menos participam; A maior dificuldade que en-

frentamos é em relação as faltas, devido a sua cultura alguns tem que se ausentar 

da escola para ir nas aldeias, ai os pais, no nosso caso o pai, vem até a escola e 

comunica e a escola justifica essas faltas, respeitamos a cultura deles; Já tivemos 

dificuldades para incluir essa clientela, porém hoje eles já estão totalmente inclu-

sos, não há diferenças entre os alunos brancos e os índios. (Fala da Orientadora 1). 

 

Muitos alunos sentem vergonha de serem identificados como indígenas; em rela-

ção às dificuldades de aprendizagem são iguais aos demais alunos não há diferen-

ças. (Fala da Orientadora 2). 

 

 José Freire (2016), em seus estudos sobre a população indígena, constatou cinco 

ideias equivocadas sobre os povos indígenas: 

 

1 - O índio não é “genérico” - Cada tribo tem seus costumes, crenças e culturas.  

2 - As culturas indígenas não são atrasadas - Os povos indígenas produzem saberes, 

ciências, arte refinada, literatura, poesia, música, religião. 

3 - As culturas indígenas não são congeladas - Pensar que todo índio deveria andar 

nu ou de tanga é um equívoco tão grande que quando vemos o contrário tem gen-

te que acha estranho. 

4 - Os índios não fazem parte apenas do passado - Como mostramos aqui, eles estão 

aí defendendo sua cultura. Também é errado pensar que a cultura deles é contraria à 

evolução e a tudo que é moderno. 

5 - O brasileiro é índio sim! - Muitos tem a ideia de que o povo brasileiro foi só 

formado por nações europeias e africanas. Na verdade, a origem vem de todos, mas, 

o brasileiro tende a se identificar com a origem europeia que foi a principal coloni-

zadora. (FREIRRE, 2016, p. 4-16). 

 

É no cotidiano, nas ações rotineiras e aparentemente banais que a escola produz dife-

renças e desigualdades. É também nesses espaços cotidianos que os sujeitos constroem suas 

respostas, suas resistências, suas adesões. Se, em práticas pedagógicas, a temática indígena é 

tratada de forma pontual e fragmentada, ocupando um lugar subordinado e complementar, 

isso servirá para naturalizar um lugar desigual para os povos indígenas. Cabe a nós, educado-

res, inventarmos novas abordagens, para que os estudantes possam tomar contato com outras 
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versões da história brasileira e outras informações sobre as culturas indígenas, de modo a co-

locar um fim à invisibilidade a que hoje os povos indígenas estão relegados (BONIN, 2015). 

Portanto, as nossas ações educativas e o nosso fazer pedagógico deve se pautar como aponta 

Zoia: 

 

[...] no respeito e no convívio com as diferenças, preparando os educandos para uma 

sociedade mais justa e solidária, contrária a todos os tipos de discriminação [...] os 

professores precisam tratar das relações entre os alunos. Formar crianças aptas para 

o convívio com as diferenças (ZOIA, 2007, p. 23). 

 

O 3º Encontro com a equipe pedagógica teve como objetivo realizar uma palestra so-

bre Interculturalidade Crítica na Educação com um convidado. As participantes desse encon-

tro foram a Diretora, duas Orientadoras e professora da sala de Atendimento Educacional Es-

pecializado. Os professores presentes no dia foram convidados e participaram também da pa-

lestra, compareceram os docentes, de história, química, educação física, biologia, língua por-

tuguesa e pedagogia.  

O palestrante convidado foi o Professor Gilson Divino Araújo da Silva, professor de 

história do IFRO/Campus Cacoal, mestrando da UNIR e pesquisador da temática, ministrou a 

palestra “Educação Intercultural com foco na Integração dos Povos Indígenas” na escola pes-

quisada. 

 

 

 
Figura 9: Participantes da Palestra sobre Educação Intercultural na Escola Celso Ferreira da Cunha 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2019. 
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Embasado em autores como Fleuri (2014), Grando (2004), Candau (2012) e Walsh 

(2009) foi dialogado com os presentes os conceitos da educação intercultural crítica.  

Os pontos debatidos durante a palestra foram: 

 

a) Como é trabalhada a diferença cultural na escola? Neves (2013) menciona que 

a primeira vez que o Ministério da Educação (MEC) elaborou um material didático em que 

relatou o papel da escola e do currículo para combater preconceitos e estereótipos em relação 

aos povos indígenas pela sociedade nacional foi no ano de 1995 e trata-se de um material or-

ganizado por Lopes da Silva e Grupioni (1995) direcionado para professores e professoras e 

estudantes de 1º e 2º graus. Contou com a participação de 22 autores e autoras em que refor-

çaram as contribuições dos povos indígenas para a sociedade brasileira, com ênfase na diver-

sidade indígena atual e anterior à colonização portuguesa, as diferenças entre as sociedades 

indígenas, e outras temáticas. 

As respostas dos professores no quesito como é trabalhada a diferença cultural na es-

cola foram: 

 

Com preconceito, com dificuldade de aceitar as diferenças. (Professora de Biolo-

gia) 

 

A diferença é vista como algo diferente e, portanto, como não importante em rela-

ção à cultura dominante. (Professor de Língua Portuguesa) 

 

O professor tem autonomia em sala de aula, acredito que fica na responsabilidade 

do professor trabalhar essa questão. (Professor de História) 

 

Nesse sentido, Suruí (2014) defende que o Professor deve estar articulado com a co-

munidade sendo transparente no seu trabalho pedagógico. Deve ter compromisso no seu tra-

balho cumprindo seus deveres nos processos próprios de ensino e aprendizagem dos estudan-

tes indígenas.  

 

b) Como a temática indígena é trabalhada na escola? Nesse tópico as respostas fi-

caram dispersas, houve divisão de opiniões, como se segue as falas de alguns docentes: 

 

Conforme prevista nos livros didáticos. (Professor de História) 
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É pouco trabalhada só nas datas comemorativas. (Professora de Biologia) 

 

Não é trabalhada. (Professor de Educação Física) 

 

É trabalhado um pouco de história no dia do índio. (Professora de Química) 

 

 

Na maioria das vezes, os livros didáticos constituem o único material impresso dis-

ponível para estudantes e docentes (GRUPIONI, 1995). Nesse ponto de vista, é indispensável 

que este escasso material venha a contribuir com a aprendizagem. Ou, nas palavras do próprio 

Grupioni (1995, p. 486): 

 

Sabemos da importância da escola, e do espaço ocupado pelo livro didático, no pro-

cesso de formação dos referenciais básicos das crianças da nossa sociedade. A histo-

riadora Norma Telles mostra que é na infância e na adolescência, portanto, durante o 

período em que se frequenta a escola, que se recebe uma série de informações sobre 

outras culturas e sobre outros povos [...]. Neste contexto, o livro didático é uma fon-

te importante, quando não a única, na formação da imagem que temos do Outro. 

 

Nos relatos colhidos constatei que uma das principais dificuldades das docentes diz 

respeito ao material didático. Evidenciam que os livros possuem algumas informações gerais, 

mas não correspondem à realidade local. 

Bonin (2015) relata que muitas escolas optam por realizar visitas a aldeias indígenas, 

oportunizando aos estudantes um contato direto com a realidade dos povos de seu município 

ou região. Outras escolas têm optado em garantir a presença de convidados indígenas em de-

terminadas situações, proferindo palestras, participando de feiras, vendendo artesanatos. Estas 

duas formas de encontro direto com comunidades indígenas podem ser produtivas para que a 

temática indígena receba um tratamento adequado. Outras escolas têm desenvolvido projetos 

de trabalho sobre os povos indígenas e, desse modo, possibilitam aos estudantes um processo 

continuado de pesquisa, de estudo, de reflexão sobre quem são e como vivem diferentes etnias 

no Brasil. 

É de suma importância que os professores busquem meios de se informar a respeito 

dessa cultura, tanto antigamente como na atualidade, podendo desenvolver com seus alunos e 

alunas um trabalho de desconstrução de estereótipos e preconceitos em relação aos povos in-

dígenas. Trabalhar a questão indígena na escola é fazer com que o país conheça a si próprio, 

oferecendo ao estudante condições para estar em contato com as tradições de seu país, em 

especial o Brasil que apresenta uma rica cultura, buscando sua valorização, promoção e pre-

servação. 
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c) Ao planejar e ministrar as aulas é considerado a Lei 11.645/08? Uma conquista 

importante relacionada aos direitos dos povos indígenas que foi registrada na legislação brasi-

leira, ocorreu na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mais especifica-

mente na redação atribuída pelos artigos 67, 231 e 232, que dizem respeito à demarcação de 

terras e ao reconhecimento do pertencimento étnico e originalidade no território brasileiro. O 

segundo parágrafo do Artigo 210 assegura aos povos indígenas a utilização das línguas ma-

ternas e processos próprios de aprendizagens. De uma forma mais abrangente, a Constituição 

da República, de 1988, em seu Artigo 3º, Inciso IV, destaca o propósito de “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de dis-

criminação”. De maneira semelhante, no Artigo 5, Inciso XLII, explicita que a prática do ra-

cismo é um crime inafiançável e imprescritível, portanto, quem o pratica está sujeito à pena de 

reclusão.  

No tangente à educação escolar em todo o território nacional, o parágrafo primeiro do 

Artigo 242 da Constituição da República orienta que “O ensino da História do Brasil levará 

em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”. 

Observo que nesse trecho já cita a necessidade de que a escola dê visibilidade aos diferentes 

povos que constituem o Brasil por meio de conteúdos de aprendizagem.  

Neves (2013) faz uma retrospectiva sobre alguns elementos que antecederam o sur-

gimento da lei n.º 11.645/2008. A autora menciona que a primeira vez que o Ministério da 

Educação (MEC) elaborou um material didático em que relatou o papel da escola e do currí-

culo para combater preconceitos e estereótipos em relação aos povos indígenas pela sociedade 

nacional foi no ano de 1995. Assim, abriu-se a possibilidade para a oficialização de "escolas 

indígenas diferenciadas" e para a formulação de políticas públicas que respondessem à uma 

educação intercultural, bilíngue, comunitária e voltada à determinação dos povos indígenas. 

Um ponto fundamental a ser lembrado é que desde os tempos da colonização a língua portu-

guesa era utilizada no processo de escolarização para assimilar e integrar os indígenas à soci-

edade envolvente como mão-de-obra barata. 

Em 2008 foi promulgada a Lei nº 11.645, que altera o artigo 26-A da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, determinando que: “nos estabelecimentos de ensino funda-

mental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cul-

tura afro-brasileira e indígena”. A lei também define que “os conteúdos referentes à história e 

cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
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currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasilei-

ras”. 

Sobre o conhecimento e aplicação da Lei 11.645/08 na escola pesquisada alguns pro-

fessores presentes na palestra ponderaram:  

 

Preciso conhecer mais a lei não tive formação sobre ela. (Professora de Química) 

 

Essa lei não é aplicada na prática, pode até haver no PPP da escola a referência 

dessa lei, mas não utilizo. (Professor de Língua Portuguesa) 

 

Sim por meio de projetos e pesquisas interdisciplinar. (Orientadora 2) 

 

Temos que nos adaptar e nos capacitar para trabalhar com essa lei. (Professor de 

Educação Física) 

 

Procuro trabalhar todas as áreas disposta no currículo escolar conforme obrigato-

riedade. (Professor de História) 

 

Falta conhecimento sobre a lei. (Professora de Biologia)  

 

Diante das falas evidenciamos que apesar da lei ter sido homologada em 2008 ainda 

é desconhecida no meio educacional. E sobre Educação Intercultural crítica à maioria dos 

presentes até o momento não haviam participado de nenhuma formação sobre o assunto, po-

rém ponderaram como sendo conhecimentos de extrema importância para trabalhar com as 

diferenças culturais presentes na escola e salientaram a necessidade de mais informação, for-

mação e conhecimentos sobre a temática.  

Foi importante observar algumas falas durante a palestra, que segue: 

 

Isso é só balela, perca de tempo. (Orientadora 1) 

 

Percebo que a gente não trabalha a cultura indígena, eles não se sentem incluídos. 

(Professora do AEE) 

 

Trabalhamos pouco, só o que tem no livro não saímos do senso comum. (Pedago-

ga)  

 

O que predomina é a cultura dominante e a escola reforça isso, mesmo de forma 

implícita. (Professor de Língua Portuguesa) 
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Eu já trabalho com a Educação Intercultural, não temos dificuldades quanto a isso. 

(Professor de História) 

 

Sabemos da necessidade e da importância de uma educação específica, diferenciada 

e de qualidade para as populações indígenas, porém essa necessidade ainda não é nossa reali-

dade.  

Concordamos com Pacífico e Tamboril (2013, p.242) ao entender que:  

 

Se não reconhecemos nas populações indígenas indivíduos, seres humanos, perten-

centes a diferentes culturas, com formas diferenciadas de compreender e estar no 

mundo, habitantes primeiros destas terras, dificilmente alteraremos essa realidade no 

interior da escola. Continuaremos testemunhando práticas de violência carregadas de 

preconceitos. 

 

Percebemos, por meio das falas dos docentes, a falta de capacitações e desconheci-

mento sobre o assunto. Luciano (2006, p. 70), aponta que os indígenas têm a necessidade de 

se capacitar para conviver no mundo dos não indígenas, mas em contrapartida “[...] os bran-

cos também devem estar aptos a trabalhar com os povos indígenas. Só assim a ideia da inter-

culturalidade será praticada e vivida”. Para o autor, essa prática é fundamental para que o Bra-

sil seja um país mais democrático. Mesmo assim ainda há enormes conflitos e contradições a 

serem superados na organização da gestão administrativa e pedagógica para garantir uma 

educação intercultural aos estudantes indígenas. 

Já no 4º Encontro com a equipe pedagógica o objetivo foi desenvolver em coletivi-

dade com a escola ações pedagógicas diferenciadas para assegurar a construção de aprendiza-

gens interculturais e a permanência dos estudantes indígenas. Os participantes foram a Direto-

ra, Vice-diretora, Coordenadora do Projeto Guaporé, Supervisor, duas Orientadoras e a pro-

fessora da sala de Atendimento Educacional Especializado. Neste encontro foi discutido com 

a equipe os conceitos de educação intercultural embasado nos conhecimentos adquiridos na 

palestra. 

No tocante ao discurso da interculturalidade presente na América Latina, há autoras 

como Grando (2004) e Walsh (2009; 2010) que discorrem acerca da emergência de que os 

povos convivam de maneira mais intercultural.  

Segundo Grando (2004), por educação intercultural entende-se uma prática educativa 

que reconhece nas diferenças de cada pessoa o direito universal de ser único como humano, e 

por isso mesmo, garante a todas as pessoas direito ao acesso aos bens culturais e científicos 

produzidos pela humanidade, onde o lócus privilegiado desse direito é a escola. Portanto, os 
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princípios escolares não devem aceitar a imposição mono cultural, ideologicamente imposta 

pelo Estado ou por qualquer outro poder instituído pelo sistema econômico ou religioso. 

Já Walsh (2009) classifica a interculturalidade em três perspectivas distintas: a inter-

culturalidade relacional, a interculturalidade funcional e a interculturalidade crítica.  

A primeira ideia consiste na interculturalidade relacional, em sua referência mais bá-

sica e geral, no contato e intercâmbio entre culturas, isso é, entre pessoas, práticas, saberes, 

valores e tradições culturais distintas (WALSH, 2010). 

A segunda abordagem trazida por Walsh (2010) é a interculturalidade funcional. 

Nessa perspectiva, há o reconhecimento da diversidade e da diferença étnica e cultural presen-

te na sociedade latino-americana. Porém, não se questionam as heranças coloniais na forma da 

desigualdade entre os povos, que é representada pela estrutura colonial implantada na coloni-

zação da América.  

A interculturalidade crítica, pelo contrário, é uma construção de e a partir das pessoas 

que sofreram uma histórica submissão e subalternização propondo a emancipação dos sujeitos 

e das culturas. A interculturalidade crítica vai até o cerne das questões sociais, problematizan-

do as relações de poder instauradas entre os sujeitos e de que forma educação escolar legitima 

uma forma de pensar e decidir das camadas populares que seja favorável ao interesse de pou-

cos grupos detentores do poder (Santos, 2016).  

Dessa forma, a proposta se constitui como ferramenta pedagógica que segundo 

Walsh (2009, p. 25) questiona continuamente a:  

 

[...] racialização, subalternização, inferiorização e seus padrões de poder, visibiliza 

maneiras diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação de 

compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças num 

marco de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, mas que – ao 

mesmo tempo – alentam a criação de modos “outros” – de pensar, ser, estar, apren-

der, ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras. 

 

Foi debatido também com a equipe pedagógica sobre a formação dos professores pa-

ra trabalhar com as questões indígenas. Segundo a equipe os professores até o momento não 

receberam formação para trabalhar as questões indígenas na escola, a professora do AEE, a 

coordenadora do Projeto Guaporé e a orientadora 2 enfatizaram que em suas graduações não 

tiveram nenhuma disciplina relacionada, por isso as vezes sentem dificuldades para auxiliar os 

docentes.  
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Em relação ao material didático a escola não recebeu nenhum material que aborde 

essa temática “o que temos é o livro didático que traz algo superficial e não tem nada sobre a 

cultura local” (Fala da Coordenadora do Projeto Guaporé).  

Pautada na educação intercultural foi desenvolvido em coletividade com a escola 

ações pedagógicas diferenciadas para assegurar a construção de aprendizagens interculturais e 

a permanência dos estudantes indígenas, detalhada no item 5.5. 

O 5º Encontro foi realizado com os estudantes indígenas do Ensino Médio, tendo 

como objetivo discutir com os estudantes indígenas sobre as ações pedagógicas diferenciadas 

que contemplem seus interesses na escola. E participaram desse encontro três estudantes do 2º 

ano da Mediação Tecnológica (Estudante 1, Estudante 2, Estudante 3).  

 

 
Figura 10: Encontro com os estudantes indígenas da Escola  

Celso Ferreira da Cunha 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2019. 

 

Neste encontro foi discutido sobre as ações pedagógicas diferenciadas desenvolvidas 

em coletividade com a escola para assegurar a construção de aprendizagens interculturais e a 

permanência dos estudantes indígenas e se realmente essas ações contemplam os interesses 

dos indígenas. 

Foram vários os apontamentos feitos pelos estudantes indígenas nesse encontro: 

 

a) Que a cultura indígena seja trabalhada no decorrer do ano letivo, não somente 

no dia 19 de abril; 
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A cultura verdadeira dos indígenas deve ser mais lembrada pela escola não só em 

datas comemorativas. (Estudante 2).  

 

Só de vez enquanto a escola trabalha a cultura indígena e desses tempos para cá 

não estamos nem sendo lembrados direito. (Estudante 1). 

 

b) Que houvesse mais participação dos estudantes indígenas para planejar e organizar 

as atividades que envolvesse a cultura indígena; 

 

Quando a escola trabalha sobre a cultura indígena os alunos indígenas não são 

nem consultados. (Estudante 2).  

 

A escola tem que trabalhar essas questões também com os alunos do ensino médio 

a gente quase nem vê sobre isso, normalmente as atividades acontecem só com o 

ensino fundamental. (Estudante 1) 

 

c) Que a escola proporcionasse mais atividades envolvendo a cultura indígena atual.  

 

A cultural indígena é trabalhada em 2 ou 3 matérias, mas é exposto o que eles 

acham, sobre o que aconteceu séculos passados, poderiam passar as histórias dos 

indígenas atualizadas. (Estudante 3) 

 

A escola as vezes realiza algo envolvendo a cultura indígena e quando acontece 

são palestras, filmes ou histórias contatas por eles mesmos “não indígena”. (Estu-

dante 2). 

 

Existem poucas oportunidades para os indígenas contarem suas histórias e cultura. 

(Estudante 3). 

 

Os estudantes indígenas que participaram do 5º encontro concordam com Suruí 

(2014) ao defender que o estudante deve comportar como, povo verdadeiro, valorizando o 

processo próprio de ensino e aprendizagem. Procurando sempre reconhecer os costumes cul-

turais na formação da sua identidade. 
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Mesmo com as diversas mudanças culturais que tem vivido as escolas e as comuni-

dades pode-se trabalhar na educação, ações que contribuem para a manutenção e valorização 

da identidade cultural. Outra forma para trabalhar são as pesquisas dos temas geradores com 

sabedores indígenas mais velhos da aldeia. Nas aulas também pode-se utilizar vídeos de gra-

vações existentes sobre a cultura indígena. A formação de pequenos grupos de estudantes ou 

duplas para realizar pesquisa sobre a cultura e apresentar em sala de aula. Também a leitura 

coletiva de textos dos próprios estudantes, às vezes um aluno ou aluna lê o trabalho do outro, 

verificando a compreensão do que está escrito, assim avançamos na produção da escrita. Des-

se modo a contribuição da cultura indígena pode ser verificada na linguística, na gastronomia 

e no folclore brasileiro (BONIN, 2015). A lei de n° 11. 645 de 10 de março de 2008 corrobora 

a importância desses conteúdos nas escolas. 

Os interesses dos estudantes indígenas não vão de encontro com os oferecidos pela 

Escola pesquisada, conforme exposto nas falas dos estudantes: 

 

Ter cursos na escola ou projetos que sejam do interesse do aluno, que realmente 

nos ajude no futuro e não atividades sem significado para a gente. (Estudante1). 

 

Procurar saber como vai à aprendizagem dos alunos, dar mais oportunidades por-

que tem muitos alunos com dificuldades. (Estudante3). 

 

Diante do exposto, os apontamentos dos estudantes indígenas foram de insatisfação 

com o que está sendo trabalhado na escola em relação à cultura indígena. 

De acordo com Suruí (2014) a comunidade deve participar mais ativamente da política 

da educação escolar diferenciada. Compreender os direitos da educação escolar específica e 

de qualidade intercultural do povo. Reconhecer o direito diferenciado conquistado pelo mo-

vimento e a luta dos povos indígenas do Brasil. A escola deve elaborar propostas de ensino 

que valorizam a cultura de seus estudantes para Pacífico e Tamboril (2013, p.233) “a escola 

precisa definir seu modelo de aprendizagem, mas que precisa também que esse modelo seja 

flexível e que as crianças indígenas consigam assumir sua identidade, que dela não tenham 

vergonha”, pois para as autoras a crianças indígenas se sentem discriminadas nas escolas ur-

banas.  

No 6º Encontro, com a equipe pedagógica, o objetivo foi apresentar à escola as con-

tribuições dos estudantes indígenas sobre as ações pedagógicas diferenciadas, e teve como 
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participantes a Diretora, a Vice-diretora, a Coordenadora do Projeto Guaporé e a Professora 

do AEE. Os pontos abordados com a equipe nesse encontro foram: 

A apresentação das sugestões dos estudantes indígenas para assegurar a construção 

de aprendizagens interculturais e a permanência desse público. Através dos apontamentos 

realizados pelos estudantes indígenas a equipe pode refletir sobre seu trabalho na escola.   

A diretora reconheceu, que muitas das vezes, a escola não dialoga com os estudantes 

indígenas para saberem de seus interesses na instituição e que a temática indígena é trabalha-

da na escola somente em datas comemorativas, como o dia 19 de abril. 

A equipe alegou que o contato com os povos e a cultura indígena já foi mais intenso. 

“Em anos anteriores já realizamos visitas nas aldeias próximas, desfile do garoto e garota in-

dígena, jogos indígenas, gincanas envolvendo os estudantes indígenas e não indígenas, expo-

sição de artesanatos indígenas, palestras ministradas por líderes indígenas e a filmagem de um 

curta metragem”. 

Durante os encontros houve a mudança de conceitos da equipe pedagógica da escola 

pesquisa, foi muito interessante perceber que antes do desenvolvimento da pesquisa as ações 

pedagógicas direcionadas aos estudantes indígenas eram as mesmas dos demais estudantes, 

não havia práticas pedagógicas diferenciadas e a temática indígena era abordada na escola 

somente no mês de abril, sem diálogo e envolvimento dos estudantes indígenas, sem conside-

rar seus anseios e interesses e abordando temas sem significado para eles, que muitas das ve-

zes, não evidenciava a verdadeira cultura indígena, principalmente a local.  

Com os encontros podemos perceber a importância de trabalhar a temática indígena no 

decorrer do ano letivo e principalmente ouvir e envolver o aluno indígena nos trabalhos 

da escola. (Vice-diretora). 

 

É muito importante valorizar o aluno indígena na escola, às vezes, a gente acha que por 

eles serem urbanos não tem dificuldades por conta da cultura, mas existe sim e a escola 

precisa trabalhar isso. (Coordenadora do Projeto Guaporé). 

 

Precisamos desenvolver projetos com os nossos alunos indígenas para que eles se sin-

tam verdadeiramente inclusos e melhorar a sua aprendizagem. (Professora do AEE). 

 

O conhecimento nos mostra novos caminhos como o da educação intercultural precisa-

mos trabalhar com interculturalidade aqui em nossa escola. (Diretora). 
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Porém a pesquisa não conseguiu atingir a todos, assim como, no início dos encontros 

houve as seguintes falas: 

 

Os trabalhos que a escola realiza com os alunos indígenas já são suficientes, pois 

eles não têm dificuldades específicas por serem indígenas são iguais aos demais 

alunos. (Professor de História) 

 

Discordo que os alunos indígenas precisam se sentir inclusos eles já estão inclusos 

aqui na escola, há algum tempo a gente teve dificuldade para inclui-los, porém ho-

je não existe está dificuldade. A gente tem que trabalhar de acordo com o interesse 

do aluno e os próprios alunos indígenas não se interessam ou sente vergonha da 

sua cultura, não entendi porque os alunos fizeram esses apontamentos. (Orienta-

dora 1)  

 

Assim, todos os encontros realizados pela pesquisadora juntamente com a equipe pe-

dagógica e os estudantes indígenas trouxeram muitos esclarecimentos para os envolvidos, 

bem como novas perspectivas de atividades diferenciadas a serem desenvolvidas na escola. 

Notou-se no final dos encontros que os membros da equipe pedagógica concordaram em fazer 

algo mais, melhor, para que se construa uma educação diferenciada para os estudantes indíge-

nas. A educação intercultural se configura conforme Fleuri (2003), como uma pedagogia do 

encontro até suas últimas consequências, visando promover uma experiência profunda e com-

plexa, em que o encontro de narrações diferentes configura uma ocasião de crescimento para 

o sujeito, uma experiência não superficial e incomum de conflito. Nesse sentido, a pesquisa 

contribuiu para a pedagogia do encontro, para o crescimento dos envolvidos e para uma expe-

riência educacional não superficial.  

 

 

5.5 DA CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Diante de todos os passos dados nessa pesquisa-ação, notou-se que há muitos des-

contentamentos por parte dos estudantes indígenas, em relação a aprendizagem e quanto a 

preservação da cultura indígena, na escola pesquisada. Também houve opiniões divergentes 

entre os membros da equipe pedagógica, no entanto, no final dos encontros chegou-se a um 

entendimento coerente das mudanças necessárias para realmente atender os interesses indíge-

nas na escola, bem como, garantir a permanência e as aprendizagens interculturais dos estu-

dantes.  
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Assim, foi elaborada juntamente com a pesquisadora, a equipe pedagógica e os estu-

dantes indígenas a proposta de ações para promover práticas pedagógicas diferenciadas e 

atender à realidade sociocultural dos estudantes indígenas: 

a) Conhecer os processos históricos que produziram exclusões e desigualdades 

para construir a consciência política e histórica, o respeito e valorização das diversas formas 

de ser, existir, viver e produzir;  

b) Apreender e incluir os valores civilizatórios indígenas que constituem a forma-

ção cultural brasileira, na organização e concepção do currículo, questionando as escolhas 

pautadas em padrões e/ou marcos civilizatórios dominantes possibilitando assim, o rompi-

mento com o eurocentrismo; 

c) Discutir acerca do domínio colonial implantado por países europeus sobre a 

América e os ranços coloniais impregnado nas mentes dos colonizados para romper com o 

sentimento de inferioridade; 

d) Valorizar e integrar as diferenças no ambiente escolar para uma construção co-

letiva de saberes, pois aprendemos e enriquecemos vivendo num mundo plural e globalizado, 

a escola precisa ir além, não devemos apenas reconhecer a presença dos diferentes grupos 

culturais; 

e) Fomentar o convívio com a alteridade entre todos os estudantes, considerando 

todos os estudantes e todas as culturas e não apenas alguns e algumas, pois nenhuma cultura é 

superior à outra; 

f) Estabelecer diálogos com as diferentes culturas presentes na comunidade esco-

lar e garantir que estas sejam incluídas no planejamento pedagógico; 

g) Envolver a presença de indígenas para divulgar suas culturas possibilitando a 

construção de novos conhecimentos por meio do diálogo entre indígenas e não indígenas; 

h) Levar os povos indígenas para dialogar na escola para propiciar a transforma-

ção dos conceitos estereotipados sobre a cultura indígena, através do acesso a informações 

confiáveis; 

i) Dialogar e envolver os estudantes indígenas no planejamento e desenvolvimen-

to de atividades que abordam a temática indígena na escola; 

j) Incentivar o protagonismo dos estudantes indígenas valorizando os conheci-

mentos locais/regionais, por meio de convivências e vivências reflexivas em diversos espaços, 

tempos e grupos culturais plurais; 

k) Formações específicas aos profissionais da escola no que referente à história e 

culturas indígenas no contexto nacional e, principalmente, local; 
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l) Organizar ou construir material didático com as instituições de ensino que 

promovem a educação intercultural, grupos de pesquisa do estado e associações indígenas 

locais, pois há uma distância entre o material didático disponível nas escolas e a realidade 

local dos povos indígenas, visto que, estes trabalham a história e a cultura indígena de modo 

geral e as particularidades dos povos indígenas locais e regionais não dispõem de material 

específico para essas realidades, por exemplo, os livros não favorecem a realidade dos povos 

indígenas rondonienses. Apesar de haver falas de indígenas nos livros, a maioria das ideias 

reproduzidas é escrita por não indígenas, ou seja, o colonizador falando do colonizado, o que 

pode colaborar para a reprodução de estereótipos;  

m) Contextualizar as diferenças no âmbito histórico e crítico como um fato social 

e no decorrer de todo processo formativo, pois exercitar a diferença como princípio formativo 

requer não apenas conceber as datas comemorativas;  

n) Trabalhar a temática indígena na escola no âmbito de todo o currículo escolar, 

durante o decorrer do ano letivo, através de questões emergentes e atuais como as demarca-

ções de terras; invasões de fazendeiros, mineradoras e madeireiras; a implantação de hidrelé-

tricas; a educação escolar indígena; a história e cultura dos povos locais, entre outras deman-

das sugeridas pelos estudantes indígenas; 

o) Desenvolver atividades que trabalham à desconstrução de estereótipos e pre-

conceitos;  

p) Incentivar todos os estudantes para que tenham acesso a conteúdos relaciona-

dos aos povos indígenas desde antes do contato com os colonizadores e com questões atuais; 

q) Propiciar encontros culturais, visitas às comunidades indígenas existentes nas 

proximidades, projetos didáticos envolvendo os interesses indígenas para promover o enten-

dimento e o respeito entre as identidades étnicas diferentes. 

Essa pesquisa propõe um debate em torno das ações pedagógicas diferenciadas com 

a participação
12

 dos estudantes indígenas e que muito pode contribuir para se trabalhar as di-

ferenças no contexto escolar. Percebeu-se a importância das ações pedagógicas diferenciadas 

para romper com os modelos de educação excludente e garantir a permanência e uma apren-

                                                 
12

 Em trabalhos com culturas diferentes da nossa é importante propor diálogos horizontais, não hierárquicos e 

sim decoloniais. Esta prática implica, por isto mesmo, em que o acertamento às massas populares se faça, não 

para levar-lhes uma mensagem “salvadora”, em forma de conteúdo a ser depositado, mas, para, colocar em diá-

logo com elas, conhecer, não só a objetividade em que estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; 

os vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão. Por isto é que não podemos, a 

não ser ingenuamente, esperar resultados positivos de um programa, seja educativo num sentido mais técnico ou 

de ação política, se, desrespeitando a particular visão do mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se constitui 

numa espécie de “invasão cultural”, ainda que feita com a melhor das intenções. Mas “invasão cultural” sempre. 

(FREIRE, 2013).  
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dizagem significativa de todos os discentes, bem como, valorizar a diferença cultural existente 

na escola. 

O Produto Educacional, elaborado a partir desse trabalho de dissertação, foi um ca-

derno de ações pedagógicas diferenciadas para os estudantes indígenas em escolas urbanas e 

apresenta a proposta de ações elencada acima, com a finalidade de colaborar com a escola 

pesquisada e as demais escolas urbanas que atuam junto aos estudantes indígenas. O mesmo 

será apresentado em formato diferente à parte desta dissertação, no entanto seu conteúdo será 

extraído desta pesquisa. O objetivo é que as ações pedagógicas diferenciadas aqui propostas 

possam chegar a mais escolas e em um formato mais acessível.  



103 

 

6  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O presente trabalho objetivou apresentar e discutir os resultados da pesquisa-ação 

“Diferença Cultural: Reflexão sobre as ações pedagógicas com estudantes indígenas no ensino 

médio”, desenvolvida na escola urbana E.E.F.M Celso Ferreira da Cunha. A pesquisa se pro-

punha a realizar uma intervenção junto à equipe pedagógica e os estudantes indígenas da refe-

rida escola, visando contribuir com a permanência e as aprendizagens interculturais destes 

jovens na instituição escolar. Esta intervenção foi desenvolvida por intermédio dos debates e 

reflexões promovidos pelos encontros e pela construção de uma proposta de ações elaborado e 

planejado de forma coletiva envolvendo a equipe pedagógica da escola, os estudantes indíge-

nas do curso de Ensino Médio Regular e Mediação Tecnológica e a pesquisadora. 

Nesta direção, essa pesquisa partiu das seguintes indagações: As escolas públicas ur-

banas do município de Cacoal desenvolvem ações diferenciadas voltadas à permanência e as 

aprendizagens interculturais dos estudantes indígenas do ensino médio? Se desenvolvem 

quais são essas ações? Tais ações têm garantido a permanência e as aprendizagens intercultu-

rais dos estudantes indígenas? A escola tem refletido sobre a permanência e as aprendizagens 

interculturais desse público? É possível construir ou adequar com a escola práticas pedagógi-

cas diferenciadas que possibilitem a permanência e as aprendizagens interculturais dos estu-

dantes indígenas? Diante dessa problemática a pesquisa buscou respostas de maneira que per-

correu um objetivo geral que foi refletir em dialogia com a comunidade escolar de uma insti-

tuição pública urbana do município de Cacoal as ações diferenciadas que desenvolvem volta-

das à permanência e as aprendizagens interculturais de estudantes indígenas do ensino médio. 

E como objetivos secundários, importantes para alcançar a principal finalidade desta 

proposta investigativa, foi necessário levantar o perfil dos discentes indígenas que cursam o 

ensino médio na escola participante do projeto; analisar o aproveitamento escolar dos estu-

dantes segundo suas próprias perspectivas; verificar por meio dos documentos o que a escola 

tem definido para assegurar a construção de aprendizagens interculturais e a permanência dos 

estudantes indígenas e realizar discussões com a equipe pedagógica a partir dos dados levan-

tados sobre as ações desenvolvidas pela escola com vistas à elaboração/planejamento de prá-

ticas pedagógicas diferenciadas que contemple os interesses indígenas na escola urbana. 

Ao conclui-los percebemos o alcance dos objetivos, pois toda proposta de interven-

ção precisa de um estudo que anteceda as ações, visando diagnosticar os problemas que inter-

ferem, provocando a problemática sobre uma realidade. Neste sentido, buscamos investigar o 
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contexto da escola Celso Ferreira da Cunha, e elaborarmos junto com a equipe pedagógica a 

ação responsável por intervir sobre as causas do problema identificado. Para o desenvolvi-

mento desta ação, propomos 6 (seis) encontros com a equipe pedagógica e com os estudantes 

indígenas e participaram também alguns professores. 

O trabalho com este grupo foi bastante inovador, porque tínhamos diferentes profis-

sionais e, portanto, divergentes pontos de vista, o que contribui muito para a elaboração de 

uma proposta de ações de práticas pedagógicas diferenciadas para os estudantes indígenas do 

ensino médio. 

Quanto ao levantamento do perfil dos discentes indígenas, que cursam o ensino mé-

dio na escola participante do projeto, a idade varia de 16 a 34 anos, todos são cacoalenses e 

residem na área urbana do município. A maioria dos estudantes são conhecedores de sua cul-

tura e frequentam suas aldeias. Em relação à situação econômica são de classe média baixa. 

Uma questão que também foi possível analisar, por meio dos dados do histórico escolar dos 

estudantes do Ensino Médio da escola, do período entre os anos de 2015 a 2018 foi à retenção 

dos estudantes indígenas na disciplina de língua portuguesa e o grande número de transferên-

cias.  

Ao analisar o aproveitamento escolar dos estudantes segundo suas próprias perspec-

tivas, vimos mais interesse nos alunos e alunas de Mediação Tecnológica, sendo estes preocu-

pados com a aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. 

Após a verificação dos documentos que a escola tem definido para assegurar a cons-

trução de aprendizagens interculturais e a permanência dos estudantes indígenas e a realização 

do grupo de discussões com a equipe pedagógica para analisar as práticas pedagógicas dife-

renciadas desenvolvidas pela escola que contemplasse os interesses indígenas na escola urba-

na, notou-se deficitário esse aspecto, sendo que tanto a equipe pedagógica quanto os professo-

res atribuíram os livros didáticos como material utilizado para a realização da interculturali-

dade, e estes tem deixado a desejar no quesito necessidade da comunidade indígena. 

A reflexão em dialogia com a comunidade escolar de uma instituição pública urbana 

do município de Cacoal sobre as ações diferenciadas que desenvolve voltada à permanência e 

as aprendizagens interculturais de estudantes indígenas do ensino médio, foi constatado que a 

educação escolar para os estudantes indígenas, em contexto urbano, que queremos ainda está 

em construção. Temos muitos desafios para enfrentar, para chegar ao modelo de educação 

escolar que atenda os interesses dos estudantes indígenas. Porém, ao finalizar a pesquisa os 

participantes mostraram a sua opinião e disposição para aplicar a proposta de ações para pro-
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mover práticas pedagógicas diferenciadas e atender à realidade sociocultural dos estudantes 

indígenas. 

O projeto conseguiu atingir seu principal intuito ao promover uma reflexão e inter-

venção na realidade desta escola e, consequentemente, na vida destes estudantes e da comuni-

dade. Com este estudo evidenciamos que a escola urbana diferenciada para os estudantes in-

dígenas ainda não foi alcançada.  

No entanto, todos os encontros realizados nessa pesquisa proporcionaram uma visão 

construtivista da realidade existente, dando oportunidade tanto para os educadores como para 

os estudantes indígenas refletirem em quais práticas pedagógicas diferenciadas irão contribuir 

tanto para as aprendizagens interculturais como para a permanência dos estudantes indígenas 

na escola pesquisada. 

Concluímos está pesquisa percebendo que a escola está caminhando para a promoção 

de uma educação intercultural, baseada na interação, convívio e troca de aprendizado entre as 

diferentes culturas, a instituição contribui não somente para a formação pedagógica, científica 

e profissional de seus discentes, mas atribui valores que acrescentam quanto a formação pes-

soal, crítica e social, proporcionando a estruturação de cidadão mais conscientes e capazes de 

aprender com as diferenças.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - SOBRE A PESQUISA  

 

1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Quanto aos critérios de inclusão dos participantes, os questionários serão aplicados aos estu-

dantes indígenas matriculados nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio da Escola Esta-

dual Celso Ferreira da Cunha. O grupo de discussões será realizado com a equipe pedagógica 

da referida escola composta por: Diretora, Vice-Diretora, Supervisor, duas Orientadoras, pro-

fessora da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Coordenadora do Projeto 

Guaporé. Todos os profissionais e discentes enunciados serão convidados para participarem 

da pesquisa, podendo os mesmos aceitarem ou não. Portanto, a inclusão e/ou exclusão dar-se-

á mediante ao interesse do convidado. 

 

2 DESTINO DOS QUESTIONÁRIOS E GRAVAÇÕES 

 

Em relação aos questionários e gravações, essas, serão mantidas sob sigilo pela pesquisadora 

por cinco anos para efeito de comprovação dos dados e possíveis questionamentos, após esse 

período serão destruídas. 

 

3 RISCOS PREVISÍVEIS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

Os riscos são mínimos, no entanto destaca-se que é possível que os participantes dessa 

pesquisa sintam desconforto ao compartilhar informações pessoais ou em alguns tópicos 

constrangimento em falar. Será explicitado, pela pesquisadora, que o participante da pesquisa 

não precisará responder a qualquer pergunta se sentir desconforto ao falar. O risco de 

segurança da informação, que será controlado considerando que somente a pesquisadora e sua 

orientadora terão acesso ao material da coleta de dados. Com relação à pesquisadora, o risco é 

de se deixar envolver e influenciar pelas respostas dos sujeitos. 

Os benefícios da pesquisa para os investigados serão indiretos e coletivos, uma vez que os 

resultados podem oferecer subsídios para melhoria das ações institucionais e dos envolvidos 

no processo educativo. 
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APÊNDICE B – MODELO DE TERMOS PARA OS ESTUDANTES INDÍGENAS 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Responsáveis pelos estudantes indígenas menores de idade) 

 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Rossaci Schneider, aluna do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

O menor de idade pelo qual o(a) senhor(a) é responsável está sendo convidado(a) a participar, 

voluntariamente, da pesquisa intitulada “DIFERENÇA CULTURAL: REFLEXÃO SOBRE 

AS AÇÕES PEDAGÓGICAS COM ESTUDANTES INDÍGENAS NO ENSINO MÉDIO”, a 

participação do mesmo não é obrigatória, portanto o interesse em participar ou não da pesqui-

sa fica a critério do convidado. Este estudo tem como objetivo investigar as ações pedagógi-

cas diferenciadas voltadas para a permanência e as aprendizagens interculturais de estudantes 

indígenas do ensino médio na Escola Estadual urbana Celso Ferreira da Cunha de Cacoal – 

RO.   Caso o(a) senhor(a) autorize seu filho(a) irá responder um questionário a ser realizado 

no local e hora que você preferir. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação 

dele(a), mas é possível que o menor sinta desconforto ao compartilhar informações pessoais, 

porém o participante da pesquisa não precisará responder a qualquer pergunta se sentir cons-

trangido e, se houver interesse, conversar com a pesquisadora sobre o assunto.  Os benefícios 

relacionados com a participação serão a contribuição pessoal para o desenvolvimento de um 

estudo científico, ajudando na compreensão do processo educativo e fomentando caminhos 

para novas propostas educacionais. As informações obtidas através dessa pesquisa serão con-

fidenciais e asseguramos o sigilo sobre a participação. Os dados não serão divulgados de 

forma a possibilitar a identificação, somente a pesquisadora e a orientadora terão acesso as 

informações.  A qualquer momento o menor poderá desistir de participar da pesquisa e o se-

nhor(a) poderá retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua rela-

ção com a pesquisadora ou com a instituição.  

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor(a), po-

dendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e a participação do menor a qualquer momento com a 

pesquisadora responsável Ana Paula Rossaci Schneider no e-mail 

ana.schneider@ifro.edu.br ou no telefone (69) 984275187. 

 

___________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo 

qual sou responsável. A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada na  Rua Prof. José de 

Souza Herdy, 1160 – CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELE-

TRÔNICO: cep@unigranrio.com.br 

 

Cacoal/RO, _____ de ______ de 20___. 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa (menor de idade) 

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

 

_________________________________________ 

Pai / Mãe ou Responsável Legal (do menor de idade) 

mailto:cep@unigranrio.com.br
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

(Estudantes indígenas menores de idade) 

 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Rossaci Schneider, aluna do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

Eu,____________________________________________________________, 

portador do RG nº. _______________________, atualmente com ________ anos, residindo 

na _______________________________________________________, após leitura do Ter-

mo de Consentimento Livre e Esclarecido, explicação da pesquisadora sobre os objetivos da 

pesquisa “DIFERENÇA CULTURAL: REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

COM ESTUDANTES INDÍGENAS NO ENSINO MÉDIO” e tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, firmo meu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em par-

ticipar da pesquisa proposta e consinto responder a um questionário a ser realizado no local e 

hora que você preferir. 

A qualquer momento, posso solicitar a minha exclusão da pesquisa, a sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

Uma cópia deste Termo de Assentimento ficará com você, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação a qualquer momento com a pesquisadora responsável Ana Paula 

Rossaci Schneider no e-mail ana.schneider@ifro.edu.br ou no telefone (69) 984275187. 

 

 

___________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação na pesquisa. 

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada na  Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – 

CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br 

 

 

Cacoal/RO, _____ de ______ de 20___. 

 

 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Estudantes indígenas maiores de idade) 

 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Rossaci Schneider, aluna do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

Você está sendo convidado para participar, voluntariamente, da pesquisa intitulada “DIFE-

RENÇA CULTURAL: REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES PEDAGÓGICAS COM ESTU-

DANTES INDÍGENAS NO ENSINO MÉDIO”, sua participação não é obrigatória, portanto 

o interesse em participar ou não da pesquisa fica a critério do convidado. Este estudo tem 

como objetivo investigar as ações pedagógicas diferenciadas voltadas para a permanência e 

as aprendizagens interculturais de  estudantes indígenas do ensino médio na Escola Estadual 

urbana Celso Ferreira da Cunha de Cacoal – RO.    

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário a ser realizada no 

local e hora que você preferir. Os riscos relacionados com sua participação são mínimos, no 

entanto, é possível que o participante sinta desconforto ao compartilhar informações pessoais, 

mas o participante da pesquisa não precisará responder a qualquer pergunta se sentir cons-

trangido. Os benefícios relacionados com a sua participação serão a contribuição pessoal para 

o desenvolvimento de um estudo científico, ajudando na compreensão do processo educativo 

e fomentando caminhos para novas propostas educacionais. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identifica-

ção, somente a pesquisadora e a orientadora terão acesso as informações.  

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor (a), po-

dendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento com 

a pesquisadora responsável Ana Paula Rossaci Schneider no e-mail 

ana.schneider@ifro.edu.br ou no telefone (69) 984275187. 

 

 

___________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e con-

cordo em participar.  

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada na  Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – 

CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br 

 

 

Cacoal/RO, _____ de ______ de 20___. 

 

 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa (estudante) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA MENORES DE IDADE 

 

  

Eu,____________________________________________________________, nacionalida-

de________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.________________, inscrito no CPF sob nº _________________________, residente à 

Av/Rua ___________________________________, nº. ____ na cidade 

____________________e no estado ______________Responsável legal pelo(a) menor 

____________________________ Portador de identidade RG nº ___________________.  

 

AUTORIZO o uso de imagem do menor supracitado (a) em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada na pesquisa “Diferença Cultural: Reflexão sobre as 

Ações Pedagógicas com Estudantes Indígenas no Ensino Médio”, sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abran-

gendo o uso em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) folder de apre-

sentação; (II) publicação em revistas, jornais e livros em geral; (III) home page; (IV) cartazes; 

(V) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio,hipermídia, 

Internet, entre outros). Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha ima-

gem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

 

______________, dia ____de _________ de _____. 

  

_______________________________________________________________ 

(assinatura do responsável) 

 

 

_______________________________________________________________ 

(assinatura do menor) 

 

 

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa pelo telefone (69) 984275187 ou no e-mail: 

ana.schneider@ifro.edu.br 

 

Atenciosamente,                   

 

 

    

Ana Paula Rossaci Schneider 

Mestranda em Educação - UNIR 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA MAIORES DE 

IDADE  
 

 

Eu,____________________________________________________________,nacionalidade_

_______________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.________________, inscrito no CPF sob nº _________________________, residente à 

Av/Rua ___________________________________, nº. ____ na cidade 

____________________e no estado ______________. 

 

 AUTORIZO o uso de imagem e voz em todo e qualquer material entre fotos, vídeos e docu-

mentos, para ser utilizada na pesquisa “Diferença Cultural: Reflexão sobre as Ações Pedagó-

gicas com Estudantes Indígenas no Ensino Médio”, sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em 

todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) folder de apresentação; (II) 

publicação em revistas, jornais e livros em geral; (III) home page; (IV) cartazes; (V) mídia 

eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio,hipermídia, Internet, 

entre outros). Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

 

 _________, dia ____de _________ de _____. 

 

 

  

_______________________________________________________________ 

(assinatura do participante da pesquisa) 

  

    

 

 

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa pelo telefone (69) 984275187 ou no e-mail: 

ana.schneider@ifro.edu.br 

 

Atenciosamente,                   

    

 

 

 

 

Ana Paula Rossaci Schneider 

Mestranda em Educação – UNIR 
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APÊNDICE C – MODELO DE TERMOS PARA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Equipe pedagógica da Escola) 

 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Rossaci Schneider, aluna do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “DIFERENÇA CULTURAL: RE-

FLEXÃO SOBRE AS AÇÕES PEDAGÓGICAS COM ESTUDANTES INDÍGENAS NO 

ENSINO MÉDIO”, sua participação não é obrigatória, portanto o interesse em participar ou 

não da pesquisa fica a critério do convidado. Este estudo tem como objetivo investigar as 

ações pedagógicas diferenciadas voltadas para a permanência e as aprendizagens intercultu-

rais de estudantes indígenas do ensino médio na Escola Estadual urbana Celso Ferreira da 

Cunha de Cacoal – RO.   Sua participação nesta pesquisa consistirá na cooperação no Grupo 

de Discussões realizado com a equipe pedagógica da escola a ser realizado no local e hora 

definidos com antecipação para que assim não prejudique nenhum dos participantes. Os ris-

cos relacionados com sua participação são mínimos, no entanto, é possível que o participante 

sinta desconforto ao compartilhar informações pessoais, mas o participante da pesquisa não 

precisará responder a qualquer pergunta se sentir constrangido. Os benefícios relacionados 

com a sua participação serão a contribuição pessoal para o desenvolvimento de um estudo 

científico, ajudando na compreensão do processo educativo e fomentando caminhos para 

novas propostas educacionais. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confiden-

ciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma 

a possibilitar sua identificação, somente a pesquisadora e a orientadora terão acesso as infor-

mações.  A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a institui-

ção.  

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor (a), po-

dendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento com 

a pesquisadora responsável Ana Paula Rossaci Schneider no e-mail 

ana.schneider@ifro.edu.br ou no telefone (69) 984275187. 

 

___________________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e con-

cordo em participar.  

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada na  Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – 

CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br 

 

 

Cacoal/RO, _____ de ______ de 20___. 

 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

mailto:cep@unigranrio.com.br
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APÊNDICE D– SUGESTÇÃO DE ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO- (estudantes indí-

genas do ensino médio/mediação tecnológicas). 

 

1- IDENTIFICAÇÃO  

a) Nome: __________________________________________________________ 

b) Idade: _________________ 

c) Município de nascimento: ___________________________   

d) Estado civil:______________ Nº de filhos:______________________ 

e) Série que está cursando: (    ) 1º ano.(    ) 2º ano.(    ) 3ºano.  

f) Local de residência:(    ) zona urbana/ Riozinho .(    ) zona rural/ Linha.  

 

2- SOBRE SUA FAMÍLIA 

a) Incluindo você, quantas pessoas vivem em sua residência? 

________________________________________________ 

b) Sua residência é:  

 (    ) Própria             

 (    ) Alugada              

 (    ) Cedida             

 (    ) Outros 

c) Qual é a renda mensal de seu grupo familiar?          

 (   ) Um  salário mínimo           

 (   ) Dois a três  salários mínimos           

 (   ) Quatro a cinco salários mínimos           

 (   ) Seis a sete salários mínimos           

 (   ) Oito a dez salários mínimos            

 (   ) Acima de dez salários mínimos 

d) Qual é a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?   

      (   ) Não trabalho, somente estudo  

      (   ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas  

      (   ) Trabalho (apenas) para o meu próprio sustento   

      (   ) Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente        para o  

sustento da família  

      (   )Trabalho e sou principal responsável pelo sustento da família 

e) Qual o nível de escolaridade de seu pai/ responsável?   

(    ) Nenhuma instrução   

(    ) Ensino Fundamental incompleto   

(    ) Ensino Fundamental completo   

(    ) Ensino Médio incompleto   

(    ) Ensino Médio completo   

(    ) Ensino Superior incompleto   

(    ) Ensino Superior completo   

(    ) Pós-graduação   

(    ) Outros ______________________________   

f)   Qual o nível de escolaridade de sua mãe/ responsável?  

(    ) Nenhuma instrução   

(    ) Ensino Fundamental incompleto   

(    ) Ensino Fundamental completo  

(    ) Ensino Médio incompleto   

(    ) Ensino Médio completo   
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(    ) Ensino Superior incompleto   

(    ) Ensino Superior completo   

(    )Pós-graduação   

(    ) Outros________________________________  

g) Você usa computador?  

(    )Não   

(    )Sim, de casa  

(    )Sim, da escola  

(    )Sim, do trabalho   

(    )Sim, de amigos   

(    )Sim, de outros locais  

  

3- SOBRE SUA VIDA ESCOLAR 

a) Onde você frequentou as séries iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º ano)? 

(      ) escola particular 

(     ) escola pública urbana 

(     ) escola pública indígena 

(     ) outra _____________________________ 

b) Onde você frequentou as séries finais do Ensino fundamental (6º ao 9º ano)? 

(      ) escola particular 

(     ) escola pública urbana 

(     ) escola pública indígena 

(     ) outra _______________________________ 

c) Em relação aos seus professores das séries iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º 

ano): 

(     ) indígena sem formação 

(     ) indígena com formação 

(     ) não indígena sem formação 

(     ) não indígena com formação  

(     ) outro _________________________________ 

d)  Em relação aos seus professores das séries finais do Ensino fundamental (6º ao 9º 

ano): 

(     ) indígena sem formação 

(     ) indígena com formação 

(     ) não indígena sem formação 

(     ) não indígena com formação 

(     ) outro __________________________________ 

e) Você já reprovou de ano? Em qual série? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

f) Você ficou algum ano sem estudar? Por que?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4- SOBRE A ESCOLA CELSO FERREIRA DA CUNHA 

a) Em qual série você ingressou na Escola Celso Ferreira da Cunha? 

_____________________________________________________ 

b) Você já reprovou de ano? Em qual série? Por que? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

c) O que você mais gosta na escola? 

__________________________________________________________ 

d) O que você menos gosta na escola? 

__________________________________________________________ 

e) Qual a disciplina você tem mais facilidade para aprender? Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

f) Qual disciplina você tem menos facilidade para aprender? Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

g) Por que você escolheu estudar na modalidade Mediação Tecnológica?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

h) Quais são as facilidades e dificuldades da mediação tecnológica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

i) Existe diferença cultural na escola? 

(      ) sim 

(      ) não 

j) A cultura indígena é trabalhada e respeitada pela escola? 

(      ) sim 

(      ) não 

k) Existe ação pedagógicas diferenciadas para trabalhar as dificuldades dos estudantes 

indígenas? Quais são?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

l) Como você se sente na escola. Pode marcar mais de uma opção: 

(     ) incluído e acolhido pelos profissionais da instituição 

(     ) incluído pelos colegas 

(     ) excluído pelos colegas  

(     ) excluído pelos profissionais da instituição 

(     ) outro _________________________________ 

m) Qual a importância da escola para o seu futuro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

n) Em sua opinião, que fatores contribuem para a existência de um número reduzido de 

indígenas nas escolas e universidades? 

(    ) Falta de oportunidade 

(    ) Dificuldade de acesso a educação 

(    ) Falta de vontade e dedicação 

(    ) outra _______________________________ 

  

 

 



127 

 

APÊNDICE E – SUGESTÃO DE ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO- (estudantes indí-

genas do ensino médio/ensino regular). 

 

1- IDENTIFICAÇÃO  

f) Nome: __________________________________________________________ 

g) Idade: _________________ 

h) Município de nascimento: ___________________________   

i) Estado civil:______________ Nº de filhos:______________________ 

j) Série que está cursando: (    ) 1º ano.(    ) 2º ano.(    ) 3ºano.  

f) Local de residência:(    ) zona urbana/ Riozinho .(    ) zona rural/ Linha.  

2- SOBRE SUA FAMÍLIA 

h) Incluindo você, quantas pessoas vivem em sua residência? 

________________________________________________ 

i) Sua residência é:  

 (    ) Própria             

 (    ) Alugada              

 (    ) Cedida             

 (    ) Outros 

j) Qual é a renda mensal de seu grupo familiar?          

 (   ) Um  salário mínimo           

 (   ) Dois a três  salários mínimos           

 (   ) Quatro a cinco salários mínimos           

 (   ) Seis a sete salários mínimos           

 (   ) Oito a dez salários mínimos            

 (   ) Acima de dez salários mínimos 

k) Qual é a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?   

      (   ) Não trabalho, somente estudo  

      (   ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas  

      (   ) Trabalho (apenas) para o meu próprio sustento   

      (   ) Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente para o  sustento 

da família  

      (   )Trabalho e sou principal responsável pelo sustento da família 

l) Qual o nível de escolaridade de seu pai/ responsável?   

(    ) Nenhuma instrução   

(    ) Ensino Fundamental incompleto   

(    ) Ensino Fundamental completo   

(    ) Ensino Médio incompleto   

(    ) Ensino Médio completo   

(    ) Ensino Superior incompleto   

(    ) Ensino Superior completo   

(    ) Pós-graduação   

(    ) Outros ______________________________   

m)   Qual o nível de escolaridade de sua mãe/ responsável?  

(    ) Nenhuma instrução   

(    ) Ensino Fundamental incompleto   

(    ) Ensino Fundamental completo  

(    ) Ensino Médio incompleto   

(    ) Ensino Médio completo   

(    ) Ensino Superior incompleto   

(    ) Ensino Superior completo   
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(    )Pós-graduação   

(    ) Outros________________________________  

n) Você usa computador?  

(    )Não   

(    )Sim, de casa  

(    )Sim, da escola  

(    )Sim, do trabalho   

(    )Sim, de amigos   

(    )Sim, de outros locais  

  

3- SOBRE SUA VIDA ESCOLAR 

g) Onde você frequentou as séries iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º ano)? 

(      ) escola particular 

(     ) escola pública urbana 

(     ) escola pública indígena 

(     ) outra _____________________________ 

h) Onde você frequentou as séries finais do Ensino fundamental (6º ao 9º ano)? 

(      ) escola particular 

(     ) escola pública urbana 

(     ) escola pública indígena 

(     ) outra _______________________________ 

i) Em relação aos seus professores das séries iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º 

ano): 

(     ) indígena sem formação 

(     ) indígena com formação 

(     ) não indígena sem formação 

(     ) não indígena com formação  

(     ) outro _________________________________ 

j)  Em relação aos seus professores das séries finais do Ensino fundamental (6º ao 9º 

ano): 

(     ) indígena sem formação 

(     ) indígena com formação 

(     ) não indígena sem formação 

(     ) não indígena com formação 

(     ) outro __________________________________ 

k) Você já reprovou de ano? Em qual série? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

l) Você ficou algum ano sem estudar? Por que?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

4- SOBRE A ESCOLA CELSO FERREIRA DA CUNHA 

o) Em qual série você ingressou na Escola Celso Ferreira da Cunha? 

_____________________________________________________ 

p) Você já reprovou de ano? Em qual série? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

q) O que você mais gosta na escola? 
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__________________________________________________________ 

r) O que você menos gosta na escola? 

__________________________________________________________ 

s) Qual a disciplina você tem mais facilidade para aprender? Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

t) Qual disciplina você tem menos facilidade para aprender? Por que? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

u) Por que você escolheu estudar no ensino regular?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

v) Existe diferença cultural na escola? 

(      ) sim 

(      ) não 

w) A cultura indígena é trabalhada e respeitada pela escola? 

(      ) sim 

(      ) não 

x) Existe ação pedagógicas diferenciadas para trabalhar as dificuldades dos estudantes 

indígenas? Quais 

são?________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 

y) Como você se sente na escola. Pode marcar mais de uma opção: 

(     ) incluído e acolhido pelos profissionais da instituição 

(     ) incluído pelos colegas 

(     ) excluído pelos colegas  

(     ) excluído pelos profissionais da instituição 

(     ) outro _________________________________ 

z) Qual a importância da escola para o seu futuro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

aa) Em sua opinião, que fatores contribuem para a existência de um número reduzido de 

indígenas nas escolas e universidades? 

(    ) Falta de oportunidade 

(    ) Dificuldade de acesso à educação 

(    ) Falta de vontade e dedicação 

(    ) outra _______________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIAO DO CEP 
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