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RESUMO 

Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa aplicada, de vertente intercultural, desenvolvida com 

professores e professoras das escolas públicas estadual e municipal da cidade de Ji-Paraná, no período 

de 2018 a 2019. O trabalho permeia o estudo da Lei 11.645/2008, que incluiu no currículo oficial a 

obrigatoriedade da temática indígena. Trata-se de uma investigação, que parte da compreensão da arte 

e da cultura, como mecanismos de poder constituídos e disseminados na escola de forma unilateral, 

eurocêntrica e monocultural. O objetivo principal foi investigar como ocorre o ensino da Arte na 

perspectiva da Lei 11.645/2008 – História e Cultura Indígena no currículo escolar de ensino 

fundamental nas escolas da rede pública de Ji-Paraná, estado de Rondônia, de forma a propor 

coletivamente um material pedagógico que considere a realidade apresentada no percurso da pesquisa. 

A problemática apresentada nos levou a compreender como se dá o estudo sobre a História e as 

Culturas Indígenas na perspectiva da Lei 11.645/2008 e, como se evidencia na prática pedagógica 

escolar no componente curricular Arte. Nesse sentido, partimos de uma perspectiva intercultural 

crítica, enlaçada a uma pedagogia pautada no questionamento, na transformação e, na intervenção 

dirigida à construção de modos “outros” de pensar e agir em sala de aula. Assim, a metodologia 

utilizada tem enfoque qualitativo, utilizaram-se como instrumentos de coletas de dados a análise 

documental e as entrevistas flexíveis. Durante as entrevistas, foi realizado um diagnóstico, em que 

constatou-se uma fragilidade de ordem formativa para ministrar os conteúdos de arte e, em especial, 

acerca da temática indígena. Esse diagnóstico conduziu para a proposição de oficinas interventivas que 

abordassem questões sobre arte e propostas pedagógicas interculturais. Os resultados do estudo 

apontam um déficit na formação, aliado a poucos materiais didáticos sobre o tema. Mostrando ainda 

que apesar da obrigatoriedade presente nos diversos documentos: Constituição Federal, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Planos Estadual e Municipal de Educação ainda assim, as escolas têm 

dificuldades para trabalhar a questão. Considero que a educação intercultural em arte é um desafio 

para as instituições de ensino. Tratando-se da arte dos povos indígenas, mais ainda. Por fim, 

consideramos que foi possível iniciar um trabalho e lançar a ideia de que é imprescindível promover, 

dentro do ensino de Arte, uma proposta pedagógica que valorize os saberes indígenas, apontando para 

a existência de possibilidades “outras” de conhecimento. Nesse processo, o resultado da intervenção 

culminou com a construção de uma cartilha pedagógica para auxiliar os docentes em Arte, no que 

tange à atuação deles em sala de aula, respeitando a diversidade étnica, com menos estereotipias e 

visões deturpadas acerca dos povos indígenas. 
 

 

Palavras-chave: Ensino de Arte. Formação docente. Interculturalidade. Lei 11.645/2008. 

Povos Indígenas. 
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ABSTRACT 

This study presents the results of an applied research, of intercultural aspect, developed with 

teachers of the state and municipal public schools of the city of Ji-Paraná, from 2018 to 2019. 

The work permeates the study of Law 11.645 / 2008, which included in the official 

curriculum the obligation of the indigenous theme. It is an investigation, which starts from the 

understanding of art and culture as mechanisms of power constituted and disseminated in the 

school in a unilateral, Eurocentric and monocultural way. The main objective was to 

investigate how art teaching occurs from the perspective of Law 11.645 / 2008 - Indigenous 

History and Culture in the elementary school curriculum in public schools in Ji-Paraná, 

Rondônia state, in order to propose collectively a material that considers the reality presented 

in the course of the research. The problematic presented led us to understand how the study of 

the History and the Indigenous Cultures takes place in the perspective of the Law 11.645 / 

2008 and, as evidenced in the pedagogical practice in the curricular component Art. In this 

sense, we start from a critical intercultural perspective, linked to a pedagogy based on 

questioning, transformation and intervention directed at the construction of “other” ways of 

thinking and acting in the classroom. Thus, the methodology used has a qualitative approach, 

were used as instruments of data collection document analysis and flexible interviews. During 

the interviews, a diagnosis was made, in which there was a weakness of formative order to 

minister the contents of art and, especially, about the indigenous theme. This diagnosis led to 

the proposition of interventional workshops that approached questions about art and 

intercultural pedagogical proposals. The results of the study indicate a deficit in training, 

combined with few didactic materials on the subject. Despite showing that despite the 

obligation present in the various documents: Federal Constitution, Law of Guidelines and 

Bases of Education, State and Municipal Education Plans still, schools have difficulties to 

work the issue. I consider intercultural art education a challenge for educational institutions. 

When it comes to the art of indigenous peoples, even more so. Finally, we consider that it was 

possible to start a work and to launch the idea that it is essential to promote, within Art 

teaching, a pedagogical proposal that values indigenous knowledge, pointing to the existence 

of “other” possibilities of knowledge. In this process, the result of the intervention culminated 

in the construction of a pedagogical primer to assist art teachers, regarding their performance 

in the classroom, respecting ethnic diversity, with less stereotypes and misrepresented views 

about indigenous peoples. 

 

Keywords: Art Teaching. Teacher training. Interculturality. Law 11.645 / 2008. Indian 

people. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo do processo histórico da sociedade brasileira a concepção de Arte quase 

sempre esteve representada como adorno de caráter academicista e clássico. Com o decorrer 

do tempo essa corrente passa por questionamentos: novas formas de pensar e representar as 

manifestações humanas são propostas, considerando aspectos da identidade, sentimentos, 

aspectos políticos e sociais. Estas diversas perspectivas refletir-se-ão no interior das escolas a 

partir da legislação educacional. Nesse sentido, esta temática aos poucos conterá o currículo, 

assinalando essas contradições e visões debatidas nas práticas sociais. 

Levando em conta essa trajetória e particularmente a abertura política pós-ditadura 

militar, com a Constituição de 1988, a educação pensada para a Arte no contexto escolar 

assume uma perspectiva compromissada com as diferenças culturais, propositura assegurada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 (BRASIL, 1996). 

Esta Lei estabeleceu a articulação entre educação e cultura, preconizando a presença 

da Arte como componente curricular em todo o processo de escolarização como recurso para 

possibilitar a presença estética das representações humanas no currículo, questões que 

trataremos mais adiante. 

A partir desta perspectiva e, ao considerar nossa trajetória docente no âmbito do 

trabalho pedagógico com o ensinar e aprender Arte, levando ainda em conta o espaço 

amazônico como território tradicional da existência dos povos originários, nossa problemática 

se direciona na seguinte questão: como se dá o ensino da Arte na perspectiva da Lei 

11.645/2008 – História e Culturas Indígenas no currículo escolar de ensino fundamental nas 

escolas da rede pública de Ji-Paraná, estado de Rondônia? É possível a partir destes 

elementos, construir coletivamente um material pedagógico com foco na realidade local? 

 Assim, as questões acima propostas serão respondidas no transcorrer desse estudo. O 

trabalho versa para os conteúdos da temática Indígena na escola, por isso, vale informar que 

como política pública educacional, a Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008) trata da obrigatoriedade 

do estudo da História e a Cultura Afro-brasileira e Indígena no currículo escolar de escolas 

públicas e privadas, abrangendo o ensino fundamental e médio. 

Esta lei determina que uma das áreas prioritárias é o componente curricular de Arte. 

No entanto, é preciso informar que o termo mencionado pela Lei nº 11.645/2008 ainda faz 

referência à antiga nomenclatura usada na Lei nº 5.692/1970, do período militar nomeada 

como Educação Artística, uma evidente contramão do termo adotado pela LDB, Arte e seus 
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significados. A concepção dessa nomenclatura Educação Artística, tinha como característica o 

ensino polivalente de Artes plásticas, música e teatro. As alterações realizadas através da Lei 

nº 13.415 (BRASIL, 2017) não corrigiu o termo retrógrado ao qual a Arte e suas linguagens 

foram tratadas até a consolidação da LDB nº 9.394/1996. 

 Tratando-se da Arte e a sua relação com a temática ora apresentada, é possível trazer 

diversificadas concepções estéticas sobre os povos originários da nossa região, provocando o 

sentimento de pertencimento e territorialidade respeitando todas as variantes existentes. Nesse 

sentido, consideraremos o município de Ji-Paraná, localizado na região central do estado de 

Rondônia. Dentre suas particularidades, de acordo página da Fundação Nacional do Índio -  

FUNAI (BRASIL, 2019), este município possui em sua jurisdição a Terra Indígena Igarapé 

Lourdes, demarcada e homologada com uma área correspondente a 185.534,00 hectares onde 

residem os povos Gavião Ikolen e Arara Karo. 

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como ocorre o ensino da Arte 

na perspectiva da Lei 11.645/2008 – História e Culturas Indígenas no currículo escolar de 

ensino fundamental nas escolas da rede pública de Ji-Paraná, estado de Rondônia, de forma a 

propor coletivamente um material pedagógico que considere a realidade apresentada no 

percurso da pesquisa.  

Nesse Contexto, o estudo procurou averiguar como as Instituições de Educação 

Superior e os sistemas de ensino têm contemplado em suas propostas formativas – inicial e 

continuada, o estudo da História e Culturas Indígena, conforme as exigências da Lei 

11.645/2008 no componente curricular Arte. Também verificou-se a perspectiva docente a 

respeito da concepção, formação e prática pedagógica sobre o cumprimento da Lei 

11.645/2008 referente à temática indígena. Esta parte foi fundamental para a elaboração de 

um planejamento a partir das necessidades de aprendizagem docente. Optamos por um projeto 

de extensão: Oficinas de práticas pedagógicas interculturais para o ensino de Arte, em 

decorrência do mesmo, elaboramos uma cartilha pedagógica contendo propostas didáticas 

para trabalhar com a temática.  

Nessa perspectiva, a pesquisa ora apresentada é de natureza qualitativa (MINAYO, 

2008), caracterizada, dentre outros aspectos, por ocorrer no ambiente natural dos sujeitos 

participantes do estudo, envolvendo uma descrição densa e análise de documentos sobre o 

fenômeno pesquisado. Por isso, em função das exigências estabelecidas pelo Programa de 

Pós-graduação em Educação Escolar Mestrado Profissional, adotamos a metodologia da 

Pesquisa-Ação (FRANCO, 2005), é a metodologia de pesquisa e formação adequada para 
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produzir processos que facilitam a compreensão/transformação das práticas pedagógicas de 

modo coletivo e partilhado. 

Isto posto, as técnicas de coleta de dados que permitiu alcançar o objetivo do estudo 

foram duas: a entrevista estruturada flexível, esse tipo de abordagem possibilitou aos sujeitos 

responderem de acordo com a sua perspectiva pessoal, em vez de terem de se moldar à 

questões previamente elaboradas (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e o outro procedimento é a 

pesquisa documental (GIL, 2002; LUDKE; ANDRÉ, 1986), uma fonte rica e estável de 

dados. A etapa seguinte diz respeito ao processo ocorreu a análise/organização e interpretação 

dos dados (GIL, 1999), que significou a busca de sentidos e o diálogo com outras fontes de 

conhecimento.  

Esta pesquisa teve início em dezembro de 2017 e foi concluída no mês de outubro de 

2019. Sendo realizada em duas escolas da rede pública de ensino fundamental do município 

de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa são sete docentes, 

sendo 6 (seis) professoras e 1 (um) professor com formação na área de Pedagogia e Teologia. 

Além disso, a pesquisa tem vinculação ao Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia 

(GPEA), na Linha de Pesquisa Antropologia Etnopedagógica e Currículo, localizado na 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná. 

Vale ressaltar que desde 2013, este coletivo de estudos tem elaborado importantes 

reflexões sobre a produção de conhecimentos acerca da Lei 11.645 - o estudo da História e 

das Culturas Indígenas, sobretudo dos Povos Originários da Amazônia, estudos que 

trataremos com maior profundidade adiante, pois, além desses estudos, temos tido 

oportunidade de conviver com colegas pesquisadores e pesquisadoras - indígenas e não 

indígenas em diferentes trajetórias de formação e, esta convivência certamente enriquecerá 

ainda mais a nossa pesquisa. 

Por isso, a relevância desse estudo se evidencia pelo fato da escassez de estudos na 

área de Ciências Humanas e Linguagens, especialmente no campo da Educação Intercultural 

tendo por referência a Lei 11.645/2008 nas escolas da rede pública do município de Ji-Paraná. 

Outra razão que consideramos importante para a realização desse trabalho é a articulação 

desta preocupação acadêmica ao componente curricular de Arte na prática docente, tendo em 

vista a ausência de pesquisas sobre o tema, o que possibilita o avanço do conhecimento 

científico amazônico e sua visibilidade acadêmica. 

Nesse sentido, a investigação de como a História e Culturas Indígenas - Lei 

11.645/2008 tem sido compreendidas e trabalhadas nas escolas da rede pública em Ji-Paraná, 

no componente curricular de Arte poderá permitir uma melhor abertura sobre a 
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correspondência entre a formação docente – inicial e continuada e sua correspondência na 

prática pedagógica na Amazônia com vistas à realização de ajustes e/ou produção de 

sugestões educativas teóricas e práticas sobre as diferenças no contexto escolar no âmbito das 

políticas públicas.  

Nessa perspectiva, essa pesquisa se comprometeu com uma proposição direcionada às 

práticas de Educação Intercultural em especial com o ensino de Arte e os conteúdos referentes 

à História e a Cultura Indígena na escola. Nesse aspecto, o texto percorre uma trajetória que 

se inicia no histórico depreciativo e de desvalorização do ensino de Arte e seus avanços, tanto 

no currículo, quanto na atuação do professor de Arte. Por isso, este estudo está pautado no 

trabalho colaborativo e participativo entre o “eu” professor e pesquisador, dos gestores e 

professores que atuam com a disciplina e sua culminância em sala de aula.  

Quando trato de formação, não posso deixar de falar um pouco sobre a minha própria 

trajetória e comprometimento com a Arte-educação e sua importância na formação humana. 

Esse será o tema da próxima seção desse trabalho, onde utilizarei o recurso da pesquisa 

autobiográfica, (NEVES, 2010), que considera como ponto de partida, os conhecimentos 

iniciais do sujeito, de modo a possibilitar o encontro dialógico do eu pessoal com o eu 

social, valorização de saberes que se aproximam das Pedagogias Críticas e Decoloniais 

(FREIRE, 2007; WALSH, 2009). 

Portanto, essa pesquisa pretende mostrar como é o ensino de Arte no contexto da 

temática da História e Cultura Indígena, especialmente, na Educação Intercultural com ênfase 

no Ensino de Arte e os conteúdos referentes à História e a Cultura Indígena na escola, 

propondo uma intervenção pedagógica diferente e diferenciada para tornar esse ensino mais 

humano, profícuo e ainda, por meio dele, tentar dar significado o ensino e aprendizagem da 

disciplina de Arte em duas escolas de ensino básico no município de Ji-Paraná no estado de 

Rondônia.  

Desse modo, esse estudo está assim dividido: 

1. Na primeira seção, destaca-se as experiências de vida e profissional do autor da 

pesquisa; 

2. Na segunda trata-se do percurso histórico da Arte na educação brasileira; 

3. Já na terceira e na quarta recorremos às questões formativas, da prática docente 

e do currículo, de acordo com as concepções interculturais e a Lei 

11.645/2008. 

4. Na quinta, assinalamos a metodologia adotada para a realização da pesquisa; 
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5. Já na última seção, descrevemos como foi a análise dos dados coletados, os 

resultados alcançados, feitos por meio da intervenção, com os participantes da 

pesquisa.  

6.  Finalmente, tecemos as considerações finais acerca dessa pesquisa, retomando 

os itens principais abordados na introdução e no desenvolvimento desse estudo.  
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2 NARRATIVAS SIGNIFICATIVAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE: RASTROS DE 

MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DE VIDA 

 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

Lia a história de Robinson Crusoé 

Comprida história que não acabava mais... 

Eu não sabia que minha história 

Era mais bonita que a de Robinson Crusoé1 

 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Ao tratar de história de vida pessoal costumamos coletar alguns fragmentos 

importantes e significativos. É nesse sentido que conduziremos nosso texto inicial, falando 

um pouco do “eu” autor, mas também direcionando essa autoria à temática da pesquisa.  

Nesse sentido, referenciar tempos significativos de nossas vidas é uma ação reflexiva. 

Essa ação apesar de ter um caráter individual comunga com a cultura histórica e social de 

cada sujeito e sua relação com as diversas instituições sociais ao qual teve contato. Relatar 

nossas experiências é uma constante provocação e tentativa de conexão com pessoas outras, 

por isso: 

[...] o valor heurístico do método biográfico torna-se então legítimo, não 

apenas em decorrência deste caráter específico da narrativa, mas, também, 

porque a biografia é uma micro-relação social. Aquele que narra sua história 

de vida sempre narra para alguém. Ou seja, no processo de elaboração de sua 

narrativa há sempre a tentativa de uma comunicação, mesmo que seja com 

um interlocutor imaginário, como é o que muitas vezes acontece com os 

diários íntimos (BUENO, 2002, p. 20).  

A narrativa pessoal leva em consideração o subjetivismo, porém esse subjetivismo 

possui sua concepção na relação social e na práxis humana, quer dizer, na conexão com uma 

realidade construída socialmente. Essas experiências cuja construção baseia-se na memória e 

nas experiências do sujeito tem sido utilizadas como objeto de pesquisa na área da educação, 

em especial, no ensino.   

Nesse aspecto, meu trajeto profissional se configurou no entrelaçar de minhas 

vivências passadas. A relação com a Arte e a vida se intercalam. Minha identidade docente é 

construída na relação espaço-tempo, de acordo com Hall (2006), a narrativa traduz os eventos 

                                                 
1 Robinson Crusoé é o personagem central do livro As aventuras de Robinson Crusoé, escrito por Daniel Defoe. 

O livro conta a história do naufrágio de um navio que levou seu único sobrevivente, Robinson, para uma ilha 

desconhecida onde ele, solitário, reconstruiu a vida longe da civilização. Com suas próprias mãos, fez uma casa, 

teceu roupas, preparou seus alimentos e enfrentou muitos desafios para sobreviver.  
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numa sequência temporal. As diversas épocas culturais traduziram em mim diferentes 

sistemas de representação do meu “eu” como sujeito.  

[...] a identidade está profundamente envolvida no processo de 

representação. Assim, a moldagem e a remoldagem de relações espaço-

tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos 

profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas 

(HALL, 2006, p. 71). 

Nessa linha de raciocínio, a narrativa proporciona um “olhar para dentro estando do 

lado de fora”, desse modo, afirmamos que estamos em constante transformação, baseado nas 

vivências passadas, nas relações que tivemos, na história que construímos. O passado que nos 

fez hoje e talvez por isso mesmo, o ato de escrever sobre si possibilita um processo de 

construção teórica, onde o que foi dito permite ser revisto, ser retomado. 

 

2.1 Infância e estudos... Entre o Nordeste e a Amazônia 

 

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si 

próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, é 

possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o produtor da 

narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Este 

pode ser um processo profundamente emancipatório em que o sujeito 

aprende a produzir sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória. 

(CUNHA, 1997, p. 2). 

O início de minha trajetória de vida é a cidade de Ariquemes. De acordo com Lopes 

e Pereira (2011), a região de Ariquemes possui um histórico de conflitos de terras entre o 

colonizador imigrante, estes advindos de várias regiões do país e, os indígenas e seringueiros, 

seringalistas e garimpeiros que habitavam a o vale do Jamari anterior à década de 1970. O 

processo de ocupação se deu durante esse período com a implantação de dois Projetos de 

Assentamentos Dirigidos (PAD).  

Um desses projetos é o PAD Burareiro, que distribuía lotes de 250 hectares às 

famílias que preenchiam os requisitos exigidos por esse projeto, a qual deveria possuir 

comprovação financeira e experiência agrária. O segundo foi o PAD Marechal Dutra também 

distribuiu lotes de 100 hectares, não exigindo a comprovação financeira, entretanto, deveria 

possuir conhecimentos agrícolas.  

O município de Ariquemes era uma região de conflitos entre seringueiros, 

agricultores, garimpeiros, madeireiros e indígenas. Muitas mortes ocorreram por conta das 

disputas pelas terras ricas em minerais e madeira. O nome Ariquemes é uma homenagem a 

um Povo indígena, originário dessa região, falantes do Tupi-Arikém, dentro do grupo 
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linguístico tupi, pois, historicamente, habitavam as margens do rio Jamari. Esse povo foi 

extinto, mas, de acordo com (ALMEIDA, 2017, p. 64), gravou seu nome na história de 

Ariquemes. 

Assim, em conformidade com os dados coletados na biblioteca digital do site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por volta de 1894, o Vale do Jamari, 

onde surgiu o núcleo que deu origem ao município de Ariquemes, era conhecido pela 

abundância de suas especiarias nativas, destacando o cacau e o látex da seringueira.  

A região habitada por extrativistas e índios, possuía vários seringais, principalmente 

o Seringal Papagaios. Conforme Almeida (2017), nessa época, a região amazônica era 

desconhecida. A ocupação do Vale do Jamary ocorreu por volta de 1900, principalmente, 

durante o primeiro ciclo da borracha, mas sua ocupação efetiva começou a partir de 1909 com 

a construção da linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira, uma maratona 

de muito trabalho e sacrifício, cuja expedição era chefiada pelo Marechal Cândido Mariano da 

Silva Rondon em sua terceira viagem pela Amazônia. 

Devido ao conflito instalado na região de Ariquemes, meus pais foram morar numa 

mineração chamada naquele tempo de Jacundá, hoje pertencente ao município de Itapuã do 

Oeste. Minha infância foi marcada pelo contato com a densa floresta, com a exuberância 

daquela paisagem que eu particularmente amava, onde ouvia as histórias contadas pelas 

pessoas daquele local, que povoavam o meu imaginário infantil.  

Na contramão desse relato mal sabia que a atividade realizada pela mineração e pela 

exploração da terra, dizimaram populações indígenas e ribeirinhos. Além disso, contribuiu 

para o desmatamento da floresta, conforme podemos observar no trecho, a seguir: 

Índios e ribeirinhos em geral foram acuados pela corrida pela terra. Sem 

dúvida, foi uma verdadeira agressão à selva. Aos olhos do governo militar, a 

Amazônia era “a válvula de escape” das pressões sociais ocasionadas pela 

“população excedente” oriunda da revolução verde que mecanizou a 

agricultura no Sul e Sudeste do Brasil (FIORI, 2012, p. 79). 

Foi nessa mineração que iniciei minha escolarização aos quatro anos de idade na rede 

de ensino Pitágoras, numa escola chamada Tancredo Neves no próprio setor da Mineração. 

Uma escola estruturada com ambientes aconchegantes, divertidos, contava com área de lazer, 

campo de futebol, auditório, sala de Arte, dentre outros.  

Lembro bem do meu primeiro dia de aula, minha mãe foi muito importante nessa 

fase. Deixou-me na sala e eu com um terrível medo de ficar sozinho com aquelas outras 

crianças chorando desesperadas, porém minha mãe sempre tranquilizando-me falando que 

seria divertido, que faria mais amizades e que teria muito o que aprender. Nessa escola, 
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alguns fatos foram marcantes, o contato com a primeira professora de nome Magda. Como ela 

foi acolhedora, fui entregue a ela e recebi um abraço tão bom, me conduziu para um ambiente 

colorido, com brinquedos, vários materiais interessantes que somados aos que eu tinha, 

tornavam aquela minha trajetória muito mais agradável, confirmando o que aprendi mais tarde 

durante o exercício do meu magistério: 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 

aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 

insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 

educando por si mesmo. Nunca me esqueço, na história já longa de minha 

memória, de um desses gestos de professor que tive na adolescência remota. 

Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha passado despercebida por 

ele, o professor, e que teve importante influência sobre mim. [...]. (FREIRE, 

2007, p. 24). 

 

Figura 1: Pesquisador com sua primeira professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor, 1990. 

 

Um local cheio de códigos, cores, barulhos, sabores, estéticas visuais que até então 

eu não sabia o que significavam. Esse fato me fez compreender como o afeto é importante 

para a docência. Hoje, enquanto professor tento olhar o estudante com fraternidade e carinho, 

de modo que não crie barreiras que possam causar algum tipo de bloqueio. 
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A temporalidade, este distanciamento reflexivo é importante para compreendermos a 

genealogia dos saberes docentes, as experiências da história de vida do professor são 

importantes na construção desses saberes relacionados à prática docente: 

Os vestígios da socialização primária e da socialização escolar do professor 

são, portanto, fortemente marcados por referenciais de ordem temporal [...] 

A temporalidade estruturou, portanto, a memorização de experiências 

educativas marcantes para a construção do Eu profissional, e constitui o 

meio privilegiado de chegar a isso (TARDIFF, 2010, p. 67). 

Atos de carinho são memórias que ficam registradas. Recordo que a professora deixou 

que eu ficasse à vontade para sentar em uma daquelas mesinhas, cada uma com quatro 

cadeiras. Neste local, estudei toda minha pré-escola, onde tive a oportunidade de compartilhar 

alguns momentos de minha vida, como por exemplo alguns de meus aniversários. Vejo que 

esse processo de rememorar vai ao encontro de nossas experiências vividas, Cunha (1997) 

reforça que é através da narrativa que vamos descobrindo os significados atribuídos aos fatos 

que vivemos e, assim, reconstruindo a compreensão que temos de nós mesmos. 

E ainda criança, no início da escolarização, tive que mudar de escola e de estado. 

Assim, no primeiro semestre de 1992, fui morar em Teresina. Ali estudei a segunda e a 

terceira série do antigo primeiro grau. Meus pais voltaram a morar em Rondônia na mesma 

Mineração. Eu também voltei com eles. Por isso, tive que estudar em uma escola chamada 

Paulo Freire em Itapuã do Oeste, estudei por um ano, o que marcou foi uma frase negativa de 

uma professora numa feira de culinária regional, onde ela disse que eu parecia ter uma “cara 

de aluno ruim e sem vergonha” a atitude da professora não foi em nada agradável.  

Após essa fase minha família se mudou para Ariquemes, onde concluí todo o Ginásio. 

Fatos indesejáveis também fazem parte desse aprendizado e nos conduzem a ser melhor e não 

repetir essas falhas vivenciadas no passado, evidências que contribuem na identidade docente: 

Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 

como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma 

professora do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou 

das intermináveis equações que o professor de Química obrigava a fazer no 

fim do segundo grau (TARDIFF, 2010, p. 67). 

Podemos observar nessa evocação descrita pelo autor como estas referências nos 

ressignificam. Fui novamente morar em Teresina, onde estudei todo o primeiro ano e metade 

do segundo ano do ensino médio. Depois disso, retornamos novamente para a cidade de 

Ariquemes, onde conclui o ensino médio. Vários professores foram determinantes em 

despertar o interesse em ser professor, mas, nenhum deles teve qualquer relação com a área 

que escolhi atuar na docência.  
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Assim, o fator que colaborou na escolha pela docência em Arte – Música, foi a igreja. 

Fazia parte do grupo de música e tocava nas missas e encontros diversos. Compartilho a ideia 

de que o adulto tem, simultaneamente, uma visão retrospectiva e prospectiva. Ele encontra-se 

envolvido em uma problemática presente, mas tem uma percepção e uma visão retrospectiva 

de sua vida que é levada em conta quando se trata dele próprio pensar o seu futuro (BUENO, 

2002, p. 22).  

Posso dizer que meu direcionamento para a Arte não foi no ambiente escolar, pois 

quase não tive contato com a Arte no ensino regular. Sempre busquei os fazeres artísticos de 

forma extracurricular. Fiz aulas de desenho e de música. Meus pais sempre me incentivaram a 

fazer alguma atividade artística e assim fui tomando gosto pelas linguagens artísticas. 

É possível inferir que são vários os espaços sociais que nos formam e essas 

experiências temporais refletem na construção de ser professor na atualidade. Nessa 

perspectiva, os saberes experienciais do professor não estão unicamente relacionados ao saber 

acadêmico em sala de aula. Toda história de vida se consubstancia na estruturação do ofício.  

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe- se que o futuro 

professor interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, 

de crenças, de valores, etc., os quais estruturam a sua personalidade e suas 

relações com os outros (especialmente com as crianças) e são reatualizados e 

reutilizados, de maneira não reflexiva mas com grande convicção, na prática 

de seu oficio (TARDIFF, 2010, p. 72). 

Nesse sentido, o cerne de nossa investigação e intervenção está pautada na prática 

docente e interculturalidade: desafios para o ensino de Arte sobre o estudo da história e 

cultura indígena na escola. Para tanto, relaciona-se a prática pedagógica sobre o tema ora 

apresentado, o que nos leva a buscar, entender o percurso formativo dos professores de Arte. 

Como havia informado começarei com minhas experiências, concepções e percepções.  

Durante meu percurso de formação, percebi que de certo modo, o currículo por mim 

percorrido exerceu um papel contraditório, precário e com grandes defasagens. Isso 

relacionado ao conhecimento da Arte e ao conhecimento pedagógico. A minha percepção 

crítica sobre essa problemática foi quando me deparei com a sala de aula e o currículo escolar. 

Essa discussão inicial, levando em consideração a temática por mim proposta nessa pesquisa, 

assinalou um agravamento sobre a relação formação docente e prática pedagógica em sala de 

aula.  

Nesse aspecto, recorrendo à matriz curricular da minha graduação, não foi possível 

lembrar uma disciplina específica que tratasse sobre questões étnico-raciais, muito menos 

sobre questões indígenas. Nessa direção, estudos mostram essa preocupação com a formação 
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do professor de Arte relatando sua precariedade, uma vez que, “[...] ainda existe uma 

desarticulação tanto em relação à teoria e à prática, como em relação ao conhecimento da Arte 

e ao conhecimento pedagógico” (BIASOLI, 2007, p. 8).  

Podemos justificar esse fato devido a Lei que inclui a obrigatoriedade do estudo sobre 

a História e Cultura indígena só ter sido aprovada no ano de 2008? Vale lembrar que já existia 

a Lei 10.639/2003 que tornava obrigatória abordagem curricular dos conteúdos sobre História 

e Cultura Afro-brasileira e mesmo assim pouco se tratava sobre essa temática na escola, 

ficava restrito apenas há dias específicos (BRASIL, 2003).  

Comecei minha vivência em sala de aula, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Extrema, na cidade de Teresina no Piauí. Nessa escola, atuei por dois anos e meio. Trabalhava 

o componente curricular Arte numa jornada de vinte horas semanais. Essa experiência me fez 

de fato professor e a sala de aula era o meu habitat profissional, apaixonei-me pela docência, 

pela Arte e suas linguagens. O que me entristeceu foi o descaso com a disciplina por parte da 

escola, mas esse foi só mais um motivo para direcionar meus estudos e seguir em frente.  

Verifiquei que a desvalorização da Arte e de seu ensino era fruto de um processo 

histórico herdado da colonização, cuja concepção vinha do trabalho manual ou de um 

“acessório” intelectual de refinamento da elite intelectual, como veremos no primeiro capítulo 

dessa dissertação.  

Sem contar que por muito tempo, a Arte não era considerada uma forma de 

conhecimento. Cada problemática na escola e em sala de aula me desafiava a ir além, cada 

desmotivação, piadinha ou mesmo o desdenho sobre ser professor de Arte. Como 

desdobramento dessas problemáticas surgiram as curiosidades, os questionamentos e a 

necessidade de buscar explicação para isso tudo.  

Nessa linha de raciocínio e estudos, me dediquei a ingressar definitivamente no ofício. 

Prestei concurso para ser professor de Arte. Como meu trabalho em Teresina era temporário e 

incerto, surgiu oportunamente um concurso para provimento das vagas de Arte na Secretaria 

de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC), escolhi para uma das vagas de Arte 

distribuídas para a cidade de Ariquemes, minha cidade natal. Eram duas vagas e por 

felicidade passei. Mudei de cidade, consegui unir a vontade de retornar à minha cidade de 

origem e trabalhar na minha área de formação. Ingressei no ano de 2010, lotado na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira.  

Os professores que lá trabalhavam com a disciplina de Arte não tinham formação na 

área. Era para complementar a carga horária de aulas faltantes. Por ser contemplada no 

currículo com apenas uma aula por semana, o número de turmas era enorme. E foi assim o 
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meu início de trabalho no estado. Fui lotado com todas as aulas de Arte do 6º ao 9º ano, 

somando as turmas de 1º ao 3º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA), complementando 

minha carga horária com três turmas da disciplina de sociologia, com turmas de 6º ao 8º ano.  

Diante dessa pesada, dura realidade sempre busquei fazer o melhor, pois já tinha em 

mente que o ensino de Arte, o fazer artístico e o fazer pedagógico deviam estar vinculados, 

pautados na relação teórica e prática. Na medida do possível, fazia uma autorreflexão da 

minha prática em sala de aula e uma análise reflexiva acerca dos conteúdos curriculares a 

serem trabalhados. Esses importantes eixos dialogam entre si, sabia que era fundamental 

pensar na minha formação e na continuidade da mesma, porém me deparava com a falta de 

incentivo à qualificação por parte do Estado e o baixo salário.  

Diante dessas duas situações antagônicas; o prazer pela profissão e a pouca 

valorização do profissional da educação, acabei tendo que buscar outra complementação de 

renda. Fiz um teste para atuar como tutor de polo do Curso de Licenciatura Plena em Música, 

ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Ariquemes e a UNIR. Consegui um contrato de vinte horas semanais 

por dois anos. Essa experiência foi determinante e significativa. Trabalhava alguns dias da 

semana, durante todo o sábado e às vezes um turno no domingo.  

No mesmo ano, que ingressei como professor de Arte no estado, surgiu um concurso 

público para professor de Música no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO). Eram duas vagas, sendo uma para a cidade de Ji-Paraná e a outra para a 

cidade de Porto Velho. Inscrevi-me, passei por todas as etapas e para meu espanto, em 

primeira colocação. Imaginem um recém graduado, com uma insegurança na formação, 

muitas incertezas, tendo que lidar com uma diversidade de situações referente ao ensino de 

Arte e seu futuro no currículo escolar, passar na primeira colocação para ser Professor 

Federal.  

Essa incerteza e insegurança referente em ser professor de Arte, em especial da 

linguagem musical, foi o que impulsionou a buscar compreender melhor e discutir o seu papel 

na escola.  A desvalorização do ensino de Arte é uma consequência da sistematização política 

e de interesses econômicos pautados na valorização de certas áreas do conhecimento em 

detrimento de outras. A arte infelizmente não está entre as prioridades das escolas e de seus 

sistemas de ensino.  

Outra questão a ser discutida volta-se para uma temática que dentro dos processos de 

criação e estética artística está no tocante aos aspectos e características da cultura. Através das 

linguagens artísticas o ser humano pode lutar contra a sistemática capitalista neoliberal e das 
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relações de poder, ponto este da crítica intercultural, falo aqui das ausências. Se as práticas 

interculturais e a temática sobre a história e cultura indígena não apareceram nos relatos, é 

porque até determinado momento, elas estiveram ausentes na minha experiência docente.  

A escola seguiu essa ideologia ditada pelo capital, a construção dos saberes foram 

criados numa vertente homogeneizante e silenciadora, especialmente nos países da América 

Latina, inclui-se aqui o sistema de ensino no Brasil:  

A construção dos estados nacionais no continente latino-americano supôs um 

processo de homogeneização cultural em que a educação escolar exerceu um 

papel fundamental, tendo por função difundir e consolidar uma cultura 

comum de base ocidental e eurocêntrica, silenciando e/ou inviabilizando 

vozes, saberes, cores, crenças e sensibilidades (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 

154). 

Historicamente, percebemos que as políticas de acesso aos bens culturais e artísticos 

ficam restritos a uma minoria dominante da sociedade. A relação de poder é bem delimitada 

na escola, vemos uma educação que atende à elite e uma que atende as classes mais abastadas 

separadas e reproduzindo a dualidade estrutural da educação brasileira.  Esse elitismo cultural 

define também o status ao qual essa população irá se inserir.  

Somente com minha vinda em maio de 2011 para o município de Ji-Paraná é que 

comecei a ter os primeiros contatos com a temática e de buscar formação para poder iniciar 

um processo de mudança de concepções e quebra de paradigmas. Nesta etapa da minha vida, 

pude fazer um paralelo entre o ensino de Arte e o fazer docente nas esferas municipal e 

estadual.  

Um importante dado do município de Ji-Paraná, que até então pouco conhecia, 

influenciou de certo modo o interesse pela proposta intercultural de educação. Ji-Paraná, 

localizado na região central do estado de Rondônia, possui uma particularidade, na jurisdição 

encontra-se a terra indígena Igarapé Lourdes, demarcada e homologada com uma área de 

185.534,00 ha, onde residem os povos Gavião, autodenomidados, Ikolen e Arara, que se 

identificam como Karo Rap, segundo dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.  

O contato com a temática sobre História e Cultura Indígena foi num dos momentos de 

reflexão do meu fazer docente. Primeiramente atuando como colaborador enquanto exercia a 

função de Chefe do Departamento de extensão do campus Ji-Paraná, nas atividades que 

envolviam ações educativas referente às questões indígenas, contato com professores 

pesquisadores do tema, participação em eventos em parceria com a própria Universidade 

Federal de Rondônia.  
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A mais importante, se deu analisando minha própria ação enquanto professor. 

Verifiquei que nos livros adotados em sala de aula, a temática era tratada de forma distorcida 

e estereotipada, marcado pelas ausências. Existiam proposições que atendiam parcialmente o 

que diz a Lei 11.645/2008, porém longe de serem de fato significativas. Quando questionava 

os alunos sobre os povos originários, as respostas eram estereotipadas e com uma visão 

depreciativa e preconceituosa. Essa vontade de melhorar minha prática e de colaborar com os 

demais colegas que atuam no ensino de Arte que me fez participar da seleção e colaborou 

com minha aprovação no mestrado em Educação Escolar.  

 

2.2 Sentindo na pele: Encontros e desencontros interculturais 

 

É possível observar que a diversidade na escola manifesta-se de modo plural. Esses 

aspectos estão presentes nas mais diversas expressões e linguagens, desde o simbólico ao 

material. Infelizmente, o ambiente escolar representa um ambiente que ainda existe uma 

variedade de preconceitos étnicos, religiosos, de orientação sexual, dentre outras. Isso fica 

claro em diversas pesquisas sobre o tema, explicitando as demandas existentes acerca das 

diferenças culturais:  

[...] manifestações de preconceito, discriminação, diversas formas de 

violência – física, simbólica, bullying –, homofobia, intolerância religiosa, 

estereótipos de gênero, exclusão de pessoas deficientes, entre outras, estão 

presentes na nossa sociedade, assim como no cotidiano das escolas 

(CANDAU, 2012, p. 236). 

Em minha trajetória profissional, o contato com a diferença étnica surgiu por meio da 

presença de um aluno indígena do curso técnico em Florestas no ano de 2016 nas aulas de 

Arte. No meu ambiente de trabalho, muito se fala sobre as diferenças, existem proposições 

institucionais presentes no ambiente do IFRO, mas que não surtem tanto efeito, como 

veremos a seguir. 

O IFRO reserva vagas para ações afirmativas conforme a Lei 12.711/2012, faz uso do 

sistema de cotas na educação federal e, em específico nos Institutos Federais a Lei estabelece 

em seus art. 4º e 5º o seguinte:  

Art. 4º As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão 

em cada concurso seletivo para ingresso de cada curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas.  
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Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as 

vagas de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 

por autodeclarados negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção 

de negros, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2012, p. 2).  

Considerando a Lei 12.711/2012, um indígena ingressou por meio das ações 

afirmativas através do sistema de cotas no processo seletivo unificado 2014/01. Assumi 

lotação na disciplina de Arte dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no início de 

2016. Era o único aluno de origem indígena na turma, sentava na última carteira de uma 

fileira no canto da sala. Suas ações eram tímidas, não se integrava naturalmente nas atividades 

propostas, sempre precisava de um incentivo.  

O bilíngue, preservava sua linguagem de origem, entendia e falava o português como 

segunda língua e em decorrência disso, havia uma barreira linguística. Os conteúdos dos 

livros que eu abordava, não eram compreendidos de forma significativa. Claro que logo tentei 

entender melhor aquela situação que me incomodava. Foi nesse período que comecei a me 

interessar em conhecer melhor esse problema vivenciado em classe.  

Através de algumas leituras em decorrência de participar de um edital para seleção do 

mestrado ofertado pela UNIR no mesmo ano do ocorrido. Iniciei as leituras para elaborar o 

projeto e fazer a prova escrita. Quando me deparei com as leituras de Walsh (2009) e Candau 

(2009) percebi que o problema estava na constituição de uma ideologia hegemônica 

eurocêntrica presente nos currículos.  

As autoras acima citadas propõem diante dessas situações um trabalho pedagógico 

decolonial, no sentido de propor práticas mais condizentes com a realidade frente a 

diversidade. “Pedagogias que integram o questionamento e a análise crítica, a ação social 

transformadora, mas também a insurgência e intervenção nos campos do poder, saber e ser, e 

na vida” (WALSH, 2009, p. 27). Talvez o sistema educacional do IFRO não consiga lidar e 

estabelecer práticas interculturais eficazes nos seus currículos, um dos motivos que colaborou 

para o insucesso do estudante. 

Um fato interessante foi quando propus um conteúdo que era mais familiar e que 

remetia às suas origens, percebi que ele se sentiu valorizado ao tratar sobre a cultura indígena 

e a sua importância para a consolidação da cultura brasileira, participou com êxito e trouxe 

exemplos práticos acerca de suas produções artísticas.  

Essa proposta pedagógica de descolonização curricular que vivenciei em sala de aula, 

deve ser uma luta assumida por toda a escola: “[...] a descolonização só ocorre quando todos 
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individualmente e coletivamente participam em sua derrubada, ante a qual o intelectual 

revolucionário – como também o ativista e mestre – tem a responsabilidade de ajudar 

ativamente e participar no despertar” (WALSH, 2009, p. 35). 

Para a autora, esses movimentos devem ter uma vertente humanizadora e de 

descolonização, pensar e agir pedagogicamente fundamentados no re-existir resistir e re-viver 

como processos de re-criação. Ancorada no pensamento freireano postula que as pedagogias 

voltadas ao pensar o “outro” inspiram novas formas de ação política, insurgência e rebeldia. 

Neste sentido, constroem alianças, esperanças e visões “outras” de estar na sociedade, dando 

substância e legitimidade ao sonho ético-político de vencer a realidade injusta (FREIRE, 

2004) e construir caminhos “outros”.  

Retomando o caso do estudante indígena de Ji-Paraná, infelizmente a carga curricular 

do IFRO somado a outros fatores da própria imposição cultural existente no ambiente escolar 

o desestimulou. Após lograr três retenções, ele passou por um processo de “expulsão escolar”, 

optando por abandonar o curso técnico. Vale salientar que termos como abandono, evasão e 

desistência estudantil na perspectiva da educação crítica, são questionados em função do seu 

sentido unilateral, uma responsabilização que cabe apenas uma parte em um contexto 

relacional.  

A questão da evasão escolar também é discutida por Freire (2006), no livro A 

Educação na Cidade. Conforme Freire aponta, o que realmente há é uma “expulsão escolar”, 

pois os alunos, quando não são “impedidos” de ingressar nas escolas, devido a vários 

problemas sociais, não conseguem se manter e, portanto, são “expulsos” delas. Freire, então, 

compartilha de seu sonho de uma escola pública popular e de qualidade. 

Observamos que não é uma luta fácil, porém em algum momento ela tem que iniciar e 

depende também de nós educadores. Compreender que os estudantes indígenas que vêm até a 

cidade em busca de assegurar o direito à educação, significa reconhecer a exigência e 

necessidade da instituição mexer em sua estrutura político-pedagógica e assim poder levar 

novas concepções e vivências interculturais, colocando-o como protagonista de sua própria 

história: 
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Um país dono de mais de duzentas línguas e culturas — mesmo que 

escondidas no interior de pequenas minorias indígenas — deveria estar 

descobrindo miríades de caminhos inexplorados para a ficção, para a criação 

artística, literária, musical — mas não é assim. Os vastos mundos do 

imaginário indígena convivem conosco abafados, desprezados, ignorados. 

Quase ninguém se aventura por eles, [...]. Pajés, sábios, mulheres velhas 

respeitáveis, grandes contadores de histórias reduzidos a párias circulando 

em meio a estrangeiros, sem papéis ou funções sociais reconhecidos, pálidas 

sombras das figuras majestosas que foram no passado [..] (MINDLIN, 1994, 

p. 233).  

Vale ressaltar que se não repensarmos sobre nossas atuações como educadores e 

educadoras, como escola, mesmo existindo leis que asseguram o ingresso, não iremos 

desconstruir a violência simbólica2. Os poucos indígenas que ingressam nas instituições de 

ensino que foram expulsos pelas tensões presentes nelas, leva-nos a refletir que não adianta 

estabelecer legalmente as cotas, senão trabalhar a permanência dos estudantes que ingressam 

por ações afirmativas. 

Existe a necessidade de uma ação complexa de superação da colonialidade 

epistemológica, considerando o conhecimento em uma perspectiva horizontal, Santos, Araujo 

e Baumgarten (2016), sobre essa superação afirma que a escola não consegue resolver tudo 

sozinha, não é mais aceitável que ela seja reprodutora de conhecimentos e práticas de 

dominação. O movimento de superação das desigualdades não é uma tarefa apenas da escola. 

As instituições sociais em nossa atualidade carregam um forte apelo colonial, mudar é difícil, 

mas é possível.  

Nesse campo de discussão, podemos trazer a concepção de Bourdieu, citado por 

Almeida (2005, p. 142) sobre o habitus. O habitus é formado durante a socialização do 

indivíduo, desde o seu relacionamento familiar, sua primeira educação, passando pela escola, 

religião, trabalho – todos os meios que, enfim, irão contribuir para a formação do indivíduo 

em determinado contexto social, reafirmando que o processo de mudança extrapola o campo 

escolar.  

Tão logo a escola é detentora de um prestígio social sendo um ambiente propício para 

se manter as concepções do que chamamos de colonialidade e da violência simbólica que se 

utilizam da ação pedagógica para inculcar um arbitrário cultural dominante de maneira natural 

e legítima (ALMEIDA, 2005, p. 144). 

Podemos dizer que educação e sociedade estão intrinsecamente ligadas a ponto de uma 

influenciar a outra ou vice-versa. Essa conduta de mudança do sujeito é transformada na 

                                                 
2 O conceito de violência simbólica segundo Bourdieu (1977), refere-se às imposições culturais exercidas de 

forma “legítima”, mas quase sempre invisível e dissimulada, ao apoiarem-se em crenças e preconceitos 

coletivamente construídos e disseminados. 
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medida em que todos os agentes da escola se propõem a ir na contramão do processo de 

dominação. "Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 31).  

A mudança social requer uma ação pedagógica consciente de desvelar os preconceitos, 

para que o estudante saia do ambiente escolar e consiga compreender-se como sujeito de 

transformação e reprodução social pautado no respeito às diferenças. Isso pode ser visto como 

um caminho de quebra de paradigma curricular, onde teoria e prática andam juntas, a sala de 

aula pode ser o início e, o professor, mediador dessa transformação. 

Nesse sentido, notamos que existe um descompasso entre a teoria e a prática, pois os 

movimentos que direcionam ao currículo decolonial são tímidos e pontuais. Esse movimento 

deve ser uma proposta coletiva, onde todos devem se posicionar e agir pedagogicamente 

perante as diferenças e partir para o enfrentamento das práticas coloniais eurocêntricas e 

monoculturais. Só assim se fará uma educação mais humanizada, igualitária e com equidade 

frente à problemática levantada. 

Nesse aspecto, vale ressaltar que se não repensarmos sobre nossas atuações como 

educadores, como escola, mesmo existindo leis que asseguram o ingresso, se não 

trabalharmos planejando formas de permanência e êxito, os poucos indígenas que ingressam 

nas instituições de ensino irão evadir dos cursos propostos. Desse modo, não adianta 

estabelecer legalmente as cotas, se não garantir a permanência e o êxito dos estudantes que 

ingressam por ações afirmativas. 

Assim, valendo-se da problematização sobre pedagogias existentes na escola, 

observamos que apesar de existir políticas institucionais e legislação que dão garantias às 

populações vulneráveis terem seus direitos assegurados quanto ao ingresso, é notável o 

despreparo para o ingressante permanecer até o fim do seu curso e não entrar nas estatísticas 

de estudantes evadidos. 

Nessa circustância, notamos que existe um distanciamento real entre a teoria e a 

prática, existindo movimentos que direcionam ao currículo decolonial, porém de forma tímida 

e pontual, por isso, a escola tem que se posicionar de forma mais eficaz perante as diferenças 

e partir para o enfrentamento das práticas coloniais eurocêntricas e monoculturais. Só assim 

se fará uma educação mais humanizada, igualitária e com equidade frente à problemática 

levantada. 
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3 ARTE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM BREVE HISTÓRICO  

 

Compreender o percurso histórico da Arte na educação brasileira é um fator 

importante para podermos entender o presente. Os jesuítas tiveram um papel fundamental no 

âmbito da Arte-educação no Brasil, por representarem a primeira institucionalização 

educacional. No entanto, apregoavam uma dualidade estrutural das práticas educativas 

vigentes na época, a humanística versus profissão.  

As leituras de Barbosa (2012) foram importantes para a sistematização deste breve 

histórico que trata essa seção três que compreende o século XVIII até o século XX a respeito 

das diversas concepções de Arte percebidas inicialmente como acessório, instrumento para a 

modernização de outros setores e não como uma atividade relevante. Para a autora, acima 

citada, na atualidade, esses resquícios repercutem ainda nas rotinas escolares no âmbito das 

práticas docentes.  

 

3.1 Um recorte histórico do ensino de Arte, século XVIII e XIX   

 

Não é forçoso que façamos nessa parte do texto um apanhado da história que compõe 

a formação do povo brasileiro e de suas instituições sociais. Essa formação envolve em 

especial o aspecto da Arte e da Educação. Como descreve Ribeiro (1995, p. 19), “[...] 

surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios 

silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos”. 

Nesse entrechoque, podemos destacar os vários aspectos simbólicos que povoaram e 

ainda povoam nosso mosaico cultural e estético representado aqui através das linguagens 

artísticas.  Ribeiro (1995), deixa explícito que essa confluência se dá sob a regência dos 

portugueses e pelos coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos. 

Desde o início da formação, o povo brasileiro miscigenado por natureza, a fusão racial 

e cultural é negada. Instaurou-se uma estratificação social baseada numa falsa “democracia 

racial”, onde uma minoria é privilegiada e essa minoria se isola numa barreira de indiferença 

perpetuada na alteridade.  

Essa alteridade só se potencializou dinamicamente nas lutas dos índios e dos negros 

contra a exploração. Reflexo disso disseminado na sobreposição cultural refletido e 

inseminado na formação escolar missionária dos Jesuítas e no sistema de formação para o 

trabalho (RIBEIRO, 1995, p. 24). 
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De acordo com Barbosa (2012, p. 21), existia uma categorização profissional que 

dependia dos padrões estabelecidos pela classe dominante, refletindo a influência da educação 

Jesuítica, que colocava no ápice de sua escala de valores as atividades de ordem literária, 

demonstrando acentuado preconceito contra as atividades manuais, com as quais as Artes 

Visuais se identificavam pela natureza de seus instrumentos.  

Esse modelo era o que estava vigente e suas concepções orientavam a educação 

brasileira quando aqui chegou D. João VI. Mesmo apesar de os Jesuítas terem sido expulsos 

do Brasil em 1759 por razões político-administrativas. A busca por implantar um novo tipo de 

economia e de sociedade gerou uma série de conflitos interéticos, resultado disso, o 

extermínio de vários povos indígenas.  

Esse novo tipo de sociedade e formação social motivou a expulsão dos Jesuítas. A 

divergência entre missionários e colonos se intensificaram, pois a cobiça dos colonos pelas 

riquezas observadas com o sucesso das missões as custas da exploração das terras indígenas e 

de sua força de trabalho (RIBEIRO, 1995, p. 170). 

Os Jesuítas mesmo ausentes das atividades educativas, a sistematização instituída por 

eles ecoava até o início do século XIX. Isso ocorreu porque não havia nenhum outro sistema 

estruturado que substituísse a bem organizada rede escolar jesuítica. Entretanto, D. João VI, 

através de um Decreto de 1816 criou o ensino artístico no Brasil, ao determinar a fundação de 

uma Escola de Ciências, Artes e Ofícios na cidade do Rio de Janeiro (BARBOSA, 2012, p. 

21).  

Haja vista que essa sistematização da educação jesuítica, que valorizava 

excessivamente os estudos retóricos e literários, separavam as artes liberais dos ofícios 

manuais ou mecânicos, de certo modo ditou a concepção exploratória dos trabalhadores 

escravos no Brasil. Para se ter ideia da dimensão dessa concepção dualista, ela se expandiu 

para as escolas dos homens livres, onde as atividades manuais eram rejeitadas e sumariamente 

exploradas em função do consumo nas missões indígenas e no treinamento de 

escravos (BARBOSA, 2012). 

O início da institucionalização do ensino de Arte no Brasil, ocorreu com a Missão 

Artística Francesa (1816) com modelo neoclássico. Em suma, essa medida tinha como 

objetivo trazer uma nova cultura artística para o Brasil e organizar a Escola Real de Ciências, 

Artes e Ofícios, baseada no plano de Joachim Lebreton. Esse modelo valorizava 

primordialmente a formação técnica, seguia os moldes de Balchelier. Para Barbosa (2012, p. 
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25), essa Escola tinha como premissa corroborar na empresa lançada por D. João VI e 

estabelecer as bases de uma política econômica pragmática nobre e elitizada. 

A educação que começa a se desenvolver no período imperial acabou tomando outro 

rumo com relação às Artes. Visto que a escola de Desenho Técnico criado em 1818 no Rio de 

Janeiro não teve sucesso, logo existia um desvio funcional da Arte que deveria ser para 

interesses técnicos, acabava rumando à tradição humanística enraizada no sistema de ensino 

colonial. A problemática maior está na ideologização dessa educação, que atendia apenas a 

nobreza elitista da época e a Arte acabava como um adorno para a educação dos príncipes. 

A Arte era sinônimo de refinamento intelectual que servia de aporte para a educação 

da corte imperial brasileira. Por outro lado, a Arte representativa do trabalho manual e técnico 

era demasiadamente desvalorizada devido à exploração do trabalho escravo e a falta de 

atividades industriais. Apesar de termos uma exceção quando a Arte como criação, embora 

atividade manual era aceita pela sociedade elitista, porém sua função era de preencher as 

horas de lazer. Para Barbosa, o preconceito contra a Arte tem uma raiz mais profunda, isto é: 

[...] o preconceito contra o trabalho, gerado pelo hábito português de viver 

de escravos. Daí o fato de o preconceito contra a Arte ter-se concentrado na 

Arte aplicada à indústria, na Arte como trabalho, durante as sete primeiras 

décadas do século XIX, quando um quarto da população do país era 

composta de escravos (BARBOSA, 2012, p. 27). 

Estes estudos apontam que os escravos não trabalhavam somente nos ofícios mais 

pesados, mas também nas artes mais delicadas e indústrias mais apuradas, como no fabrico de 

chapéus, joias, móveis, casas de modas, tipografias, etc, estando assim associada aos escravos, 

tão logo essa atividade não tinha relevância de trabalho artístico. 

A criação da Escola Imperial das Belas-Artes inaugurada em 1826 evidentemente 

trazia uma ambiguidade estrutural que ainda hoje é motivo de debate. Educação para a elite e 

educação popular. Em 1855, Araújo Porto Alegre tentou estabelecer um elo entre a cultura 

elitista e a cultura popular.  

A reforma pretendia conjugar as duas classes de alunos, o Artesão e o artista. Essa 

reforma possuía mais um caráter ideológico do que propriamente colocar no ambiente 

acadêmico as duas classes. Conforme Apple (2006), não se trata apenas de uma questão 

educacional, mas de uma questão ideológica e política, as questões educacionais sempre 

estiveram atreladas à história dos conflitos de classe. 

A reforma de Porto Alegre não surtiu efeito, pois na realidade revigorava o formato da 

educação elitista baseado num ideário romântico e remetia aos velhos métodos neoclássicos. 
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O povo continuou afastado, a inclusão do artífice acabou sendo uma forma de concessão da 

elite à classe obreira. Na formação do artista o currículo era mais abrangente e possuía uma 

carga teórica mais aprofundada com uma linguagem mais sofisticada. Para o artífice, uma 

simplificação curricular que soava pejorativa, baseada em aplicações do desenho e na prática 

mecânica (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 7). 

Segundo Barbosa (2012), a excessiva simplificação curricular não atingia apenas os 

cursos ofertados pela Academia de Belas-Artes, envolveu também os cursos noturnos criados 

pela Academia de formação de Artesãos em 1860 onde se reproduzia a formação a um mero 

treinamento profissional.  Já o Liceu de Artes e Ofício de Bethencourt da Silva, criado em 

1856 no Rio de Janeiro atendia a formação de artista e artífice advindos das classes menos 

favorecidas, esse tipo de escola se expandiu por vários estados no Brasil. 

A situação do ensino de Arte no final do século XVIII e, por quase todo o século XIX 

durante o sistema escravocrata, era marcada pelo preconceito e desvalorização. Com exceção 

o ensino designado à aristocracia brasileira, dotada de uma concepção eurocêntrica, como cita 

Barbosa e Coutinho: 

Até 1870 pouco se contestou o modelo de ensino da Arte da Academia 

Imperial das Belas-Artes, que foi em parte utilizado pela escola secundária. 

Nas escolas secundárias particulares para meninos e meninas, imperava a 

cópia de retratos de pessoas importantes, de santos e a cópia de estampas, em 

geral europeias, representando paisagens desconhecidas aos nossos olhos 

acostumados ao meio ambiente tropical. Estas paisagens levavam os alunos a 

valorar esteticamente a natureza europeia e depreciar a nossa pela rudeza 

contrastante (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 8).  

Antes de adentrarmos nos ideais nacionais para o ensino de Arte no século XX, não 

podemos deixar de mencionar a lentidão transitória provocada pelos eventos da Abolição da 

escravatura (1888) e pela República (1889). Tão logo conforme podemos observar no trecho 

descrito por Barbosa (2012) onde ela descreve que nas duas primeiras décadas, as forças 

republicanas focaram mais no aparelhamento das instituições educacionais com as novas 

ideias surgidas no século XIX, que prepararam a Abolição e a República. 

Já no século XX, as primeiras décadas foram marcadas pelo prolongamento das ideias 

filosóficas, políticas, pedagógicas e estéticas que embasaram o movimento republicado de 

1889, que refletiu nos objetivos da Arte na escola secundária e primária (BARBOSA, 2012, p. 

31). A questão principal estava centrada na implantação e obrigatoriedade do ensino de Arte 

nas escolas, porém moldadas nos ideais de Rui Barbosa, na reforma educacional expressa em 

1882 e 1883. 
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A preocupação principal dos republicanos estava direcionada à alfabetização e ao 

trabalho, desse modo, o Ensino de Arte se resumia ao ensino de Desenho preservando 

características do modelo implantado no século XIX. Podemos dizer que as primeiras 

mudanças significativas tiveram início com o filósofo e pedagogo John Dewey (1859 a 1923). 

John Dewey foi um norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova no Brasil, 

os ideais propostos por Dewey influenciaram também o ensino de Arte em nosso país. 

 

3.2 Do Liberalismo ao Escolanovismo: Movimentos que influenciaram o ensino de Arte 

no Brasil. 

 

Nas décadas finais do século XIX a estrutura imperial já não era mais sustentável. As 

novas correntes políticas e econômicas mundiais, em especial Inglaterra, França e os ideais 

Norte Americano já influenciavam o pensamento brasileiro. As correntes do liberalismo no 

Brasil já estavam presentes e era expresso através da figura de Rui Barbosa. Na educação, se 

apresentou através dos Pareceres sobre a reforma do Ensino Secundário e Superior em 1882 e 

primário em 1883 (BARBOSA, 2012, p. 44). 

 As reformas propostas por Rui Barbosa para a Educação Artística resultaram de sua 

ação política. A desestruturada educação imperial, impulsionado pela influência liberal e o 

movimento industrial, o fez destacar a importância da Educação Artística. Para ele seria uma 

das bases sólidas para a educação popular e peça importante para a industrialização do país. A 

inserção do Desenho no currículo foi de certa forma um avanço, porém dotado de um 

utilitarismo exacerbado. 

 O projeto educacional de Rui Barbosa estava pautado na modernização do Brasil. Rui 

Barbosa buscou inspiração em países onde ensino se destacava num cenário de 

industrialização e profissionalização. Aprofundou seus estudos, buscou métodos, livros e 

experiências bem-sucedidas. Rui Barbosa analisou o decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, 

que reformava o ensino primário e secundário no município da Corte e o ensino superior em 

todo o Império. De acordo com Machado (2002), Rui Barbosa após analisar o decreto 

concluiu que em matéria de instrução educacional, tudo estava por ser feito. 

Ressaltava ainda que a educação estava sendo posta como uma necessidade social da 

qual o Brasil não poderia esquivar-se, a escola a ser difundida deveria estar voltada para a 

vida, esta deveria estar carregada de conteúdos científicos, formando o trabalhador e o 

cidadão (MACHADO, 2000, p. 4). Porém é possível observar que relacionado à Educação 
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Artística, se destacava o Desenho, dividido em: Desenho Geométrico, Desenho Natural e 

Desenho Pedagógico. Possuía mais uma característica funcional do que uma experiência em 

Arte, logo a sua importância estava diretamente relacionada à qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 2000, p. 22).  

Em meio às reformas direcionadas para a política educacional brasileira no final do 

século XIX, aparecem também as concepções positivistas, que começaram a se disseminar no 

Brasil e trouxe para si inúmeros adeptos. Barbosa (2012) descreveu na sua obra: Arte-

Educação no Brasil, que o positivismo penetrou pela filosofia, matemática, principalmente 

nas Escolas Politécnica e Militar encarnado na figura de Benjamim Constant, o fundador da 

república. 

Os positivistas queriam para o ensino da Arte a valorização e conexão entre o gênio 

estético e o científico, algo que lhe educasse a mente. O ensino do desenho era parte 

integrante do currículo. Vale destacar que no currículo proposto por Benjamim Constant, ele 

desvincula o desenho geométrico dos programas de desenho. Os conteúdos de Geometria 

começam a ser trabalhados separadamente e de forma mais aprofundada. Ana Mae Barbosa 

faz a seguinte observação: 

[...] que, à medida que o currículo vai se tornando menos carregado de 

noções de geometria, vão-se geometrizando os programas de Desenho, 

assumindo o Desenho Geométrico aquela função propedêutica de 

desenvolver a inteligência atribuída à geometria pelos positivistas. Talvez 

esse processo representasse, além disso, uma submissão ao conceito contra a 

Arte como criação, ou ainda para usar a linguagem da época, a Arte como 

beleza, num currículo que não tinha objetivos formativos gerais, mas cuja 

finalidade era apenas preparar para a escola superior (BARBOSA, 2012, p. 

73-74). 

Foi possível observar que as duas correntes, liberais e positivistas, tiveram pontos de 

contato relacionado ao desenho enquanto linguagem. Entretanto haviam diferentes 

interpretações desta linguagem. Para os positivistas a concepção da emoção se dava através da 

racionalização. Para os liberalistas era um meio de libertação da criatividade inventiva das 

dificuldades advindas da ignorância à objetividade das coisas (BARBOSA, 2012, p. 81). 

As duas correntes dividiram o ensino no Brasil. Instalou-se uma dicotomia entre os 

níveis educacionais e o ingresso para os níveis posteriores. Deste modo exigia-se cada vez 

mais do estudante com a dureza dos vestibulares, dos exames de admissão aos ginásios. Com 

esse sistema as aulas de desenho passaram a ser menosprezadas por não “reprovar os 

estudantes”. O professor de desenho foi inferiorizado nos estabelecimentos de ensino. De 
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certo modo isso ocorreu devido a separação curricular do desenho em detrimento da 

geometria, indispensável para os vestibulares. 

Conforme as intensas disputas ideológicas iam sendo assimiladas pelas escolas através 

das reformas, surge uma nova corrente que influenciou o ensino de Arte no Brasil. Com o 

advento dos ideais modernistas pelo mundo e intensamente disseminada através da semana de 

Arte Moderna no Brasil no ano de 1922. A Semana de 22, que introduziu o Brasil 

estrondosamente no Modernismo, não repercutiu de imediato no ensino da Arte. Quando a 

partir de 1927, o ensino da Arte volta a ser objeto de discussões isto se deveu principalmente 

à modernização educacional (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 15). 

Em meio à contestação por parte da oligarquia e a tentativa de instauração da 

democracia no Brasil, se inicia a reflexão sobre o papel social da escola. A educação primária 

e a escola se tornam foco nas discussões reformistas por meio do movimento “Escola Nova”. 

Segundo Barbosa e Coutinho (2011), a ‘escola nova’ defendia a ideia da Arte como 

instrumento mobilizador da capacidade de criar ligando imaginação e inteligência. 

O ensino de Arte nas décadas de 1920 e 1930 como já afirmado anteriormente, foi 

influenciado pelo pensamento de John Dewey. Os pressupostos teóricos pela valorização da 

arte na escola foram inspirados e defendidos por Anísio Teixeira, que foi ex-aluno de Dewey. 

Anísio Teixeira concentrou seus esforços idealizando compromissos com uma educação 

democrática socialista, porém em um artigo publicado em 1924, num primeiro momento 

descreveu sobre a sistematização de uma educação dicotômica e elitista e de oposição ao 

conhecimento empírico. Um sistema dual de educação que serviu para manter a estratificação 

social por muitos anos no Brasil. Educação para os pobres separadas da educação para os 

ricos desde dos primeiros anos escolares (BARBOSA, 2008, p. 57). 

A autora relata que posteriormente Anísio Teixeira ao retornar para o Brasil em 1929, 

se posicionou de forma contrária ao que escrevera inicialmente, rejeitando o sistema dualista, 

propondo a unificação das escolas e a igualdade de oportunidade para todas as classes sociais. 

Rejeitava: o preconceito contra as atividades manuais e enriquecimento cognitivo; o currículo 

clássico-acadêmico; a organização não-correlata do currículo e a métodos livrescos. Ideias 

que refletiam alguns pensamentos de Dewey. 

A partir dos ideais escolanovistas no Brasil é que de fato começou a se pensar uma 

educação que levasse em conta nossas características nacionais e regionais. Em linhas gerais, 

podemos dizer que o fracasso educacional na década de 20, baseada no positivismo, os novos 

olhares advindos nos movimentos artísticos modernistas discutidos por artistas e intelectuais 
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em busca de renovação e de uma construção de uma identidade nacional. Entretanto esses 

ideais só vieram ser inseridos nos projetos de reformas educacionais a partir dos anos de 

1927. 

O movimento educacional “Escola Nova” foi iniciado em 1930 no Brasil. O 

escolanovismo defendia, dentre outros temas, a integração da Arte ao currículo como 

instrumento mobilizador da capacidade criativa, ligando imaginação e inteligência. As 

principais referências são baseadas filosoficamente em Dewey, psicologicamente em 

Claparède e metodologicamente em Decroly (BARBOSA, 2007, p. 72). 

John Dewey apresentou significativos estudos que coloca a Arte como um componente 

importante para o desenvolvimento intelectual e cognitivo. De acordo com Barbosa (2007), os 

escritos esparsos de Dewey sobre Arte-educação culminam no livro Art as experience (1925). 

Esse livro tornou-se um dos pilares da educação para crianças. Nereu Sampaio, um dos 

intérpretes de Dewey no Brasil influenciou a reforma da instrução pública do Distrito Federal 

feita por Fernando de Azevedo (1927 – 1929). 

As aspirações da educação positivista no Brasil na década de 1920 foi um fracasso. 

Em decorrência disso surgiu uma tendência para a revalidação das propostas liberalistas, que 

tinham pontos de identificação com Dewey. Na parte onde se descreve sobre a arte-educação, 

em especial voltadas para o desenho, Barbosa (2007) relata que Dewey defendia a capacidade 

imaginativa da criança como sendo uma experiência simbólica de transformação, por isso sua 

crítica às ideias positivistas.  

Teve participação importante na construção de um ensino renovado no Brasil as 

atividades de Artus Perrelet e a ideia de apreciação (Minas Gerais). O método de Perrelet 

estava baseado em ação e movimento. Rejeita as formas mecânicas de ensino da Arte. Apesar 

das diversas possibilidades metodologias para o ensino de Arte, os resquícios viciosos e as 

interpretações equivocadas e a dependência estrangeira se faziam presentes e refletia na 

escola. 

Com as propostas educacionais disseminadas pelos estudos de John Dewey, o Brasil 

sofreu uma forte influência renovadora e um interesse pela educação popular em especial nas 

décadas de 20 e 30 do século XX.  Porém, essa influência muitas vezes foi interpretada de 

forma deturpada, assim como sofreu deturpação o trabalho proposto por Perrelet. Assim, por 

um lado, tínhamos um movimento de ruptura com os padrões naturalista e realista, contudo 

erroneamente os professores ensinavam formas esquematizadas, modelista e rotineira, 

colaborando para o surgimento do pernicioso “desenho pedagógico”, (BARBOSA, 2007). 
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A autora informa que a partir do advento do modernismo no Brasil, teve início uma 

nova fase na forma como se tratava a Arte. Foi possível perceber que existia uma concepção 

que valorizava a livre expressão e o espontaneísmo.  

A criação de escolas especializadas em Arte para crianças e adolescentes como 

atividade extracurricular. Em São Paulo foi criada a Escola Brasileira de Arte conhecida 

através de Theodoro Braga, idealizada pela professora da rede pública Sebastiana Teixeira de 

Carvalho, patrocinada por Isabel Von Ihering, presidente de uma sociedade beneficente, A 

Tarde da Criança. 

Outras experiências referentes a Arte-educação foi a de Mário de Andrade, Anita 

Mafaltti e a criação de Escolas de Arte para crianças bem-dotadas em arte pelo Jornal A Tarde 

em São Paulo. Mário criou ateliês para crianças nos Parques infantis e na biblioteca infantil. 

Anita mantinha cursos para crianças e jovens em seu ateliê e na escola Americana, hoje 

Mackenzie. Porém, esses movimentos que estavam provocando significativas mudanças 

foram interrompidos pelo golpe do Estado Novo. (BARBOSA, 2007). 

 

3.3 Pressões e mudanças: a Arte durante as ditaduras e nas últimas décadas do século 

XX 

 

O Estado Novo interrompe o desenvolvimento da Escola Nova, a ditadura é instaurada 

por Getúlio Vargas que começa a perseguir educadores e impor barreiras ao desenvolvimento 

da Arte-educação. Instaurou alguns métodos antilibertários praticados, anteriormente, na 

educação brasileira. Temos como exemplo o uso do Desenho Geométrico na escola 

secundária e primária, o desenho pedagógico e um sistema copista usados para as aulas de 

composição em língua portuguesa. É o início da pedagogização da Arte na escola, conforme 

destaca Barbosa e Coutinho: 

Não veremos, a partir daí, por alguns anos, uma reflexão acerca da 

arte/educação vinculada à especificidade da arte, como fizera Mário de 

Andrade, e que só o pós-modernismo voltaria a fazer, mas uma utilização 

instrumental da arte na escola para treinar o olho e a visão ou seu uso para 

liberação emocional e para o desenvolvimento da originalidade vanguardista 

e da criatividade, esta considerada como beleza ou novidade (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p. 22). 

Para Bedin e Vaz (2015), durante o período de 1937 a 1945, o Brasil sob o regime do 

Estado Novo, viveu uma época fortemente autoritária, enfatiza-se a solidificação de desenhos 

geométricos, pedagógicos e cópias de estampas na escola primária e secundária. É o instante 
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no qual se coloca em prática a pedagogia do ensino de Arte na escola, não estudando sua 

especificidade, mas sim, sua utilização como um instrumento para treinar os sentidos, uma 

forma de liberação emocional. 

Um marco importante para a Arte no Brasil, foi a inserção da linguagem musical na 

década de 1930 através do projeto “Canto Orfeônico” do compositor brasileiro Heitor Villa 

Lobos. Impulsionado pelo ufanismo nacional e a ideia de brasilidade que difundia o 

coletivismo e o civismo através do canto coral. Em 1932, tornou-se obrigatório o ensino do 

Canto Orfeônico nas escolas do Rio de Janeiro. Criou-se então a Superintendência da 

Educação Musical e Artística (SEMA) como parte da Secretaria de Educação e Cultura do 

Distrito Federal. Sob o comando de Villa-Lobos, essa agência tinha em três pontos centrais as 

diretrizes pedagógicas da prática orfeônica: a disciplina, o civismo e a educação artística 

(NORONHA, 2011). 

Podemos inferir que o Estado Novo, apesar do seu caráter autoritário teve pontos 

importantes para a expansão da Arte-educação no Brasil. O período que se seguiu ao Estado 

Novo, foi conduzido pelo argumento de que a arte seria uma forma de liberação emocional, 

permeando o movimento da valorização da arte. A partir de 1947, começaram a aparecer 

ateliês para crianças em várias partes do Brasil com objetivo de liberar a expressão da criança 

sem a interferência do adulto. De acordo com Barbosa e Coutinho (2011), as experiências 

escolares surgidas nesta época visavam, sobretudo, a investigar alternativas, experimentando 

variáveis para os currículos e programas determinados como norma geral pelo Ministério de 

Educação. A presença da arte nos currículos experimentais foi a tônica geral. 

Apesar desses planos experimentais das escolinhas de Arte, a LDB de 1961, permitiu a 

continuidade desses experimentos iniciados em 1958. Entretanto, o ideal de introduzir a arte 

na escola comum de maneira efetiva não se consolidou, pois em 1964, foi instituído no Brasil, 

o regime da ditadura militar. Período de intensa repressão, perseguição de professores e as 

escolas experimentais foram aos poucos sendo desmontadas. A Arte nas escolas primárias 

tomou um rumo de disseminação de conteúdos alusivos às comemorações cívicas, religiosas, 

dentre outras. 

Em 1961, a Lei nº 4024 transformou a disciplina de Arte em uma prática educativa 

(ensino ginasial), bem como em atividade complementar de iniciação artística (ensino 

colegial). Houve a substituição do Canto Orfeônico pela Educação musical. Nos anos de 

1970, a Arte foi inserida no componente curricular das escolas intitulada como Educação 

Artística. Foi através da Lei nº. 5692/71 que se estabeleceu o ensino de Arte, sendo que, em 
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1973, as universidades começaram a ofertar cursos de curta duração de Licenciatura em 

Educação Artística e essa formação segundo Barbosa e Coutinho pretendia: 

[...] preparar professores polivalentes. Após este curso, o professor poderia 

continuar seus estudos em direção à licenciatura plena, com habilitação 

específica em artes plásticas, desenho, artes cênicas ou música. Educação 

Artística foi a nomenclatura que passou a designar o ensino polivalente de 

artes plásticas, música e teatro. O Ministério da Educação, no mesmo ano 

(1971), organizou em convênio com a Escolinha de Arte do Brasil, um curso 

para preparar o pessoal das Secretarias de Educação, a fim de orientar a 

implantação da nova disciplina (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 28). 

Continuando estas leituras, a partir daí a Educação Artística se estabeleceu na 

educação brasileira, entretanto, a escola pública não possuía infraestrutura e aparatos que 

proporcionasse um ensino de qualidade. A diferença entre a classe rica e a pobre permanecia, 

pois, as escolas particulares continuavam preparando estudantes para o ingresso na 

universidade. Vale lembrar que os currículos apresentavam um discurso para a formação 

técnica com isso, o ensino público não formava o estudante para o ingresso no ensino 

superior, mas, formava a mão de obra que era assimilada pelo mercado. 

Considerando a indigência do ensino de Arte na década de 1970, o Ministério da 

Educação (MEC) criou o Programa de Desenvolvimento Integrado da Arte na Educação. 

(PRODIARTE), que promoveu, em 1982, 4 Encontros de Cooperação Técnica reunindo 

coordenadores e técnicos do programa de 26 unidades federadas, assim como representantes 

de órgãos do MEC e de outros órgãos ligados à educação e à cultura. 

O PRODIARTE era considerado um importante mecanismo de desenvolvimento para 

a Arte-educação no Brasil. Os grupos de trabalho almejavam mudanças significativas na 

relação da Arte com a escola, as ideias eram discutidas e apresentadas como sendo a semente 

para a transformação da realidade escolar vivenciadas no período da ditadura militar, o grito 

de esperança para o ensino de Arte: 

Ele pode significar, sem dúvida, uma semente fecundada para a mudança 

dessa escola que está aí, caótica porque cerceia a liberdade, caótica porque 

não permite a criatividade, caótica porque não corresponde ao que o ser 

humano precisa [...] E é muito bom falar à vontade de amor, de esperança, de 

força, de sensibilidade, sem receio de não estar usando uma linguagem 

tecnocrata, porque nos sentimos entre iguais. Penso que para construir 

alguma coisa que valha à pena, nessa sociedade em que vivemos, é preciso 

ter os pés no chão e a cabeça e o coração atrelados ás estrelas. (BRASIL, 

1982, p. 12). 

 No final da década de 1970, houve uma comoção em prol de uma reformulação das 

concepções da Arte na escola, onde vários encontros foram organizados para discutir o ensino 
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de Arte, tais como: o Primeiro Encontro de Especialistas de Arte e Educação em Brasília pelo 

MEC e Universidade de Brasília (UnB) em 1973, organizado por Terezinha Rosa Cruz. 1º 

Encontro Latino Americano de Arte Educação que reuniu cerca de 4 (quatro) mil professores 

no Rio de Janeiro (1977). A criação da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e 

da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), com o intuito de fomentar e promover 

encontros nacionais, regionais, seminários, debates e publicações. 

 Nesse contexto, as Artes plásticas começam a se fortalecer, os professores e 

professoras são denominados como Arte-educadores. Novas metodologias para o ensino são 

discutidas e se estabelece a proposta Triangular com três eixos: História da Arte – Leitura da 

Obra de Arte – Fazer Artístico, proposta esta defendida por Ana Mae Barbosa, uma das mais 

importantes referências da Arte-educação no Brasil. 

 Com o processo de redemocratização do ensino no Brasil, os movimentos em favor da 

Arte e a promulgação da Constituição de 1988, fortalecem o ensino dessa disciplina e ganha 

espaço no currículo escolar. Nesta direção, na segunda metade dos anos de 1990, com o Brasil 

redemocratizado, em outro panorama histórico e político, as ações para ajustar a educação 

começam a se consolidar.  

Perspectivas apontam que no contexto das exigências colocadas pela reestruturação 

global da economia, em face das forças políticas neoliberais foi promulgada a Lei nº 

9694/1996, no que se refere à Arte, promoveu uma mudança na denominação conforme o Art. 

26 parágrafo. 2º: “O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos”. (SUBTIL, 2011, p. 249). Por outro lado, é em decorrência desta Lei que os cursos 

específicos serão implementados, provocando um impulso na formação docente: “[...] a LDB 

nº 9.394/96 e as DCNs específicas da área de Arte impulsionaram a criação de cursos de 

licenciatura com linguagens artísticas específicas”. (ALVARENGA; SILVA 2018),  

 Depois de estabelecida a LDB, logo em seguida foram criados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), política de estruturação curricular cujo objetivo era propor 

aproximações no ensino no país, ao qual podem ser adequadas às diversas realidades 

regionais e culturais, dentre os quais, os PCNs de Arte (BRASIL, 1997; 1998). 

 Os PCNs-Arte é constituído a partir de estudos que buscam desenvolver no meio 

escolar aspectos básicos da área de conhecimento da Arte, como a natureza e a abrangência da 

Arte-educação e as práticas educativas e estéticas (BRASIL, 1998). 
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Este documento é constituído, a partir de estudos, que buscam desenvolver no meio 

escolar, os aspectos básicos da área de conhecimento da Arte, como a natureza e a 

abrangência da arte-educação e as práticas educativas e estéticas (BRASIL, 1998). 

Os PCNs–Arte acrescentaram à dança, além das linguagens tradicionais: música, 

teatro e artes visuais, apresentando uma organização que contempla em linhas gerais 

fundamentos teóricos e históricos, arte como conhecimento, objetivos, conteúdos e avaliação 

em cada área para o ensino fundamental. A denominação Artes Visuais nos PCNs deve-se ao 

enfoque às múltiplas mídias e ao universo amplo de abrangência das artes plásticas 

contemporaneamente. 

É possível afirmar que a consolidação da LDB e dos PCNs, o ensino de Arte passa por 

mudanças radicais, saindo de uma educação tradicionalista, concentrando na perspectiva de 

valorizar o processo de ensino e aprendizagem considerando a manifestação artística nos seus 

diversos aspectos de conhecimentos, de forma espontânea e auto expressiva. 

 Desse modo, o ensino de Arte se revigora reafirmando sua importância no currículo 

escolar no final da década dos anos de 1990. Não foi apenas uma mudança estrutural, as 

discussões evoluíram e geraram renovadas concepções, metodologias para o ensino e 

aprendizagem na escola. 

É com este cenário que se chegou ao final da década de 90, mobilizando 

novas tendências curriculares em Arte, pensando no terceiro milênio. São 

características desse novo marco curricular as reivindicações de identificar a 

área por Arte (e não mais por Educação Artística) e de incluí-la na estrutura 

curricular como área, com conteúdos próprios ligados à cultura artística e 

não apenas como atividade (BRASIL, 1997, p. 25). 

 A Arte se estabelece no currículo escolar com uma gama de proposições de 

transformação humana e cidadã. No processo de afirmação da práxis artística como trabalho 

humano e consciente, a educação desempenha papel fundamental, em particular, para a 

maioria da população que possui na escola o principal instrumento de inclusão social e 

cultural (SUBTIL, 2011). 

 Na educação básica, o ensino de Arte passa a compor o currículo sendo recorrente no 

discutir no final do século XX, o papel da Arte na escola, dos profissionais que atuam com 

esse componente curricular, por isso, estabelecer uma relação entre Arte e educação sempre é 

tido como algo complexo. 

 Diante dessa situação, surge a necessidade de expansão para a formação de 

professores de Arte. Nesse sentido, Barbosa (2002) descreve que o despreparo traz diversas 

consequências no processo de aprendizagem para o desenvolvimento pleno dos 
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conhecimentos artísticos. O professor pode ser um instrumento replicador de concepções 

tradicionalistas vivenciadas na história da Arte na educação brasileira, por isso, a posteriori, 

trataremos a questão da Arte e a formação docente em um tópico específico.  

 Contrastando entre avanços, desafios e ausências, percebe-se ainda uma construção, 

fortemente, carregada de concepções estrangeiras e pautadas no universo visual. Fica claro até 

aqui a supressão de importantes linguagens artísticas no apanhado teórico por meio dos 

estudos realizados nessa fase da pesquisa. Apesar de extremamente relevantes para o ensino 

da Arte, precisamos avançar mais, voltando o olhar para outras expressividades e estéticas 

presentes na vida e no cotidiano brasileiro. As vozes presentes na História mostram que ainda 

existe uma predominância elitista e não das camadas populares. 
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4 A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DO DOCENTE  

 

 Sabe-se que a formação e a prática docente, no que tange ao Ensino e a Aprendizagem 

da Arte, há muito carece de uma reformulação, por isso, de acordo com Alvarenga e Silva 

(2018),  

A necessidade de formação de professores de arte para a educação básica 

remonta a um período da história da educação brasileira, qual seja, meados 

do século XX, em que houve uma expansão do ensino público a partir das 

reformas impostas pelo acordo MEC-USAID1, capitaneado pelo projeto 

civil/militar da ditadura no Brasil. Desse encontro entre os interesses norte-

americanos com o empresariado nacional e os setores políticos e religiosos 

conservadores aliados aos militares, nasceu uma reorganização do 

capitalismo no Brasil. Esse rearranjo necessitou de uma escola mais 

adequada aos interesses do capital, e as reformas foram propostas com a 

intenção de diminuir a força política dos cursos de graduação, criando-se o 

sistema de créditos, que organizava as matrículas por disciplinas e não mais 

por cursos, como é proposto na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 

(Brasil, 1968), que disciplinou o ensino superior. (ALVARENGA; SILVA, 

2018, p. 1010). 

Assim, nota-se que a compreensão da formação docente relaciona-se aos 

conhecimentos construídos no decorrer de sua vida na confluência entre várias fontes de 

saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos 

outros atores educativos, dos lugares de formação, nesse aspecto, essa diversidade de fontes é 

denominada como sincretismo (TARDIF, 2010, p. 64). 

Por isso, esse autor considera alguns pontos importantes dentre os quais, a relação 

teórica de concepções. A relação entre saber e trabalho docente não pode ser pensada segundo 

o modelo aplicacionista da racionalidade técnica nas maneiras de conceber a formação dos 

profissionais e nos quais os saberes antecedem a prática, formando uma espécie de repertório 

de conhecimentos prévios.  

Esse repertório também vai influenciar as concepções e percepções que o professor ou 

professora possuem de determinado conteúdo abordado. Se fizermos um paralelo com a falta 

de preparo em trabalhar com a disciplina de Arte, perceberemos que existe uma replicação do 

que lhes foi vivido. Esse repertório prévio pode ser carregado de preconceitos, tendo como 

risco a disseminação de preconceitos no ato do trabalho docente. 

Trabalhar de forma coerente determinado conteúdo, levando em consideração teorias e 

práticas pedagógicas e toda complexidade que envolve: metodologia, didática e recursos, de 
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modo a proporcionar um processo de ensino-aprendizagem eficaz e transformador não é 

tarefa fácil. 

 Nesse sentido, temos de considerar fatores, tais como: formação, experiências 

formativas e trabalho pedagógico os quais deverão se somar, pois, em se tratando da História 

e da Cultura Indígena na Escola, o desafio se torna ainda maior.  

Nóvoa (1991, p. 30) afirma: “A formação continuada deve alicerçar-se numa reflexão 

na prática e sobre a prática[...]”, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação 

formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores. 

Assim, são necessários alguns questionamentos para compreender melhor essa 

temática: O que sabemos sobre os Povos Indígenas brasileiros? Quantos são esses povos? 

Quais línguas e quantas línguas são faladas? Como e onde vivem? Quais são e como são suas 

culturas? Esses são alguns dos pontos importantes para que a prática pedagógica em Arte seja 

transformadora, crítica e reflexiva no que tange a esse conteúdo. O contexto formativo do 

professor de Arte é um ponto fundamental para sua prática em sala de aula e sua vinculação 

no saber e no fazer artístico, no saber e no fazer pedagógico. 

Existe um histórico de desvalorização da Arte nos currículos dos estabelecimentos de 

ensino, observamos até aqui, que esse percurso nos remete ao fim do período colonial, 

perpassando pelos séculos seguintes até o atual século XXI. São uma diversidade de 

problemas relacionados à prática em Arte na escola. Uma delas é a pequena quantidade de 

professores com formação específica na área, a ausência de políticas formativas continuada 

para os professores que trabalham com a disciplina de Arte.  

 Segundo Biasoli (2007, p. 21), “para que se tenha um efetivo ensino de Arte é preciso 

que o professor, além de formação adequada e atualizada, tenha a consciência de que toda 

mudança que se faz necessária implica em conhecer as linguagens artísticas”. Ao nosso ver 

um dos pontos mais importante nessa jornada em ser professor da disciplina de Arte. O 

contrário dessa afirmativa certamente inviabiliza um processo significativo no ensino e na 

aprendizagem. 

 Desse modo, para que o fazer artístico seja consolidado, conforme a temática exposta 

pela Lei 11.645/2008 é importante conhecer como ela de fato pode ser conduzida e como 

podemos utilizar meios que proporcionem, além do fazer artístico, estimulem o respeito às 

diferenças, provoquem a aproximação com o “outro”, por isso, ensinar Arte é construir 

conhecimento, é estimular a provocação, a crítica, o aceitar-se ser, o reconhecer-se como 

sujeito transformador e o olhar para o outro como iguais com equidade e respeito.  
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Essa ação de construção de conhecimento artístico e estético requer organização do 

trabalho pedagógico e apropriação do conteúdo. Essa sistematização deve estabelecer 

caminhos a serem percorridos no processo de ensino e aprendizagem que proporcione uma 

formação abrangente. 

O professor já não tem mais o papel de transmissor ou apenas mediador de 

determinado conhecimento aos alunos, mas assume o lugar de parceiro na 

construção dos conhecimentos necessários, mediando, mas também sendo 

mediado nessa apropriação constante dos conteúdos. E o trabalho não se dá 

sem razão, já que se constitui como necessidade para a construção de 

caminhos a determinado objetivo mais geral, o qual é de conhecimento e está 

posto tanto ao professor, quanto aos alunos. Perspectiva ainda utópica na 

escola de hoje, mas essencial a um trabalho pedagógico que almeje uma 

formação omnilateral (SOQUELLI; SANFELICE; ALMEIDA, 2017, p. 

188-189). 

 Essa perspectiva de formação omnilateral almejada pela escola aos seus alunos e, a 

quebra de barreira entre o ensino tradicional e as novas proposições para o trabalho docente, 

esbarra-se no processo formativo que o professor teve no seu percurso acadêmico. Esse 

desafio é posto tanto à escola, quanto ao professor. Por isso, os debates sobre a função da 

escola e a formação docente se intensificaram nesses últimos anos na academia.  

A organização das relações de ensino, especialmente, no trabalho docente na sala de 

aula, não pode desconsiderar a análise da organização do trabalho pedagógico na escola e sua 

relação com a sociedade na qual está inserida sob o risco de não ser efetiva, ou seja, tem que 

ser pensada na realidade concreta em que ocorre, vislumbrando o horizonte onde se pretende 

chegar (SOQUELLI; SANFELICE; ALMEIDA, 2017, p. 187). 

 O desafio do professor na escola atual é de provocar o aluno a ser construtor de seu 

próprio conhecimento. A escola não é um espaço neutro, muito menos uma ilha. Considerar a 

relação entre escola/sociedade, trabalho docente em sala de aula e o processo de ensino e 

aprendizagem não se constitui tarefa fácil.  Transformações sociais conduzem a escola e o 

professor a buscarem, seguirem esse “ritmo” frequente de transformações.  

 A formação inicial não supre essas novas necessidades. O professor deve manter uma 

continuidade formativa. A rapidez das transformações sociais e das situações de trabalho 

fazem a formação inicial ficarem ultrapassadas e a formação deve ser atualizada ao longo da 

vida, entretanto, essa adaptação contínua requer uma boa formação básica (CHARLOT, 2013, 

p. 88). 

 Outro problema encontrado nesse relacionamento, no ambiente escolar, é acerca da 

distinção entre conhecimento pedagógico e conhecimentos disciplinares. Um preparo básico 
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inicial já conduz o professor a refletir sobre questões didático-pedagógicas. Ter essa 

concepção já é um primeiro caminho para dar continuidade à longa jornada da docência. “[…] 

a didática se assume como disciplina de integração, articulando numa teoria geral de ensino as 

várias ciências da educação, e compondo–se com as metodologias específicas das disciplinas 

curriculares” (LIBÂNEO, 2012, p. 53). 

 Um dos problemas mais persistentes na organização dos currículos para a formação 

profissional de professores é a divisão entre os conhecimentos pedagógicos (pedagógico–

didáticos) e os conhecimentos disciplinares (conteúdos).  

O que ocorre nas concepções formativas e nos currículos, com consequência 

na conduta profissional dos professores, é a crença de que uma coisa é o 

conhecimento disciplinar com sua lógica, sua estrutura e seus modos 

próprios de investigação e outra coisa é o conhecimento pedagógico, 

entendido como domínio de procedimentos e recursos de ensino sem vínculo 

com o conteúdo e os métodos de investigação da disciplina ensinada 

(LIBÂNEO, 2015, p. 631). 

 Todas essas concepções coadunam com o cerne principal que é o ensino e a 

aprendizagem, existindo uma problemática maior, quando se refere à determinados conteúdos, 

temos, por exemplo, o tratamento antiquado dado à História e à Cultura Indígena e toda sua 

gama de conhecimentos existentes que as permeiam. 

 Nesse sentido, existem estereótipos disseminados na escola sobre os Povos 

Originários, cuja consequência primordial é um reflexo de como a sociedade enxerga as 

questões indígenas. Conforme Almeida (2017), esse fato está presente na escola, integrante do 

todo social, não sendo, portanto, completamente autônoma ou isolada, a escola abarca as 

contradições da própria sociedade. Essas contradições refletem a própria concepção e 

percepção do professor em sala de aula. 

 O fato da escola não ser completamente autônoma nos faz refletir sobre as 

interferências e o reconhecimento das ideologias presentes na educação. Ser professor é 

decifrar a parte oculta que muitas vezes suprime e subalterniza determinados conhecimentos. 

O professor (a) e o estudante vivencia uma realidade globalizada e tecnológica. Isso 

influencia o contexto escolar e toda rotina em sala de aula. 

 Nessa perspectiva, recorramos ao pensamento de Freire (2007) para discutir a prática 

docente, pois, ele destaca a importância da reflexão crítica, a dinamicidade e a dialética entre 

o fazer e o pensar sobre o fazer. Refletir sobre a prática é permitir repensar o feito, por isso, o 

professor (a) deve manter-se em constante formação.  
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 Reconhecer a Escola como uma instituição que possui uma variante social complexa, 

tanto de forma política, quanto ideológica, é lutar por uma educação emancipadora e 

transformadora. Estar atento a não replicar discursos homogeneizantes, monoculturais que 

estiveram presentes em nossa formação e que ainda estão implícitos nas escolas é um desafio.  

Saber igualmente fundamental à prática educativa do professor ou da 

professora é o que diz respeito à força, as vezes maior que pensamos, da 

ideologia. É o que nos adverte de suas manhas, das armadilhas em que nos 

faz cair. É que a ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da 

verdade dos fatos, com o uso da linguagem para penumbrar ou opacizar a 

realidade ao mesmo tempo em que nos torna “míopes” (FREIRE, 2007, p. 

125). 

A necessidade dessa formação permanente que Freire destaca, é um chamado 

constante à reflexão, do reconhecimento de ser um sujeito inacabado em constante 

transformação. Essa necessidade de formação continuada, encaminha-nos à seguinte 

proposição, que ensinar exige pesquisa, reflexão crítica da prática. Esse é o caminho que 

conduzirá à mudança, às ações pedagógicas decoloniais.  

Assim, a formação em Arte é um requisito indispensável ao professor. Ele deve saber 

estes conteúdos: saber ensinar, entendendo que o ensino deve levar em consideração: como a 

Arte vai contribuir para fazer o estudante refletir; os motivos da relação do saber do aluno 

com o saber artístico; o contexto sociocultural e institucional que o estudante faz parte; como 

ele influi na sua aprendizagem e, por fim, como esse contexto pode ser melhorado e 

modificado as aprendizagens. 

Nesse sentido, uma das possibilidades metodológicas de alcance para uso das artes 

visuais é proposto por Barbosa, que é denominado de metodologia triangular, a saber:  

A Proposta Triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de 

natureza epistemológica, ao designar os componentes do ensino/ 

aprendizagem por três ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais 

sejam: criação (fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização. A 

segunda triangulação está na gênese da própria sistematização, originada em 

uma tríplice influência, na deglutição de três outras abordagens 

epistemológicas: as Escudas ai Aire Libre mexicanas, o Critical Studies 

inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline 

Based Art Education) americano (BARBOSA, 1998, p. 34). 

Dessa citação, pode-se inferir que o ensino de arte possui métodos próprios para 

desenvolver o trabalho em sala de aula, por isso, a arte é uma grande aliada para se trabalhar 

as relações étnico-raciais. Para melhorar a qualidade do ensino é necessário atualização 

constante, em especial, em Arte, pois, infelizmente, ainda essa disciplina não tem a merecida 
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valoração que ela merece, dentro e até mesmo fora do ambiente escolar. Além disso, muitos 

profissionais atuam na disciplina sem a devida formação.  

Não é possível melhorar a qualidade de ensino, sem um olhar mais profundo voltado 

aos profissionais que trabalham com essa disciplina. Até mesmo porque manter esses 

professores em constante atualização colabora numa construção mais aproximada da 

satisfatória de seus documentos institucionais, como por exemplo, suas bases curriculares 

locais e seus projetos políticos pedagógicos. 

Nesse sentido, trabalhar a Arte numa concepção intercultural, incluindo a arte 

indígena, a qual possui uma gama enorme de formas artísticas, por isso, é necessário estudar 

mais profundamente todo esse universo. A Arte expressa e movimenta o desenvolvimento que 

cria com ela, estabelece uma relação. Recria objetos e situações para satisfazer necessidades 

e, caracteriza-se por meios de expressão e comunicação com o mundo real e o inteligível 

(SILVEIRA; FAUSTINO, 2010, p. 8).  

De acordo com Silveira e Faustino (2010), a arte indígena está relacionada à vida na 

comunidade e não está separada da realidade do grupo. A manifestação artística dos povos 

indígenas está na pintura corporal, nos artefatos, na tecelagem, na cerâmica, nos seus adornos, 

em sua música e dança. Nesse contexto, é de suma relevância a continuidade formativa. Essa 

formação é que nos move, revigora o fazer da educação uma ação de transformação social, de 

respeito às diferenças e aos valores construídos por diferentes povos e culturas que formam 

nosso país. 

Assim, cabe nessa seção, fazer uma breve análise da formação estética do professor de 

Arte embasadas no marxismo e na arte na escola. Devido a escola reproduzir um ambiente de 

relação capitalista de poder, a relação da prática artística rumou para uma certa deformidade 

em sua concepção. Fazer esse paralelo de certa forma é uma tarefa complexa.  

O ato de ensinar Arte e de sua valoração na escola acaba por ser questionada em um 

valor capital. O que é Arte e para que serve numa sociedade baseada no intercâmbio, pois, os 

homens não produzem para satisfazer diretamente suas necessidades pessoais ou 

comunitárias, mas para o mercado (VÁZQUEZ, 2011, p. 177).  

Por isso, muitas vezes, os alunos questionam sobre a valoração do componente 

curricular Arte, no sentido de tentar fazer sentido com sua possível atividade profissional bem 

remunerada. Sem notar que o processo formativo da arte é cidadã, deve promover a reflexão 

crítica dos sujeitos, do respeito cultural individual e coletivo.  
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Talvez isso possa ser uma explicação de o porquê dos sistemas de ensino não 

valorizarem o profissional que trabalha com a disciplina. Ensinar Arte numa sociedade 

hostilizada pelo capitalismo é um desafio. Dentro da própria área artística existe uma taxação 

e valoração hierárquica das linguagens:  

Algumas artes sofrem em maior grau do que outras a hostilidade do 

capitalismo, mais isto quer dizer tão somente que o capitalismo se interessa 

em sujeitar às leis de sua produção material mais umas artes do que outras 

(VÁZQUEZ, 2011, p. 204). 

 Essa situação fica evidente, quando observamos o direcionamento dos conteúdos em 

sala de aula, a maioria dos professores abordam conteúdos relacionados às Artes Visuais, sem 

levar em consideração as demais linguagens artísticas. A estética presente, em muitas escolas, 

carrega ocultamente necessidades consumistas nos mais diversos códigos artísticos, chamada 

de arte de massa que o capitalismo luta por manter.  

 O professor não pode ser objeto reprodutor desses ideais estéticos capitalista, segundo 

Vázquez (2011, p. 246), classificado como um dilema falso, de um ponto de vista 

verdadeiramente estético, humano, cultural e social. A arte por ser palavra viva, que não se 

dirija ao homem alienando e privilegiando determinadas classes sociais. A escola deve seguir 

um curriculum de transformação social e de emancipação. 
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5 O CURRÍCULO E O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA: CONCEPÇÕES 

INTERCULTURAIS 

  

O currículo é responsável em delinear a prática docente no ambiente escolar, 

servindo como base para seu planejamento e direcionamento de sua prática em sala de aula. 

As propostas curriculares nacionais não são conteúdos prontos que devem ser repassados para 

os educandos, porque “devem ser construídas de acordo com uma seleção de conhecimentos, 

valores, instrumentos da cultura em contextos e práticas sociais e culturais”. (ARROYO, 

2006, p. 5).   

Nesta direção, a escola precisa, acolher, criticar e mobilizar diferentes saberes, 

manifestações culturais e diferentes óticas, pois conforme Candau e Moreira (2003, p. 161):  

[...] a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 

diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável 

com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a 

diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande 

desafio que está chamada a enfrentar. 

Entretanto, para que se tenha currículos que rompam com a colonialidade presente, 

os sistemas de ensino devem se colocar à frente do desafio de estabelecer uma proposta 

intercultural no ambiente escolar, de desconstruir os estereótipos raciais presentes na escola 

disseminados e marcados por práticas eurocêntricas nos processos sociais educativos. 

Segundo Candau e Russo (2010) propostas como essas questionam o discurso e as práticas 

eurocêntricas, homogeneizadoras e monoculturais.  

Esse é o desafio posto às Instituições de ensino, de buscar um currículo que provoque 

uma inter-relação, um diálogo, sem sobreposições culturais de dominação. Para Santos, 

Araujo e Baumgarten (2016), esse é um projeto exigente que nos desafia a desaprender a 

alegada universalidade do pensamento monocultural e a superar as abordagens dicotômicas 

que referencia o cânone moderno.  

O autor, acima assinalado, apresenta a construção de um saber pautado na 

disseminação de um ideal capitalista hegemônico, reproduzido nas mais diversas instâncias 

sociais, em particular na escola, espaço no qual deveríamos vivenciar outras experiências as 

quais nos permitam aprender sobre novos conhecimentos que não seja, exclusivamente, o 

eurocêntrico, conhecimentos estes advindos de outras regiões do mundo, com outras visões, 

outros universos simbólicos, por outras maneiras e formas de viver, de ver a natureza e 

concebê-la, dessa circunstância, surge a necessidade de rompermos com os paradigmas 

eurocêntricos na construção dos saberes e de todos os campos das ciências.  



55 

 

Coadunando na linha de Santos, Araujo e Baumgarten (2016), merece destaque a 

proposta de Candau (2010), na perspectiva de uma pedagogia intercultural para refletir a 

construção de um saber pautado na visão “outro”:  

De maneira ainda mais ampla, proponho a interculturalidade crítica como 

ferramenta pedagógica que 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, aprender, ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras 

(CANDAU, 2010, p. 25).  

Esse pressuposto intercultural estabelece uma prática do pensar “outro”, sendo assim, 

a educação das relações étnico-raciais deve se desenvolver no cotidiano das escolas, em 

atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de 

informática, na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, 

quadra de esportes e outros ambientes escolares (BRASIL, 2004, p. 12).  

A luta pela interculturalidade se coloca no sentido de desconstruir os estereótipos 

raciais presentes na escola disseminados por um currículo marcado por práticas eurocêntricas 

nos processos sociais educativos. Essas proposições desvelam o racismo e as práticas 

discriminatórias que perpassam o cotidiano das nossas sociedades e instituições educativas e 

promovem o reconhecimento e valorização das diferenças culturais, componentes 

fundamentais para a promoção de uma Educação Intercultural (CANDAU; RUSSO, 2011, p. 

160).  

 Assim, para uma melhor compreensão de Interculturalidade a definiremos conforme 

Walsh citado por Candau:  

O conceito de interculturalidade é central à (re)construção de um 

pensamento crítico – outro – um pensamento crítico de/desde outro modo, 

precisamente por três razões principais: primeiro porque está vivido e 

pensado desde a experiência vivida da colonialidade [...]; segundo, porque 

reflete um pensamento não baseado nos legados eurocêntricos ou da 

modernidade e, em terceiro, porque tem sua origem no sul, dando assim uma 

volta à geopolítica dominante do conhecimento que tem tido seu centro no 

norte global (CANDAU, 2008, p. 52)  

Se aprofundarmos uma análise acerca do conceito dado por Walsh, identificaremos 

uma preocupação de não apenas reconhecer as diferenças no ambiente escolar, mas de 

provocar o diálogo, a inter-relação e a comunicação entre os sujeitos e suas particularidades 

étnicas, raciais, de gênero, culturais, dentre outros. A busca pela reflexão e a criticidade deve 
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ser colocada como um dos pontos principais na desconstrução do pensamento moderno de 

colonialidade.  

Nesse sentido, quando colocamos em pauta a educação intercultural, temos que fazer 

um breve paralelo contextual de colonialidade na modernidade, cabendo direcionar a uma 

discussão mais aprofundada que nos leva a uma concepção epistemológica. Conforme aponta 

Santos, Araujo e Baumgarten (2016, p. 17) “[...] as Epistemologias do Sul surgem como uma 

proposta epistemológica subalterna, insurgente, resistente, alternativa contra um projeto de 

dominação capitalista, colonialista e patriarcal, que continua a ser hoje um paradigma 

hegemônico”.  

Para os autores, anteriormente assinalados, o conhecimento eurocêntrico foi construído 

exatamente para não valorizar outras experiências, saberes e culturas de outras regiões do 

mundo, baseando-se numa concepção de exploração sem limites, sejam elas humanas ou da 

própria natureza, para isso se faz necessário uma reflexão epistemológica de uma “revolução 

cognitiva”.  

Isto posto, a propositura é trazer alternativas de um conhecimento anti-hegemônico, 

buscando resgatar experiências invisibilizadas, pois, foram criadas para serem ausentes e 

monoculturais. Isso nos leva a refletir sobre a construção de saberes que nos desafia a 

desaprender a alegada universalidade do pensamento monocultural e a superar as abordagens 

dicotômicas que referenciam a modernidade.  

Assim, precisamos romper com os paradigmas eurocêntricos na construção dos 

saberes e de todos os campos das ciências. É o que ratifica Dorziat (2009), alertando-nos para 

o seguinte fato:  

[...] os saberes são, portanto, situados social e culturalmente, e possuem 

diversos contextos de atuação, sendo sua hierarquização a priori produto de 

influência ideológica e de dominação. Os critérios de definição de maior ou 

menor legitimidade de uma cultura, dependem de embates sociais e de 

processos argumentativos, sendo, em consequência circunstanciais e 

historicamente situados. Diversas lógicas e saberes são produzidos por 

contextos sociais também diversos, não havendo, muitas vezes, 

possibilidades de conciliá-los ou justapô-los sem que haja conflito, sob o 

risco de submeter um ao outro. Portanto, considerar as diferenças no âmbito 

escolar vai além de, pura e simplesmente, utilizar procedimentos que visam 

reduzir os preconceitos sociais frente às minorias. Agir dessa forma significa 

continuar a centrar questionamentos em visões etnocêntricas ou relativistas 

do conhecimento (DORZIAT, 2009, p. 60).  

Dessa citação, inferimos que a construção do currículo implica em considerar a 

dimensão intercultural escolar. Segundo Moreira (2002), reconhecer a diferença cultural na 

sociedade e na escola traz como primeira implicação, para a prática pedagógica, o abandono 
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de uma perspectiva curricular uníssona. Nesse sentido, a construção curricular deve 

contemplar a heterogeneidade, a riqueza da diversidade cultural, entendimento corroborado 

por Hall (1997), que vê a cultura na centralidade, nos fenômenos sociais contemporâneos, 

bem como nas análises que deles se elaboram.  

Segundo Russo e Paladino (2016), existe uma demanda crescente pela 

interculturalidade, sendo estudada em vários países da América Latina, inclusive, 

impulsionando a propositura de políticas públicas em prol das lutas e reivindicações dos 

movimentos indígenas e de outros segmentos da sociedade que refletiu, reflete, e, vem 

refletindo nas reformas educacionais em diversos países.  

No Brasil, a mais evidente política de inserção curricular está relacionada à Lei 

11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade sobre o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena, contribuindo para a construção de saberes pedagógicos decoloniais.  

 Inserir novos conteúdos que são determinados legalmente e que reflete o esquecimento 

e a subalternação disseminada pelo currículo tradicional colonialista é um grande desafio para 

os sistemas de ensino, para a escola, especialmente, para o professor. Muitas vezes, os novos 

conteúdos podem até estar presentes nos planos dos sistemas de ensino, nos projetos 

pedagógicos das escolas, como veremos posteriormente, contudo, vários fatores impedem sua 

consolidação, dentre eles, a própria ideologização no ato de organização curricular.  

 Assim, quando falamos de ideologização, referimo-nos aqui sobre a relação de poder. 

Moreira e Tadeu (2013, p.14) apontam o currículo como transmissor de visões particulares 

interessadas, para eles, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. Esse 

fato se torna evidente, quando observamos os conteúdos curriculares que transmitem as 

competências e habilidades descritas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do ensino 

fundamental. 

 O professor é orientado a seguir o que diz os documentos de seus sistemas de ensino, 

municipal e/ou estadual. Citamos os dois autores, anteriormente mencionados, pois são os que 

direcionamos ao nosso trabalho. Se somarmos ao fato de não termos cursos formativos de 

professores que os direcionem às teorias críticas do currículo, possivelmente, teremos 

dificuldade em discernir entre a reprodução hegemônica eurocêntrica.  

A interculturalidade crítica traz a reflexão de como podemos agir pedagogicamente 

contrariando esse discurso das identidades dominantes presentes nos currículos. 

 A escola, no seu contexto curricular, por intermédio do professor e das diversas 

formas que o texto curricular se insere no ambiente educacional, traz nas suas entrelinhas 

narrativas que celebram identidades nacionais, étnicas e raciais, porém, confirmam privilégios 



58 

 

das identidades dominantes e tratam as identidades dominadas como exóticas ou folclóricas 

(SILVA, 2017, p. 101). 

 

5.1 A Lei 11.645/2008: um desafio posto ao professor de Arte sobre a História e Cultura 

indígena na escola 

 

A temática da história e da cultura dos povos indígenas na educação básica se deu por 

meio da Lei nº 11.645/2008 e, até o presente momento, têm sido uma tarefa desafiadora para 

os estabelecimentos de ensino abordarem esse conteúdo dentro de suas matrizes curriculares.  

Esse desafio perpassa por uma série de situações que abordam, desde processos 

políticos internos de cada instituição de ensino, pela formação inicial e continuada de 

professores, chegando ao estudante na sala de aula e pelos ambientes da própria escola. Essas 

tensões possuem suas vertentes iniciais no modo equivocado como a escola se posiciona 

acerca da temática. Explicitaremos de forma integral a redação do Art. 26-A, alterado pela lei 

nº 11.645: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

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

indígena. § 1º  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 

da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2º  Os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” 

(NR) (BRASIL, 2008, p. 1). 

A lei, acima apontada, implica em abordar o tema em todo o currículo escolar da 

educação básica, porém de modo especial nas disciplinas de Arte, Literatura e História 

Brasileira. Nesse cenário, no âmbito da educação, a interculturalidade começou a ganhar 

espaço recentemente. A questão das relações étnico raciais foram inseridas nos PCNs no ano 

de 1998 por meio da transversalidade.  

 

5.1.1 Lutas, conquistas e antecedentes da Lei 11.645/2008 

 

Podemos afirmar que a luta pelos direitos dos povos indígenas teve início com o 

processo de redemocratização do Brasil. A Constituição Federal promulgada em 1988 deu 
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seguridade e reconhecimento dos direitos originários sobre as terras tradicionalmente 

ocupadas por eles. Deu-lhes garantias básicas acerca do respeito à diferença cultural e 

linguística, bem como a obrigatória consulta aos interesses em casos de usufruto dos recursos 

oriundos da exploração de suas terras (SANTOS, 1995, p. 85). 

 

Figura 2: Ailton Krenak, representante da União das Nações Indígenas, pinta seu rosto durante a 

defesa de uma das emendas populares sobre os direitos indígenas na  

Assembleia Nacional Constituinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 

 

Foi a primeira vez que a constituição federal, aprovada em 1988, dedicou um capítulo 

aos povos indígenas, reconhecendo "[...]sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam [...]" (BRASIL, 

1988, Art. 231). Esse fato é atestado por Santos (1995, p. 102-103), quando destaca: 

As conquistas em questão foram frutos de séculos de resistência e de um 

forte movimento de lideranças indígenas e de suas organizações, além de 

diferentes ONGs, entidades cientificas, igrejas, etc. Tais conquistas tem 

suporte na legislação e nos acordos internacionais de que o Brasil como país 

soberano e signatário. Os povos indígenas tem direitos que lhes asseguram 

tanto a cidadania, como "privilégios" específicos em consequência dessa 

condição muito especial que é a sua vinculação a tradições culturais pré-

colombianas. 
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Após o processo de redemocratização e o estabelecimento da constituição federal no 

ano de 1988, no que diz respeito à educação e aos povos indígenas, as leis que asseguram 

alguns dos poucos direitos adquiridos por eles, começam a ser regulamentadas. Essa 

regulamentação aconteceu de forma morosa. Primeiramente, estabeleceu-se a LDB, com essa 

legislação as questões referentes às populações negras e indígenas, historicamente excluídas 

passam a ser regulamentadas na LDB, em seus artigos 26-A e 79-B. 

É importante destacar que foi no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva que 

a questão racial ganhou visibilidade. No ano de 2003, inicia-se, no MEC, um movimento para 

a inserção e o enraizamento do reconhecimento da diversidade sociocultural da sociedade 

brasileira nas políticas e ações educacionais. O primeiro passo expresso no Artigo 26-A, da 

LDB, modificado pela Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. 

Por isso, a inserção sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena 

aconteceu em 2008, sendo uma longa jornada iniciada ainda no ano de 2003. O Projeto de Lei 

(PL 433/2003) foi apresentado pela deputada estadual Mariângela Duarte – PT/SP em março, 

logo após a aprovação da Lei 10.639/200, a qual trazia em seu texto, a obrigatoriedade do 

ensino apenas da matriz africana. A referida lei foi criticada pela comunidade indígena, pois, 

não havia previsão de conteúdo para os alunos conhecerem a realidade indígena no país.  

A ausência de conteúdos abordando a história e a cultura indígena na escola foi 

responsável por grande parte das estereotipias, as quais comumente eram mal trabalhadas e os 

professores (as) não se sentiam preparados (as) para uma boa abordagem em sala de aula:  

[...] nas escolas, as questões das sociedades indígenas, frequentemente 

ignoradas nos programas curriculares, têm sido sistematicamente mal 

trabalhadas. Dentro da sala de aula, os professores revelam-se mal 

informados sobre o assunto e os livros didáticos, com poucas exceções, são 

deficientes no tratamento da diversidade étnica e cultural existente no Brasil. 

(GRUPIONI, 1992, p. 13). 

 O Projeto de Lei nº 433/2003 enfatizava que “[...] cerca de 80% da prática cultural 

indígena estava ameaçada, em virtude da falta de apoio à preservação dessas crenças e 

costumes tradicionais”. Aponta ainda que os povos indígenas precisam garantir, também, a 

preservação da floresta tropical da Amazônia Ocidental, pois, nesse contexto, a floresta se 

apresenta como de fundamental importância à sobrevivência da comunidade indígena e de sua 

cultura (BRASIL, 2003). 

 O projeto foi apresentado em plenário, no dia 19 de março de 2003. No mês seguinte, 

estava na mesa diretora da câmara dos deputados. O processo passou pelas pastas da 
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Comissão de Educação e Cultura sendo aprovada por unanimidade no dia 10 de setembro do 

mesmo ano. Foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sendo aprovada 

somente em agosto de 2005, retornando para a Mesa diretora da Câmara dos Deputados para 

os recursos cabíveis, cujos pareceres foram todos favoráveis. 

 Reencaminhado à CCJ para redação final. Após a provação da redação, a mesa 

transforma em Lei Ordinária 11.645/2008, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 

11 de março de 2008, retificada no DOU de 12 de março de 2008. Foram seis anos de 

tramitação da Lei que altera o artigo 26-A da LDB que decreta em seu texto oficial a 

obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena no ensino básico. 

 Conforme aponta a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (BRASÍLIA, 

2012, p. 26), “[...] a tradição legislativa e administrativa brasileira sempre refletiu uma 

representação estereotipada do indígena, entendendo-o como categoria étnica e social 

transitória [...]”, sendo uma das instâncias que contribuíram para o desaparecimento de muitos 

povos indígenas e suas culturas. 

 Considerando, nesse estudo, a Constituição Federal de 1988, o marco para os temas 

dessa pesquisa. Pois, as políticas públicas voltadas para o ensino de Arte e sobre as questões 

indígenas começam de fato a serem regulamentadas, assegurando o direito e o acesso aos bens 

culturais que foram produzidos pelas matrizes europeias, africanas e indígenas, ressaltando a 

importância, em especial, dos conteúdos inerentes à cultura afro e dos povos originários.  

 Nesse sentido, as conquistas fortalecem e legitimam as lutas contra a desigualdade 

social, colocando o permanente desafio de avançar para além da legislação e mudar a 

realidade. A legislação por si só não supera o preconceito étnico-racial, constituído 

historicamente, fundado na naturalização de práticas discriminatórias e excludentes 

observáveis nos espaços sociais e reproduzidas no ambiente escolar (BRASÍLIA, 2012, p. 

29). 

Em virtude desse fato, a valorização dos elementos estéticos não indígenas em 

detrimento de apenas uma matriz cultural produz consequências que levam ao 

negligenciamento da rica diversidade histórica e cultural brasileira, essa naturalização 

“branca” se reflete no ambiente escolar. A negligência encontra-se centrada na ideologia do 

embranquecimento destacada na “predominância biológica, cultural branca e o 

desaparecimento dos elementos não-brancos” (MUNANGA, 2006, p. 56). 

Esses contextos influenciaram o espaço escolar. Refletindo na prática docente e nas 

atividades que a escola realiza em todos os seus projetos. Estudos mostram que a maior 

defasagem para a abordagem dessa temática se dá no ensino fundamental, sendo tratada de 
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forma superficial ou nem mesmo é trabalhada em sala de aula, considerando que o ambiente 

escolar é um ambiente propício para se aprender, conhecer, refletir e discutir sobre as 

diferentes culturas existentes no Brasil e no mundo. (GOULARTE; MELO, 2013, p. 35).  

Por isso, a adoção de pedagogias interculturais na educação tem como premissa 

delimitar estratégias, metodologias e propostas didáticas voltadas a promover o diálogo entre 

as diversas formações socioculturais. A Lei 11.645/2008 é um dos caminhos possíveis de 

trabalhar a questão da interculturalidade. Esse trabalho se for iniciado desde cedo na escola, 

ajudaria a combater as diversas formas de preconceitos e discriminação, direcionando para 

uma formação indenitária menos preconceituosa. 

Isto posto, Freire (2007) destaca que devemos nos assumir como ser social, histórico, 

pensante, comunicante, criador e transformador, conduzindo-nos a conhecer a nossa própria 

identidade, sabendo conviver com o diferente. Esse fato torna-se um ato educativo e 

humanizado de amor. “A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outridade” do “não eu”, ou do “tu”, que me faz assumir a radicalidade de meu eu” (FREIRE, 

2007, p. 41).  

A sala de aula é um ambiente propício para dar início ao processo de transformação 

social. A partir da consolidação da Lei 11.645/2008 abriu-se espaço para discutir e abordar 

questões que antes eram quase inexistentes no currículo, nos livros didáticos e no ambiente 

escolar como um todo.  

O ensino de arte é uma área do conhecimento que possibilita um trabalho com vários 

aspectos sociais embasado nas representações simbólicas e materiais de diversas 

culturas.Todavia, os temas que abordavam os subjugados como diferentes, por muito tempo 

foram silenciados pelo processo de dominação. Esse processo teve início na colonização e 

persiste ainda hoje no que chamamos de colonialidade. 

Um exemplo claro desse silenciamento diz respeito aos povos indígenas e a sua Arte. 

Existe uma supervalorização da Arte de origem europeia com todos os seus movimentos 

artísticos e influências decorrentes dela. A manifestação da Arte indígena é pouco valorizada 

e trabalhada em classe. Quando se trabalha essa questão ela é tratada de forma minimalista e 

dotada de estereotipias. Assim: 

A cultura indígena só é tolerada na escola sob a forma de folclore, de 

curiosidade e de esoterismo; sempre como uma cultura de segunda categoria. 

Em contraste, foi a própria Europa que, na construção do ideal modernista 

das artes, chamou atenção ao alto valor das outras culturas [...] Desta forma, 

os artistas modernos europeus foram os primeiros a criar uma justificação a 

favor do multiculturalismo, apesar de analisar a cultura dos outros sob seus 

próprios cânones de valores. (BARBOSA, 1998, p. 13). 
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 Nesse sentido, somente, a partir do Modernismo é que começamos a ver um 

direcionamento à valorização da Arte local e de também conscientizar-nos dos valores 

existentes na Arte das outras culturas. Infelizmente, no contexto escolar ainda é disseminado 

uma prática pautada na exclusão e na diferença.  

A mudança só será possível, se começarmos a refletir e discutir a essas questões em 

todo ambiente escolar, Barbosa (1998), mostra-nos que há uma relação entre considerarmos a 

cultura subdividida em alta e baixa: 

No que diz respeito à cultura local, pode-se constatar que apenas o nível 

erudito desta cultura é admitido na escola. As culturas de classes sociais 

baixas continuam a ser ignoradas pelas instituições educacionais, mesmo 

pelos que estão envolvidos na educação destas classes. Nós aprendemos com 

Paulo Freire a rejeitar a segregação cultural na educação. As décadas de luta 

para salvar os oprimidos da ignorância sobre eles próprios nos ensinaram 

que uma educação libertária terá sucesso só quando os participantes no 

processo educacional forem capazes de identificar seu ego cultural e se 

orgulharem dele (BARBOSA,1998, p. 14). 

Englobar conteúdos que por muito tempo foram silenciados nos currículos, não 

significa defender guetos culturais ou negar uma classe em detrimento da outra. Todas as 

classes têm o direito de acesso à cultura. É nesse sentido que a Lei 11.645/2008 se faz 

relevante. 

 A concepção da Lei, traz consigo um universo de possibilidades, exclusivamente, 

quando se trata do componente curricular Arte. As linguagens artísticas possuem uma série de 

especificidades que necessitam de um estudo aprofundado por parte do professor que atua 

com o componente curricular.  

A arte sendo uma linguagem dotada de significados próprios, ligada a todos os 

sentidos humanos. Por meio das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, 

apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar 

a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 

analisada. Barbosa quando descreve essa amplitude que engloba a cultura, cita Frantz Fanon:  

"Relembrando Fanon", eu diria que a arte capacita um homem ou uma 

mulher a não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu 

próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo 

no lugar ao qual pertence. Através das artes temos a representação simbólica 

dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a 

sociedade ou o grupo social, seu modo devida, seu sistema de valores, suas 

tradições e crenças. Não podemos entender a cultura de um país sem 

conhecer sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter 

conhecimento parcial de sua cultura (BARBOSA, 1998, p. 16). 
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Esse sentimento de pertencimento e identificação local, só será possível se 

começarmos a questionar o naturalismo da identidade branca na escola. Não basta 

trabalharmos as relações étnico-raciais, como por exemplo, a questão indígena, sem 

questionarmos essa identidade de branquitude.  

A questão de uma identidade branca é completamente silenciada. Por muito tempo não 

se discutia essa identidade branca, pois, aparentava que essa identidade era tida como o óbvio, 

o natural. Todas as demais eram diferentes. Nos últimos vinte ou trinta anos, foram 

intensificadas discussões e reflexões sobre o tema. 

Pensar em que consiste ser branco na sociedade que nós estamos vivendo. Ou melhor, 

é necessário conseguir refletir sobre esse lugar de privilégio e de alguma forma tentar 

desconstruir esse lugar, para que se construa uma sociedade mais igualitária com os diferentes 

sujeitos étnico-raciais.  

Esse pensamento: valorização sobremaneira da cultura branca em detrimento das 

outras, tido como natural foi por muito tempo disseminado nos livros didáticos, nas imagens 

contidas na escola, nos documentos escolares. O mais importante aporte didático para o 

professor é o livro didático. O livro didático, sem sombra de dúvida, é o principal instrumento 

de leitura para os estudantes das escolas públicas. Segundo Gatti Junior (2004, p. 27): 

Os livros didáticos são, incontestavelmente, instrumentos privilegiados no 

cenário educacional brasileiro e internacional, pois são eles que, 

verdadeiramente, ‘estabelecem grande parte das condições materiais para o 

ensino e a aprendizagem nas salas de aula de muitos países através do 

mundo’ (APPLE, 1995, p.81). Ao fornecer estas condições, eles acabam 

sendo os fiéis depositários dos saberes provenientes das diferentes 

disciplinas escolares. 

 Vamos pensar no livro no seu todo. Isso inclui todos os aspectos que compõem o livro. 

O aspecto que falamos aqui, refere-se aos textos que trazem os conteúdos, as imagens que 

ilustram e complementam o conteúdo textual. As imagens são consideradas um recurso 

pedagógico que carrega uma série de significados e possibilidades analítica. A imagem é 

objeto mediador dos saberes e da memória, por isso:  

O universo iconográfico é demasiadamente extenso e envolve inúmeros tipos 

de imagens. Os métodos de análise dessas diferentes imagens necessitam 

estabelecer relações com outras fontes, notadamente com textos escritos. 

Lembrando o caso das imagens nos livros didáticos, as vinhetas e legendas 

das imagens postas à disposição nas páginas dos livros fornecem leituras 

diferenciadas de uma mesma gravura, foto ou mapa, de acordo com as 

informações nelas contidas (BITTENCOURT, 2008, p. 364): 
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 O livro didático carrega em si, um sistema de valores, ideologias e culturas, 

reproduzindo os interesses e o saber oficial impostos por setores da sociedade. Ele pode ser 

considerado um instrumento de legitimação e poder, além de representar universos culturais 

específicos compactuando com ideais eurocêntricos, hegemônico e monocultural.  

O livro didático não é um elemento neutro, para Chartier (1990, p. 24) “[...] no ponto 

de articulação entre o mundo do texto e o do sujeito, coloca-se uma teoria da leitura capaz de 

compreender a maneira em que os discursos afetam o leitor e os conduzem a uma nova norma 

de compreensão de si e do mundo”.  

[...] livros didáticos adotados na primeira metade do século XX mostram que 

as concepções que predominavam nesses manuais, amplamente usados nas 

escolas brasileiras, estavam marcadas pelas visões da literatura romântica do 

século XIX, que mostra o indígena idealizado, representado a um só tempo 

como herói e vítima, fadado ao extermínio. Derivadas dessas concepções, 

predominavam nos livros didáticos de história narrativas que abordavam os 

povos indígenas como representantes do passado, só aparecendo como 

primeiros habitantes do Brasil, concepções responsáveis pela formação de 

muitas gerações escolares (BERGAMASCHI; GOMES, 2012, p. 56). 

 O livro didático é o recurso mais usado pelo professor em sala de aula, de fato 

tivemos relevantes mudanças de concepções e leis que colaboraram para se discutir as 

diferenças. Historicamente, os saberes que o livro carrega demonstram valores e visões de 

conhecimentos que as pessoas devem ter, mesmo que implicitamente uma relação de conflito 

e poder e o que deve ser levado em consideração e priorizados, Apple (2006, p.7) relata que a 

educação é também um ponto de conflito sobre o tipo de conhecimento e, esse tipo de 

conhecimento deve ser ensinado, mas também devemos refletir sobre como o ensino e a 

aprendizagem de podem ser avaliados. 

Nesse sentido, muitas vezes esses conflitos culturais não são percebidos, pois, talvez, 

ingenuamente, o professor não chega a discutir e questionar criticamente os conhecimentos e 

saberes presente no livro. Faz parte da vivência profissional o aperfeiçoamento contínuo e a 

esse pode ser um dos caminhos para a transformação da realidade e questionar essa dinâmica 

da relação de poder, adotar ações pedagógicas que problematizem esse poder, reinventar-se. É 

tempo de inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas a partir de paradigmas 

educacionais “outros” (CANDAU, 2016).  

Outro fator relevante acerca dos desafios em ser professor de Arte na escola centra na 

sua desvalorização, não só no ambiente da escola, como também em todos outros ambientes 

sociais por que o professor passa, convive. O próprio sistema criou mecanismos que 

favorecem a hierarquização de determinadas matérias no currículo. Muitas das políticas 
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educacionais, hoje, vigentes nos países latino-americanos orientadas sobre a educação escolar, 

enfatizam dois aspectos fundamentais: a avaliação e a gestão (CANDAU, 2016).  

Essa lógica, de acordo com Candau (2016), afirma-se cada vez mais com maior força, 

a ponto de construir uma verdadeira “cultura da avaliação”, que termina por orientar os 

processos de ensino-aprendizagem das escolas de ensino básico. Nesse sentido, o ensino de 

Arte fica sempre de forma a complementar o currículo e seu trabalho é secundarizado em 

detrimento de outras disciplinas, ditas como prioritárias. 

A arte, infelizmente, não está entre as prioridades das escolas e de seus sistemas de 

ensino. Quase sempre é tratada como souvenir, entretenimento para os alunos e, tragicamente, 

ainda hoje não tem seu devido valor como as disciplinas de matemática, língua portuguesa e 

ciências, por exemplo. A concepção da formação estética, humana e cultural acabam sendo 

tratadas de forma insignificante ou “coisificada”: O fenômeno da despersonalização ou 

coisificação da existência humana pertence, por essência, ao capitalismo (VÁZQUEZ, 2011, 

p. 227). 

Em extensão e profundidade, o tema Arte e os conteúdos sobre a história e a cultura 

indígena na escola estão nessa vertente da despersonalização da essência. O sistema 

educacional, forçosamente, não aguça a estética dos sentidos. Existe uma hostilização tanto da 

Arte, quanto dos conteúdos sobre os povos originários.  

Arte, escola e comunidade não podem ser ignoradas. As linguagens artísticas são 

provocadoras, mantêm uma relação de aproximação com a sociedade na medida em que é 

produzida por ela, reflexo dela e é transformado por ela:  

[...] contribui para elevar ou desvalorizar neles certas finalidades, ideias ou 

valores; ou seja, é uma força social que, com sua carga emocional ou 

ideológica, sacode ou comove aos demais. Ninguém continua a ser 

exatamente como era depois de ter sido abalado por uma verdadeira obra de 

arte (VÁSQUEZ, 2011, p. 107). 

Se começarmos a levar em consideração toda gama da estética artística produzida 

pelos povos indígenas, apresentá-la e trabalhá-la em sala de aula, certamente é um movimento 

de reinvenção da História, escola, porque, trazemos enraizados uma concepção europeia de 

arte. Crescemos desinformados sobre a cultura indígena e a imagem trazida pela escola é 

totalmente distorcida e estereotipada. 

A Lei 11.645/2008 pode ser uma aliada na quebra dessa tradição disseminadora de 

estereotipias, acerca das histórias e das culturas indígenas. O desconhecimento ou o falso 

conhecimento, assim como a indiferença com relação a esses segmentos sociais e étnicos 
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vigentes na sociedade brasileira, sempre foram as principais causas da ausência de políticas 

públicas coerentes e adequadas a eles (BANIWA, 2017, p. 20). 
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6 A PESQUISA 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as escolas que fizeram parte do 

campo da pesquisa, os professores e professoras participantes e o modo como a pesquisa foi 

desenvolvida. Utilizamos a metodologia da Pesquisa-ação, considerando a linha de uma  

abordagem qualitativa e seus procedimentos (levantamento documental e entrevistas) e, por 

último a elaboração de oficinas que serviu de base para a produção de um material 

pedagógico direcionado a possibilidades práticas interculturais levando em conta a realidade 

apresentada pelas “vozes” dos principais atores, os docentes. 

 

6.1 O campo da pesquisa 

 

As escolas selecionadas para a execução dessa pesquisa foram duas, sendo a primeira 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jandinei Cella. A Segunda, a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Jardim dos Migrantes. Assim, escolheu-se o método de abordagem 

qualitativa para a execução desse estudo, essa abordagem é vista “[...] como um recorte 

espacial que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, no recorte teórico 

correspondente ao objeto de investigação” (MINAYO, 2007, p. 62). 

Isto posto, nos parágrafos que se seguem e, nos seguintes, trataremos com mais 

detalhes sobre as escolas escolhidas, a primeira: EMEIEF – Jandinei Cella, autorizada pelo 

Parecer nº 010/10 – CME/PMJP/RO, Res. nº 012/2010 – CME/PMJP/RO, pertence à Rede 

Municipal de Ensino e tem como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 

administrada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A Escola fica localizada na 

Rua Santa Izabel, 81, esquina com a Av. Monte Castelo, Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-

Paraná – RO. 

A EMEIEF Jandinei Cella recebeu o nome em homenagem à família Cella, que perdeu 

prematuramente o filho, Jandinei Cella, natural de Planalto-PR, vítima de acidente 

automobilístico em uma das avenidas de Ji-Paraná, onde faleceu, na década de 90.  Como 

forma de agradecimento aos familiares que sempre se prontificaram em ajudar a escola, 

atribuiu-se então ao estabelecimento de ensino o nome do jovem Jandinei Cella.  

É oferecido o Ensino fundamental de 1º ao 5º ano (Fundamental: Séries Iniciais), no 

período diurno e à noite, 1ª a 9ª Ano (Fundamental: EJA). Atualmente, a instituição atende 14 

turmas de 1º ao 5º ano nos turnos diurno, no total de 431 alunos e 4 turmas do 5º ao 9º ano 
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com 177 alunos matriculados na EJA. Somando-se os alunos da EJA com o regular de 1º ao 

5º ano, temos o total de 608 alunos. 

A população atendida pela escola é caracterizada pela baixa renda de seus moradores. 

Estes com renda média de dois salários mínimos, podendo ser considerados uma clientela de 

baixo poder aquisitivo. Os alunos a serem atendidos são na maioria 61% natural de Ji-Paraná, 

a escola direciona o trabalho com os alunos para a valorização dos aspectos geográfico, 

histórico, sócio econômico, cultural e religioso do município e da região contemplados nos 

componentes curriculares. 

 A escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim dos Migrantes, é localizada à rua 

Jamil Pontes, nº 1228, Bairro Jardim dos Migrantes, localizada em Ji-Paraná, traz em seu 

nome uma homenagem ao bairro onde está localizada. A escola foi criada pelo decreto nº 

5565 de 26/05/1992, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 228/05/1992.  

 Iniciou suas atividades em salas cedidas pela UNIR, campus Ji-Paraná. A escola 

começou suas atividades no dia 21 de janeiro de 1992, quando foram abertas as matrículas 

para alunos do pré-escolar até a 4ª série. Em 1997, iniciou a primeira turma de 5ª série e, 

gradativamente, foram implantadas os demais anos. A partir de 1998 começou a funcionar em 

instalações próprias. 

 Relacionado ao contexto socioeconômico e cultural, a escola está situada no primeiro 

distrito do município de Ji-Paraná. Nas suas proximidades, temos a UNIR, o IFRO, além de 

estar em um ponto de entroncamento para a zona rural. A maioria dos moradores são oriundos 

de outros estados, por isso, recebeu o respectivo nome em homenagem às histórias das 

pessoas que residem no bairro.  

 De acordo com os dados obtidos na escola, a comunidade escolar é formada em sua 

maioria por uma classe social de baixa renda, onde 73,4% da clientela possui renda de 1 a 2 

salários mínimos. Sendo que 38% recebe recursos do programa bolsa família do governo 

federal. Conforme esses dados foram observados que 80% das famílias é composta por mais 

de 3 (três) componentes e, em 61% dos lares, apenas uma pessoa está inserida no mercado de 

trabalho. 

 De acordo com os dados constantes no Projeto Político Pedagógico (PPP), ano 

referência 2018, a escola atende atualmente do 1º ao 9º ano, somando um total de 563 alunos 

matriculados. Conforme esse levantamento, a maioria dos alunos, 75% são naturais de Ji-

Paraná, moradores dos bairros Jardim dos Migrantes e Novo Ji-Paraná, ambos da zona 

periférica do município. Os demais são oriundos dos bairros: Setor chacareiro, Urupá, Dois de 
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Abril, Jardim Presidencial, Bosque dos Ipês, Novo Urupá, Santiago, Loteamento Milão, 

Green Parque, Copas Verdes, KM 15 e KM 07. 

 Quanto a infraestrutura, a escola é composta por 9 (nove) salas de aulas, 1 (um) 

banheiro feminino, outro masculino, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, sala de 

educação especial, de informática, de leitura, de professores, direção, supervisão, orientação, 

secretaria, banheiros para funcionários, sendo um masculino e outro feminino, cozinha, 

refeitório e um almoxarifado.  

 O quadro de funcionários é composto por 46 (quarenta e seis) servidores, sendo 9 

(nove) que integram o corpo diretivo e técnico, 24 docentes e 13 que compõem a equipe de 

apoio. Do quadro de professores, identificamos formação em Pedagogia, Letras/Português, 

Letras/Inglês, Matemática, Biologia, Geografia, História e Sociologia. 

 

6.2 Dos professores participantes 

 

 A pesquisa contou com a participação e colaboração de sete docentes, sendo seis da 

escola municipal Jandinei Cella onde ministram as aulas de Arte nos 4º e 5º anos do ensino 

fundamental I. Já na escola estadual Jardim dos Migrantes, contamos com a participação de 

apenas uma professora que ministrava aula de Arte do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. 

 Todos os professores e professoras que contribuíram com a pesquisa foram 

identificados em comum acordo por siglas e números para preservar o anonimato conforme os 

termos de Assentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na escola municipal, receberam as 

iniciais do nome da escola, assim como na escola estadual o procedimento foi o mesmo. 

Adicionamos um número de 1 a 7 o que corresponde ao total de professores e professoras 

participantes, seguindo a ordem em que cada um foi abordado nas entrevistas e nas oficinas 

interventivas, conforme informações contidas no quadro abaixo.  

 

Quadro 1: Perfil dos professores colaboradores. 

Nome Fictício Formação Idade Tempo de serviço na docência Escola que atua 

PROFESSORA JC01 Pedagogia 34 anos 5 anos Jandinei Cella 

PROFESSORA JC02 Pedagogia 50 anos 26 anos Jandinei Cella 

PROFESSORA JC03 Pedagogia 56 anos 13 anos Jandinei Cella 

PROFESSORA JC04 Pedagogia 46 anos 15 anos Jandinei Cella 

PROFESSOR JC05 Pedagogia 36 anos 1 ano Jandinei Cella 

PROFESSORA JC06 Pedagogia 46 anos 15 anos Jandinei Cella 

PROFESSORA JM07 Teologia 32 anos 2 anos Jardim dos Migrantes 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2019. 
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6.3 Da metodologia da pesquisa 

Para averiguarmos como as instituições de educação superior e os sistemas de ensino 

têm contemplado em suas propostas formativas inicial e continuada, o estudo da História e 

Culturas Indígenas conforme as exigências da Lei 11.645/2008, no componente curricular 

Arte, o recurso utilizado foi a pesquisa documental.  

A pesquisa documental é uma fonte rica e estável de dados, Gil (2002, p. 47) também 

nos esclarece que as pesquisas documentais “[...] são importantes não porque respondem 

definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, 

então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios”. 

 Inicialmente, analisamos os projetos pedagógicos das instituições de ensino superior 

que ofertam cursos de Licenciatura em Pedagogia na cidade de Ji-Paraná, sendo uma 

universidade pública e uma privada. Optamos por analisar esse curso, pois, a maioria dos 

participantes que atuam nas escolas pesquisadas com a disciplina de Arte possuem formação 

em Pedagogia. 

Em seguida, coletamos informações do Plano Estadual de Educação do Estado de 

Rondônia (PEE/RO) e o Plano Municipal do município de Ji-Paraná. Recorremos aos PPPs da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim dos Migrantes e da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Jandinei Cella. Por fim, os planos de ensino da disciplina de cada 

instituição escolar. 

 Para validar esse procedimento de coleta de dados, Lüdke e André (1986, p. 38), 

afirmam que “[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos[...]” pois:    

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 39). 

 O que nos conduziu a analisar esses documentos foi para constatar se essas instituições 

contemplavam conhecimentos sobre os princípios formativos em Arte e também sobre o 

objeto pesquisado: a Lei 11.645/2008, que trata da obrigatoriedade do estudo da história e da 

cultura afro-brasileira e indígena no âmbito de todo currículo escolar do ensino básico. 
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Quadro 2: Documentos analisados. 

Documento 
Instituição de Ensino Superior e 

Sistemas de Ensino 
Abreviatura 

Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. 

Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). 
PPC/UNIR 

Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. 

Faculdade Panamericana de Ji-

Paraná (Unijipa) 
PPC/Unijipa 

Plano Estadual de Educação do 

Estado de Rondônia. 

Secretaria de Educação do Estado 

de Rondônia (Seduc/RO). 
PEE/RO 

Plano Municipal de Educação da 

cidade de Ji-Paraná. 

Secretaria Municipal de Educação 

de Ji-Paraná (Semed/Jipa). 
PME/Jipa 

Projeto Político Pedagógico da 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Jardim dos 

Migrantes. 

Coordenadoria Regional de 

Educação. 
PPP/JM 

Projeto Político Pedagógico da 

Escola Municipal de ensino 

Fundamental Jandinei Cella. 

Secretaria Municipal de Educação 

(Semed/Jipa) 
PPP/JC 

Plano de Ensino de Arte do 6º ao 9º 

ano da Escola Jardim dos 

Migrantes. 

Coordenadoria Regional de 

Educação. 

PEJM/6; PEJM/7; 

PEJM/8 e PEJM/9 

Plano de Ensino do 4º e 5º ano do 

Ensino fundamental I da Escola 

Jardim dos Migrantes. 

Secretaria Municipal de Educação 

(Semed/Jipa) 

 

PEJC/4 e PEJC/5 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2019. 

 

Para verificarmos a perspectiva docente a respeito da concepção, formação e prática 

pedagógica sobre o cumprimento da Lei 11.645/2008 referente à temática indígena, 

recorremos à entrevista estruturada flexível. A entrevista estruturada flexível permite aos 

sujeitos responderem de acordo com a sua perspectiva pessoal, em vez de terem de se moldar 

às questões previamente elaboradas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A análise e discussão foi pautada no cruzamento de dados entre os documentos 

oficiais do estado e do município, mas também das entrevistas realizadas com os professores e 

professoras participantes da pesquisa. Tal situação foi importante para confrontarmos as 

informações contidas nas legislações com a realidade prática na escola e em sala de aula. 

Iniciaremos a seção verificando os projetos pedagógicos dos dois principais cursos em 

Pedagogia ofertado no município de Ji-Paraná, sendo uma instituição pública e outra privada. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

7.1 Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia  

7.1.1 Universidade Federal de Rondônia  

 

 O curso de graduação em Pedagogia Licenciatura foi autorizado pelo Ministério da 

Educação no ano de 1988, ano de instalação do campus no município. Em 1989, teve início a 

primeira turma de formação de professores para a área de Pedagogia na UNIR, Campus Ji-

Paraná. Em 2019, o curso completa seus trinta (30) anos de existência. Durante esses anos, 

formaram-se vários profissionais no município e região. A versão do documento ora analisado 

teve sua última reformulação no ano de dois mil de dezoito (2018). 

 A proposta de formação apresentada no PPC/UNIR para o egresso do curso em 

Pedagogia é uma concepção de que o graduando possa ir além do formalismo acadêmico, 

considerando também as formações não escolares. Pautados na construção de saberes que são 

temporais, considerando inclusive toda vivência do sujeito. Como descreve Tardiff (2010, p. 

99), “[...] que a relação entre os saberes profissionais e a carreira comporta diferentes facetas e 

que essa relação está fundamentalmente associada ao tempo”. 

 

7.1.2 Faculdade Panamericana de Ji-Paraná (UNIJIPA) 

 

O Projeto Político pedagógico da Faculdade Panamericana de Ji-Paraná (UNIJIPA) foi 

analisado, a partir da página virtual da faculdade. Está dividido em seções e partes. São cinco 

seções partilhadas em (A; B; C; D e E).  O curso de graduação em Pedagogia ofertado pela 

Faculdade Panamericana de Ji-Paraná é uma instituição de ensino privada.  

O curso recebeu a portaria autorizativa do MEC, no ano de 2012. É um curso que 

oferta 100 (cem) vagas anuais, com duração de no mínimo quatro anos. De acordo com as 

informações contidas na página oficial da faculdade, o foco é formar pedagogos 

comprometidos com o ensino de alunos da educação infantil e para trabalhar na gestão 

escolar. Os acadêmicos da UNIJIPA vivenciarão a profissão na prática durante o curso, onde 

vão se preparar para lidar com os desafios da carreira. (UNIJIPA, 2019, p. 2).   
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7.2 As instituições de ensino superior, o componente Arte e interculturalidade nos 

documentos institucionais 

 

As análises dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia serão 

feitas de forma dialógica verificando a indicação de processos formativos em Arte e 

apontamentos para pedagogias interculturais com relatos feitos pelas professoras 

participantes.  

Essa nova lógica de pensar, criticamente, sobre os conhecimentos que são passados 

aos acadêmicos, pode ser um início de uma nova epistemologia de conhecimento. A 

abordagem na formação docente é um caminho para a transformação social. Sobre a 

interculturalidade pensada para a formação de professores “[...] é oportuno pensar e significar 

hoje uma perspectiva pedagógica – ou de pedagogias – que se enlace (m) com os projetos e 

perspectivas de interculturalidade crítica e de-colonialidade” (WALSH, 2009, p. 27). 

Compreendo que essa nova perspectiva aliada ao ensino de Arte, nas atribuições dos 

egressos dos cursos de pedagogia, é um aditivo aos demais desafios do pedagogo. Levando 

em conta a Lei 11.645/2008 sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena 

na escola. A Resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006 trouxe em seu bojo a 

obrigatoriedade da preparação dos futuros pedagogos para o exercício da docência em artes na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: VI - ensinar 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano (BRASIL, 2006, p. 11). 

 Uma dessas reformas, a qual teve impacto na formação de professores, foi a LDB nº 

9.394/96, que ampliou a obrigatoriedade do ensino de artes em todas as séries do ensino 

fundamental, no artigo 26, parágrafo 2º, “o ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). 

A organização curricular do PPC/UNIR do curso de Pedagogia, apresenta-se como um 

processo integrador, considerando três núcleos formadores: o Núcleo de Formação Geral, o 

Núcleo de Aprofundamento a e Diversificação de Estudos e Núcleo dos Estudos Integradores. 

Esses núcleos possuem as diretrizes de acordo com a Lei 9394/96 - LDB e fazem observância 

a três pontos, o que aproxima da base de nosso estudo, sendo o:  
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[...] O processo formativo contínuo e integrado pautado pela ética, justiça, 

inclusão, dialogicidade, respeito, solidariedade, reconhecimento da 

diversidade, valorização das diferentes culturas e suas repercussões na vida 

social (UNIR, 2018, p. 32).  

O projeto do curso direciona a um conhecimento multidimensional e interdisciplinar 

sobre o ser humano e as práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de 

desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, 

afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial (UNIR, 2018, p. 33). 

Ao focar no PPC da Faculdade Panamericana, foi possível observar que os princípios 

formativos para o ensino de Arte e disciplinas que direcionam ao interculturalismo dão-se por 

meio da oferta das seguintes disciplinas: Metodologias e fundamentos do ensino da arte; 

Direitos humanos, identidade cultural e Educação das populações tradicionais da Amazônia 

legal (UNIJIPA, 2019, p. 1).  

Na página da faculdade, existem duas matrizes curriculares, intituladas como: Matriz 

curricular 2018 e Matriz curricular Athenas 4. Nesse sentido, faremos um levantamento 

acerca de quais são esses princípios de formação e quais conhecimentos eles direcionam. No 

site, onde encontramos o projeto de curso, constam também os planos de ensinos. Farei uma 

busca pelos conteúdos que são abordados nas disciplinas. Iniciaremos com a disciplina de 

Metodologia e fundamentos do ensino da arte, em seguida Direitos humanos e identidade 

cultural e fecharemos com Educação das populações tradicionais da Amazônia legal. 

No componente curricular de Metodologia e fundamentos do ensino da arte é possível 

assinalar que existe uma base de conteúdos voltados para um embasamento artístico sintético. 

Abordam elementos referente à filosofia da arte, possui uma vertente contextual. 

Já no PPC/UNIR, a matriz curricular obrigatória do curso de graduação em Pedagogia 

possui dentro de seu componente curricular as disciplinas de Arte educação; Educação e 

relações raciais; Educação com os povos da floresta. Esses três componentes colaboram para 

a formação inicial no que refere-se aos conhecimentos básicos ao ensino de Arte e para o 

trabalho com propostas ligadas aos princípios da interculturalidade. 

Nos dois projetos pedagógicos de curso, apesar de não conseguirmos afirmar se na 

prática em sala de aula a universidade juntamente com seu corpo docente considera todas 

essas questões até aqui apresentadas, descritas no documento. Nesse processo, Baniwa (2017, 

p. 13) afirma que as instituições educacionais não têm oferecido respostas satisfatórias e 

adequadas às demandas dos distintos grupos sociais historicamente excluídos.  

Os projetos enfatizam a formação de sujeitos emancipados e conscientes de seu papel 

social, enquanto educadores. Coloca em discussão um modelo tradicionalista e marcado pela 
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passividade. Estabelece que seus egressos tenham competência e habilidades de trabalhar 

questões que por muito tempo se fizeram ausentes nos currículos de muitos cursos superiores 

de formação de professores. Corporificando as pedagogias com caráter decolonial e 

contrapondo a formação tradicionalista acadêmica conforme podemos observar: 

A concepção tradicional da educação que se deu durante a formação de 

muitos professores e professoras é fruto de modelos de socialização 

profissional que exigiam apenas que se prestasse atenção à formulação de 

objetivos e metodologias, não considerando objeto de sua incumbência a 

seleção explícita dos conteúdos culturais (SANTOMÉ, 1998, p. 131). 

No componente curricular optativo do PPC/UNIR (2018), as disciplinas que possuem 

relação com a interculturalidade e com a arte, são: Cultura, identidade e diferença, Teatro 

didático: Linguagens cênicas. Vale ressaltar que as disciplinas optativas ficam a critério de 

cada estudante fazer sua escolha de acordo com os interesses pessoais de formação.  

No componente curricular Arte, a ementa aborda alguns saberes básicos sobre as 

linguagens artísticas. O percurso da arte durante a história da humanidade, metodologias para 

o ensino de arte e a contribuição para o desenvolvimento crítico (UNIR, 2018, p. 43).  

As disciplinas dos componentes: Educação e relações raciais e Educação com os 

povos da floresta trazem em na sua base de conhecimento concepções sobre raça, etnia, 

pertencimento étnico racial, questões sobre racismo, discriminação e preconceito. 

 No PPC de Pedagogia (UNIR, 2018, p. 48), a ementa apresenta noções básicas sobre 

as culturas afro-brasileira e indígena, entretanto merece uma observação, não basta estar 

descrito no papel, sua prática tem que ser efetiva e de fato estudada, discutida, problematizada 

e transformadora. Assim, não deixa que a perspectiva intercultural no âmbito educativo, fique 

reduzida a uma mera incorporação de alguns temas no currículo (CANDAU; RUSSO, 2010, 

p. 167). 

A ementa ainda descreve a construção de conhecimentos voltados para as formas de 

socialização, das aprendizagens presentes nos modos de viver e significar o mundo das 

comunidades amazônicas e os principais desafios. Apresenta conteúdo que possibilite ensinar 

e aprender na perspectiva dos povos da floresta da região amazônica, considerando a 

diversidade étnica e cultural em Ji-Paraná e arredores (UNIR, 2018, p. 46). 

As propostas apresentam bons referenciais teóricos, mas com poucas possibilidades 

que aliem práticas. Não conseguimos identificar uma abordagem por linguagens artísticas 

com bases metodológicas que direcione o graduando, efetivamente, a desenvolver um ensino 

de qualidade e a promover uma aprendizagem mais significativa em sala de aula. 
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Retomando, novamente, nosso olhar ao PPC/UNIJIPA percebemos que na página do 

curso é apresentado o plano de ensino da maioria das disciplinas. Entretanto, não encontramos 

a disponibilização do plano de ensino da disciplina de diretos humanos e identidade cultural. 

Assim, direcionamos para a análise que diz respeito ao componente curricular Educação das 

populações tradicionais da Amazônia legal. 

O Plano da referida disciplina tem como premissa desenvolver competências e 

habilidades que levem o acadêmico a refletir, criticamente, sobre a realidade social, política e 

cultural considerando as práticas educativas, os conhecimentos relativos à diversidade étnico-

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural com princípios de 

equidade (UNIJIPA, 2019). 

No curso ofertado pela UNIJIPA, é com a disciplina Educação das populações 

tradicionais da Amazônia legal que o estudante entra em contato com temas que dão suporte 

para desenvolver conhecimentos sobre as culturas tradicionais da Amazônia, sobre os 

indígenas, de modo a provocar a reflexão e discussões sobre o processo de colonização e das 

concepções coloniais que ainda estão presentes na sociedade e na escola. 

Os PPCs dos cursos de Pedagogia ofertado pela UNIR e UNIJIPA, no âmbito de sua 

política institucional, apresentam formas de inserção à temáticas voltadas para as relações 

étnico raciais. Descreve também normativas que direcionam, por meio dos ementários das 

disciplinas, temas relacionado aos direitos humanos. É nessa vertente que é apresentado as 

bases formativas sobre os povos indígenas.  

Em ambos PPCs, existem a presença curricular para o ensino de Arte. No curso de 

Pedagogia ofertado pela UNIR, o mesmo faz referência aos conhecimentos artísticos, mas 

não, especificamente, acerca de cada linguagem. Esse de certo modo fragiliza pontos 

formativos que direcionem os acadêmicos a atuarem efetivamente com os conteúdos de Arte 

levando em consideração a multiplicidade, conforme cada linguagem. 

O PPP de Pedagogia (UNIR, 2018, p. 21), destaca o papel que a universidade tem de 

formar pedagogos (as) a refletir a partir de ambientes diversos, com sujeitos plurais e com 

pedagogias que contemplem a diversidade. Na construção dos documentos, foram 

apresentadas algumas das legislações que trabalham o assunto, sendo relevante para nosso 

estudo, pois a presença de leis específicas sobre o tema 

Pode propiciar ainda, uma reflexão sobre algumas ideias equivocadas que se 

tem no Brasil, quando o assunto se refere aos Povos Indígenas, além de 

ajudar a desconstruir percepções e categorizações questionáveis sobre estes 

grupos sociais (NEVES, 2013, p. 4). 
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 Na legislação fundamentadora para o projeto pedagógico do curso da UNIR não foi 

possível observar menção direta à Lei 11.645/2008 que dispõe sobre o estudo da história e 

cultura indígena, em todo o ensino básico. A base legal que indiretamente faz referência é a 

Lei 10.639/2003: 

Lei 10.639/2003 que altera a da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, caput e § 1º do artigo 26-

A, que dispõe sobre os Estudos referentes à temática das Relações 

Étnico-Raciais e Educação Intercultural (UNIR, 2018, p. 26). 

A Lei 11.645/208 alterou a Lei nº. 9.394, de 1996, por sua vez substituiu a Lei nº. 

10.639, de 9 de janeiro de 2003. Estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Leis como esta, carregam em si características de um 

currículo educacional crítico: 

Na tradição crítica, a cultura não é vista como um conjunto inerte e estático 

de valores e conhecimentos a serem transmitidos de forma não-problemática 

a uma nova geração, nem ela existe de forma unitária e hegemônica 

(MOREIRA; SILVA, 1994, p.26). 

O currículo não pode ser transmissor de um conhecimento de uma cultura produzida 

em outro local. A realidade do município de Ji-Paraná possui uma forte presença de povos 

indígenas. Assim, constatei que no PPC/UNIR existe um direcionamento para praticas 

pedagógicas interculturais. Essa presença pode ser constatada nos eixos disciplinares, como 

podemos ver:  

[...] Compreender a escola como uma realidade complexa, cuja função, além 

de alfabetizar letrando (ROJO, 2009) é o local mais propício para a 

promoção da cidadania, da democracia e da igualdade, respeitando as 

diferenças; [...]  Analisar o cotidiano da escola e da sala de aula buscando 

compreender os processos psicológicos, culturais, sociais e educativos 

envolvidos no ato de aprender; [...] Proporcionar metodologias que 

fomentem a coletividade e a construção social em detrimento do 

individualismo; [...] Refletir teorias e a ações consonantes ao cuidado do 

ambiente, visando à superação de todas as formas de preconceito (UNIR, 

2018, p. 16-17).  

Por mais que o PPC/UNIR analisado seja o praticado atualmente, é perceptível no 

relato das professoras que se graduaram em Pedagogia pela UNIR, no decorrer das suas 

formações, que tiveram contato com temas, os quais direcionam às práticas interculturais, 

mesmo que de forma insipiente. Três das professoras participantes afirmaram que sim, 

tiveram contato com conteúdo sobre questões étnico-raciais na formação inicial, como 

podemos observar nos relatos extraídos por meio das entrevistas: 
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Professora JC02 – Sim tivemos. Tivemos uma disciplina que trabalhou, não 

aprofundado, mas deu pra gente captar alguma coisa, aprender algumas 

coisas. Professora JC 04 – Trabalhamos em história geral e dentro de 

história a gente tinha esse conteúdo, não me lembro o nome do conteúdo 

específico, sobre povos indígenas não. Professora JC6 – Sim, com a 

professora Jô que deu essa disciplina pra gente. Não consigo lembrar 

exatamente o nome dessa disciplina, mas foi sobre indígena e afro. 

Uma das professoras participantes teve sua formação na UNIJIPA. O documento da 

UNIJIPA do curso de Pedagogia, traz na composição de seus objetivos: temas sobre possíveis 

práticas pedagógicas interculturais, contudo, requer um aprofundamento no seu campo 

curricular de modo a deixar evidente esse encaminhamento nos eixos disciplinares. De acordo 

com o que observamos: 

[...] 6. Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; [...] 9. Identificar problemas 

socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras; [...] 10. Demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 

escolhas sexuais, entre outras (UNIJIPA, 2019, p. 1). 

 

 Apesar de constar no projeto do curso a presença das temáticas acerca das relações 

étnicas, diversidade cultural, dentre outros aspectos, ficou evidente uma abordagem 

superficial e minimalista. Vejamos isso no relato da professora egressa da faculdade 

UNIJIPA: 

Professora JC01 - Olha, nós tivemos uma disciplina que trabalhava sobre a 

diversidade sobre as culturas e eu lembro até que foi o professor Vilson 

Klein. Ele trouxe alguns professores indígenas né, para estar palestrando pra 

nós na faculdade, então essa foi a experiência mais estreita que nós tivemos 

em relação à cultura indígena foi essa, com esses professores, que foram lá, 

mostraram a realidade, levaram fotos né, das escolas como que era, e depois 

também, nós lá da faculdade, os alunos, nós promovemos um seminário na 

representação de ensino, que também falava sobre a diversidade e, esses 

mesmos professores indígenas apresentaram lá também. Essa foi a relação 

mais próxima assim que a gente teve, na nossa graduação foi essa, na minha 

graduação foi essa. 

 De certo modo é importante frisar que apesar de mínimo, as instituições começaram a 

ter uma preocupação em ampliar a formação acadêmica e provocar outras percepções de 

conhecimentos. A superação contra todas as formas de preconceito não basta teorizá-la ou 

mesmo apenas constar nos documentos oficiais da instituição.  
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Pois, o acadêmico carrega visões e concepções muitas vezes deturpadas e carregadas 

de estereotipias construídas ao longo de sua vida. As instituições de ensino devem ampliar 

essas discussões, paulatinamente, de modo a transformar em prática efetiva e não apenas de 

forma fragmentada e pontual como demonstrado nos relatos das professoras. 

Ao se tornar egresso apto a ingressar no ambiente de trabalho, o professor (a) dever ter 

consciência do seu papel enquanto professor. Ensinar ao estudante sobre a existência dos 

vários povos formadores da sociedade nacional mostra-se mais que necessário, não somente 

por seu aporte legal, como designado pela LDB, mas por uma “revisão ética e histórica de 

valorização devida a alguns povos desprezados na sociedade nacional, como no caso dos afro-

brasileiros e dos indígenas” (RODRIGUES, 2016, p. 111). 

De acordo com as informações coletadas, em ambos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação em Pedagogia, levam-se em consideração as prerrogativas legais que integram a 

constituição federal, a Lei 9.394/69 – LDB define como forma de inserção de temáticas 

relacionadas com a educação étnico-racial e para o ensino de história de cultura Afro-

brasileira e indígena no ementário do curso, por meio dos componentes curriculares. 

O que constatamos na análise tanto da UNIR, quanto na Faculdade UNIJIPA, é a 

existência de proposições formativas básicas que direcionam para o ensino de arte e a 

interculturalidade, porém, assegura uma vertente equivocada, fragmentada e polivalente, 

correspondente à realidade apresentada na escola e no fazer docente do professor relacionado 

ao ensino de arte nas séries iniciais, a saber:  

Professora JC4 quando se trata de arte nós precisamos nos desdobrar em 

muitas faces. Por exemplo, a gente precisa conhecer de música, de pintura, 

de textura, a arte num todo, e a gente precisaria de muito tempo pra gente 

estudar sobre arte, e como que a gente faz isso? Com tantas disciplinas que 

nós temos pra desenvolver, com essa polivalência? 

Ainda há muito o que se avançar e refletir sobre a formação que se apresenta 

demasiadamente polivalente. Todavia, houve um avanço significativo em constar no Projeto 

Pedagógico do Curso de graduação em Pedagogia a proposição de formação inicial com 

saberes que abordem questões sobre as relações étnico raciais, discriminação e preconceitos 

de aprendizagens, levando em consideração os povos da Amazônia, especificamente, as 

realidades locais. 

Podemos concluir que os documentos trazem descrições provocadoras as quais podem 

romper com as estruturas hegemônicas e com a relação de poder, apresenta princípios 

formativos para o ensino de Arte, mas, de forma minimalista. Apresenta uma perspectiva 

crítica do currículo, de acordo com Candau e Russo (2010, p. 167), considera ser o que 
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melhor responde à problemática atual do continente latino-americano, de uma abordagem que 

abarca diferentes âmbitos - ético, epistemológico e político - orientada à construção de 

democracias, em que justiça social e cultural sejam trabalhadas de modo articulado. 

  

7.3 As diretrizes gerais da educação estadual e municipal e as escolas de Ji-paraná 

 

Os Planos Estadual e o Municipal de educação são documentos balizadores que estão 

num rol de políticas públicas. As políticas públicas de acordo com Saravia (2006, p. 28) 

“trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 

introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”. São orientações para tomadas 

de decisões em assuntos públicos de caráter político coletivo. 

Orientações estas, as quais servem de base para as coordenadorias regionais e as 

escolas municipais, estabelecendo planejamento para uma política institucional que contemple 

de forma ampla o que a legislação nacional determina. Elas são determinantes para a 

construção dos Projetos Pedagógicos das Escolas e influenciam toda gestão escolar e o 

desenvolvimento educacional. 

Conforme o estudo proposto por este trabalho, faremos recortes dos pontos sobre o 

ensino de Arte e à Lei 11.645/2008. Faremos o cruzamento de dados coletados, por meio das 

entrevistas realizadas nas escolas, confrontando com as diretrizes apresentadas nos Projetos 

Pedagógicos e nos Planos Estadual e Municipal de Educação.  

Os planos possuem várias metas para que sejam implementados, nesse sentido, o 

PEE/RO (RONDÔNIA, 2015) e o PME (JI-PARANÁ, 2015) foram estruturados, a partir das 

vinte metas estabelecidas no PNE. Tanto o plano estadual, quanto o municipal as diretrizes 

são as mesmas. Em nossa análise, consideraremos, em especial, a meta (III) voltada para a 

superação das desigualdades educacionais e a (IX e X) que descrevem sobre a valorização dos 

profissionais da educação e para a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos 

e à sustentabilidade socioambiental. 

I. Erradicação do analfabetismo. II. Universalização do atendimento escolar. 

III. Superação das desigualdades educacionais. IV. Melhoria da qualidade 

do ensino. V. Formação para o trabalho e para a cidadania. VI. Promoção do 

princípio da gestão democrática da educação. VII. Promoção humanística, 

científica, cultural e tecnológica do país. VIII. Estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade. IX. Valorização dos profissionais da 

educação. X. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à 

sustentabilidade socioambiental. (RONDÔNIA, 2015, p. 16). 



82 

 

 Conduziremos o estudo através dos excertos extraído dos documentos e dos 

planejamentos das escolas. Com isso, será possível verificar se existe eficácia da aplicação 

legal no interior das instituições de ensino, seu reflexo e sua reverberação na prática docente 

em sala de aula. As inferências entre a pesquisa documental e as entrevistas com os 

participantes foram determinantes para compreendermos a concepção, a percepção dos 

professores e professoras sobre o ensino de Arte e a Lei 11.645/2008, que trata sobre a 

História e Cultura Indígena na escola. 

 Nessa seção, definiremos os planos de educação das esferas estadual e municipal, a 

caracterização das escolas pesquisadas, dos seus projetos político pedagógico. Toda a análise 

será realizada cruzando os dados com as informações coletadas, por meio das entrevistas. 

Provocaremos o diálogo das discussões de forma reflexiva, pensando sempre numa 

possibilidade de educação intercultural e freireana. 

  

7.4 No papel tudo é possível, mas na prática realmente acontece? 

7.4.1 Plano Estadual de Educação: o que é? 

 

O PEE/RO é um documento que estabelece as políticas públicas que norteia a 

educação, cujo período vai de 2014 a 2024. É um instrumento de planejamento e balizador de 

ações sociais que visam a ampliar a oferta, democratizar o acesso, garantir a permanência e o 

sucesso na aprendizagem. 

O processo de construção do plano foi coletivo, envolvendo a participação dos 

sistemas de ensino, representações dos poderes executivo, legislativo, ministério público, 

sociedade civil e entidades colegiadas. Considerando o estabelecimento de compromisso 

mútuo, consubstanciado nas exigências legais, dispostas no artigo 214 da Constituição 

Federal de 1988, na LDB, Lei nº 9394/96 e no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 

13.005 de 2014. 

Com a consolidação da Lei nº 9394/96, estabelecendo as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, através do seu artigo nº 9, determina que cabe a União elaborar o PNE, 

em colaboração com os Estados e Municípios. No artigo nº 10, a determinação é a seguinte: 

os estados incumbir-se-ão de “[...] elaborar e executar políticas e planos educacionais, em 

consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as 

suas ações e as dos seus Municípios” (BRASIL, 1996).   
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O PNE através da Lei nº 10.171 de 2001 tem a duração de 10 (dez) anos e, estabelece 

a obrigatoriedade do Distrito Federal e dos Estados e Municípios de elaborarem seus 

respectivos planos tendo como base o PNE.  

A primeira tentativa de elaboração do PEE em Rondônia, foi no ano de 2001. O 

percurso foi longo até aprovação do plano. O Ponto de retomada foi a Emenda Constitucional 

59/2009, a qual mudou, significativamente, a condição e o papel dos planos de educação que 

passaram a ser decenais e articuladores dos sistemas de educação. 

Em seguida, a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2010 foi ponto de partida 

para a elaboração do novo PNE, Lei 13.005 de 26 de junho de 2014, que reafirma a 

importância de estados e municípios elaborarem seus planos educacionais ou adequarem os 

planos existentes (RONDÔNIA, 2015, p. 12). 

 

7.4.2 Plano Municipal de Educação: o que é? 

 

 O plano municipal de educação do município de Ji-Paraná foi homologado através da 

Lei nº 2838 de 03 (três) de julho de 2015 (dois mil e quinze). Publicado no Diário Oficial do 

Município, no dia 6 (seis) de julho de 2015 (dois mil e quinze). O Plano estabelece as 

diretrizes, metas e estratégias para a educação das escolas municipais de Ji-Paraná, Rondônia 

para um período de dez anos. 

 Observei que o texto descrito no diário oficial do município, por diversas vezes, faz 

referência ao ensino médio, sendo que não é de competência municipal tal modalidade de 

ensino. Por isso, nas citações que referenciam o documento, extrairemos o excerto tal como 

está posto no Plano Municipal de educação. 

Encaminharemos nossa análise, no sentido de identificar no documento, pontos que 

nos direcione à problemática e aos desdobramentos da pesquisa. Além de analisar questões 

inerentes às possibilidades de ligação direta com o componente curricular de Arte e com a Lei 

11.645/2008. 

 

7.5 Um diálogo complexo de se estabelecer: o contexto da lei e a realidade na escola 

7.5.1 A experiência na escola estadual 

 

 Como veremos, o plano estadual de educação contempla vários aspectos positivos, 

acerca do nosso objeto de estudo. Quando adentramos no ambiente real, vimos que existe um 
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trabalho complexo, desafiador e, deve ser pensado, pedagogicamente, para a educação e para 

o ensino de Arte. A realidade na escola é bem diferente do que consta nos documentos. O 

componente é tratado como complemento curricular, subvalorizado e de preenchimento de 

carga horária docente. Os conteúdos são postos de forma reducionista numa concepção 

tradicional, sem levar em conta todas as linguagens artísticas.  

 Essa subvalorização pode criar situações de incompreensões da cultura e da 

sensibilidade estética, provocada pela arte, tanto nos aspectos da imaginação, quanto nos de 

criação. Vygotsky (2009), descreve que “[...] a arte é trabalho do pensamento, mas de um 

pensamento emocional inteiramente especifico”. O uso das linguagens artísticas no processo 

de ensino e aprendizagem é uma forma de otimizar o desenvolvimento individual e social da 

criança: 

[...] é na cotidianidade que os conceitos sociais e culturais são construídos 

pela criança, por exemplo, os de gostar, desgostar, de beleza, feiúra, entre 

outros. Esta elaboração se faz de maneira ativa, a criança interagindo 

vivamente com pessoas e sua ambiência (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 42). 

 

 Algumas situações podem inviabilizar a constituição do desenvolvimento infantil de 

forma consubstancial. Os conhecimentos artísticos são importantes na criação de sentidos e na 

ressignificação do mundo ao seu redor, interage e articula diálogos entre si mesmo e a 

sociedade. Um ponto falho, que desconstrói essas possibilidades de primeiro valor, no 

processo de desenvolvimento educacional, foi identificado durante a pesquisa, quando o 

docente atua com a disciplina, sem a devida formação, fora de sua área de trabalho. 

A disciplina é ministrada, na maioria das vezes, por professores ou professoras sem 

formação específica em Arte. É marcada como uma disciplina de complementação à carga 

horária, pela constante mudança de professores ou professoras. Tanto que em menos de um 

ano de pesquisa, houve três mudanças de lotação, inviabilizando a execução da oficina com a 

professora participante. A realidade na escola não condiz com o apresentado no plano 

estadual de educação do estado de Rondônia, ou até mesmo, não vem sendo cumprido como 

deveria, ao se tratar da lei. O descumprimento do plano, aliado à instabilidade presente na 

disciplina no currículo da escola, acaba penalizando algumas compreensões do universo das 

artes e sua importância para os seres humanos, pois, o professor, um dos mediadores, nesse 

processo, não dispõe de conhecimentos que trabalhe as habilidades e competências inerentes à 

disciplina, pois é: 
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[...] durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a dia, que as 

crianças vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou 

fenômenos á sua volta. Aprendem a nomear esses objetos, sua utilidade seus 

aspectos formais (tais como linha, volume, cor, tamanho, textura, entre 

outros) ou qualidades, funções, entre outros... Para que isso ocorra é 

necessário a colaboração do outro – pais, professoras, entre outros - sozinha 

ela nem sempre consegue atingir as diferenciações, muitas vezes sua atenção 

é dirigida às características não - essenciais e sim às mais destacadas dos 

objetos ou imagens, como por exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas, 

mais estranhas... (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 49).    

De início, podemos perceber que quanto ao ensino de Arte, já temos um quadro grave 

a ser resolvido pelo estado. Direcionando às questões indígenas e ao conteúdo sobre a história 

e cultura dos povos originários, verificamos que o PEE/RO estabelece diretrizes para cada 

realidade de organização social e cultural escolar. Uma delas se refere à educação indígena. 

Esse tópico está dentro das modalidades e diversidades na educação básica. Vale lembrar que 

a Constituição Federal de 1988 assegurou aos povos indígenas o direito de manter sua cultura 

e, estabelece como dever do Estado, protegê-los, reconhecendo a riqueza existente na 

diversidade étnica e cultural, nos saberes tradicionais transmitidos, ao longo de muitas 

gerações. 

 Conforme os dados coletados no plano estadual de educação, atualmente, o Estado de 

Rondônia atende 109 escolas indígenas, com um total de 3.468 estudantes, acompanhados por 

14 Coordenações de Educação Escolar Indígena Regionais, localizadas nas Coordenadorias 

Regionais de Educação. Para Russo e Paladino (2014, p. 35), essa propositura legal é 

interessante, todavia, aponta que “a educação intercultural não deve apenas ter por alvo as 

populações indígenas, os afrodescendentes ou outras minorias presentes no país, mas deve 

atingir toda a população nacional”. 

Ao todo são atendidas 54 etnias falantes de 29 (vinte e nove) línguas indígenas, e 3 

(três) dialetos onde aparecem comunidades que vão desde agrupamentos humanos 

fragmentados, menos de uma dezena de indivíduos, como os Karipuna, até comunidades de 

mais de mil indivíduos como os povos Oro Wari (RONDÔNIA, 2015 p. 46). 

A secretaria de educação, de acordo com o PEE/RO, desenvolve programas 

específicos para as escolas indígenas pautados na Política de Gestão dos Territórios 

Etnoeducacionais, pactuados em Rondônia, desde 2011, conforme os preceitos dispostos no 

Decreto 6.861/2009. De fato, é uma política pública relevante e reivindicada pelos 

movimentos sociais durante décadas (RUSSO; PALADINO, 2014). 

Essas iniciativas regimentais não devem ser implementadas, apenas, nas escolas 

indígenas. As políticas educativas interculturais devem contemplar todas as escolas da rede, 
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logo essas ações não devem ser visualizadas de forma uníssona, deixando transparecer que 

somente os povos indígenas precisam ser interculturais. Nas assertivas de Russo e Paladino 

(2014), essa compreensão segrega e demonstra uma visão errônea da interculturalidade.   

 No PEE/RO, existe um capítulo específico que trata sobre esse tema e enfatiza a 

importância de capacitar os servidores da educação de forma abrangente em sua jurisdição. 

Estabelece também as metas para uma melhoria no plano de carreira docente. Conforme 

podemos observar:  

A melhoria da qualidade do ensino somente poderá ser alcançada se for 

promovida, ao mesmo tempo, a valorização dos profissionais da educação. 

Essa valorização dar-se-á por meio de uma política global, a qual implica, 

simultaneamente, à formação profissional inicial e continuada, assim como 

as condições de trabalho, a implantação e/ou implementação do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação 

do desempenho do profissional da educação (RONDÔNIA, 2015, p. 78). 

No Plano Estadual (RONDÔNIA, 2015, p. 89), existe a presença da política de 

fomento à formação inicial e continuada, garantia de recursos financeiros direcionadas à 

inovação de práticas pedagógicas nos sistemas de ensino, com a utilização de recursos 

educacionais, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e, a aprendizagem dos alunos, 

abrangendo as escolas dos quilombolas, ribeirinhas, campo, urbana, indígena e todas as 

especificidades. Não basta existir um direcionamento, nesse sentido, “a organização e a gestão 

do trabalho escolar requerem o constante aperfeiçoamento profissional – político, científico, 

pedagógico de toda equipe escolar” (LIBÂNEO, 2008, p. 145).  

Em linhas gerais, o documento não deixa claro como deve ser esse planejamento, 

porém, de forma ampla, faz referência à importância de manter seu quadro de servidores 

atualizado constantemente. Faz menção aos novos desafios e às exigências presentes na 

atualidade no campo da educação, nessa perspectiva, coloca como prioridade a capacitação e 

a qualificação profissional (RONDÔNIA, 2015, p. 78).  

É perceptível um apontamento legal para a criação de um plano de capacitação anual 

de servidores, tanto presente no Plano Estadual de Educação, quanto na ação do PPP da 

Escola Jardim dos Migrantes. Contudo, não podemos afirmar sua efetividade, pois, ao 

direcionar uma das perguntas sobre fomento de capacitação por área e/ou tema para os 

professores, a Professora JM7 participante da pesquisa, respondeu “não, que não fez por falta 

de oportunidade”. As secretarias de educação juntamente com as escolas devem ter como 

meta ampliar as possibilidades de formação continuada, nesse cenário, “é necessário um 

incessante investimento no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, seja 
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propiciando-se, na escola, um clima de trabalho receptivo, seja promovendo ações de 

formação continuada” (LIBÂNEO, 2008, p. 192). 

Merece destaque uma meta específica que vai de encontro com a temática levantada 

em nosso trabalho, a saber: “Meta: 07- Garantir em 100% das escolas da educação básica, 

etapas e modalidades, condições de transversalidade para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas para as diversidades e temas transversais (direitos socioeducacionais)” 

(RONDÔNIA, 2015, p.100) 

Relacionado ao desdobramento da meta apresentada, de forma geral, o plano conduz 

as suas coordenadorias para constituir material pedagógico para todas as escolas, 

contemplando as diversidades étnico-racial. Firmar parcerias, que visem a construção de 

políticas públicas relacionadas às temáticas das diversidades e temas transversais. 

(RONDÔNIA, 2015). 

O texto deixa claro sobre a confecção de material didático para todas as escolas, 

adotando a diversidade étnico-racial. Um dos problemas que vai de encontro a esse contexto é 

a ausência de material didático para a abordagem dos conteúdos em sala de aula na escola, 

especialmente, sobre Arte e os conteúdos sobre a história e cultura indígena, a Professora 

JM7 descreve: 

Olha eu vejo que até mesmo na disciplina de história que eu também 

leciono, o material é muito superficial, é muito assim básico, passa bem 

batido a história indígena, eles não se aprofundam aí, a gente não tem como 

ter um conhecimento mais específico sobre a área, até a questão afro 

descendente a gente tem mais conteúdo do que a da cultura indígena, eu até 

esses dias ,procurei alguma coisa pra poder passar para os meus alunos em 

história, mas a gente não encontra, é uma dificuldade bem grande, em arte 

todo o material é bem escasso, é uma coisa bem, eu acredito que as pessoas, 

elas tratam com uma discriminação, eu não sei se discriminação seria a 

palavra correta, mas com descaso com a disciplina.  

Verificando a fala da professora, existe um reclame por materiais didáticos que 

considerem os conteúdos sobre a temática indígena. De certo modo, os livros trazem alguns 

temas a serem estudados, contudo, percebe-se a dificuldade até mesmo em selecionar os 

conteúdos em outras fontes, como por exemplo, a internet. Trago uma preocupação diante 

desse pouco conhecimento, muitas vezes, estamos imbuídos de um “daltonismo cultural” 

imperceptível, que conforme Candau (2016, p. 816), assegura que: 
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[...] o daltonismo cultural tende a não reconhecer as diferenças étnicas, de 

gênero e sexualidade de diversas origens regionais e comunitárias, ou a não 

colocá-las em evidência na sala de aula por diferentes razões, tais como a 

dificuldade e falta de preparação para lidar com essas questões, o considerar 

que a maneira mais adequada de agir é centrar- se no grupo “padrão”, ou, em 

outros casos, quando se convive com a multiculturalidade quotidianamente 

em diversos âmbitos, tender a naturalizá-la, o que leva a silenciá-la e não 

considerá-la um desafio para a prática educativa. Trata-se de um “dado” que 

não incide na dinâmica promovida pela escola. 

Assim, o daltonismo cultural é um termo utilizado para descrever determinado grupo 

de pessoas, que não conseguem perceber a pluralidade cultural. É uma analogia às cores do 

arco-íris e a dificuldade que os daltônicos possuem em identificar a diversidades de cores 

existentes. Podemos garantir que essa dificuldade de buscar materiais, conteúdos, propor 

temas que trabalhem, problematizem e discutam a diversidade, faz parte do aparato da 

colonialidade, presente em nossas mentes. Naturalmente, essa colonialidade tornou-se parte 

da cultura de muitos professores e professoras, que atuam nas escolas e, reverbera nas salas de 

aula. 

Não se faz educação de qualidade que busque romper com o complexo de branquitude 

curricular e de disseminação de conteúdos monoculturais e eurocênctrico sem recursos 

financeiros. É mencionado no documento a garantia de dotação orçamentária para ações 

referentes à temática pesquisada, além de obrigar a institucionalizar todas as políticas públicas 

da diversidade, que garantam os direitos aos indígenas e demais populações tradicionais, arte 

e cultura na escola, nos projetos político-pedagógico das escolas estaduais, no que couber, de 

acordo com o diagnóstico da comunidade (RONDÔNIA, 2015, p. 101). 

O PPP é o plano amplo de ações da gestão pedagógica e escolar, o qual busca um 

rumo, uma direção, de acordo com Veiga (2013, p. 13), deve estar articulado ao “[...] 

compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população”. Mas também, 

deve ter o compromisso com a formação do cidadão e com a sociedade, para a autora, o PPP 

deve ser intencional e, “reside na formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo”.  

A escola Jardim dos Migrantes (EJM) define o seu PPP em três eixos: Pedagógico; 

Financeiro e Administrativo. A proposta curricular tem como base os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e a matriz curricular estadual. Segundo o PPP, o currículo da escola está 

voltado para as competências básicas, como aprender a aprender, saber acessar e interpretar a 

informação, trabalhar em grupo e usar as linguagens com propriedade. 

A sistematização está organizada no currículo da escola, de acordo com o PPP (EJM, 

2018, p. 10), é composta do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, pelas disciplinas: Língua 
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Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Matemática, Educação Física, Educação Religiosa 

e Arte. No fundamental II, de 6º ao 9º ano, o currículo é composto pelas seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Educação Religiosa, Língua Estrangeira Inglês, 

Educação Física, Ciências, Geografia, História e Sociologia.  

A escola apresenta, no documento, projetos de caráter anual, que proporcionam 

integração, ora somente com a comunidade interna, ora integra comunidade interna e externa. 

As propostas são intituladas, a saber: 

Dia “D” do PIPE (Plano de Intervenção Pedagógica) – Será escolhido um 

dia do mês de março e o encontro acontecerá durante o dia todo com todos 

os professores para analisar o resultado obtido pela escola no ano anterior e 

assim construir o plano de intervenção através de atividades diferenciadas. 

Socialização do PIPE para a comunidade escolar – Será apresentado para 

comunidade escolar o plano de intervenção que acontecerá em um dia no 

mês de abril. 

Dia da Família – A escola promoverá um momento de interação entre a 

escola, alunos e familiares a fim de resgatar valores e aproximar a família da 

escola. Este momento acontecerá no 1º bimestre. 

Dia Literário: Atividade literária com apresentações variadas: teatro, dança, 

declamação de poesia, música popular, etc. As professoras de Língua 

Portuguesa organizarão duas apresentações por sala. Sendo 50% aula em 

sala e o restante com apresentação na quadra esportiva da escola. 

Formação continuada: Acontecerá uma formação por bimestre no período 

matutino e vespertino com todos os docentes da escola. 

Dia do estudante:  Comemoração do dia do estudante no mês de agosto, 

com 50% de aula em sala e o restante gincana: brincadeiras, torta na cara, 

desafios. Essa atividade será ofertada aos alunos de 6º ao 9º ano. 

Dia das crianças: Comemoração do dia das crianças no mês de outubro com 

atividades diferenciadas em sala de aula como: sessão de cinema, bingos, 

brincadeiras. A escola ofertará lanche diferenciado dos demais dias. 

Feira do conhecimento: Atividade de pesquisa e prática que será 

apresentada em dois momentos: no mês de setembro apresentação dos 

trabalhos de pesquisa dos alunos de 6º ao 9º ano. No mês de outubro 

apresentação dos trabalhos de 1º ao 5º ano. Ficando livre de 6º ao 9º ano com 

escolha dos professores de tema livre e de 1º ao 5 º ano com tema 

determinado. 

Interclasse: será definido pelo conselho de professores o regulamento do 

evento, sendo que a realização de jogos interclasse acontecerá na última 

semana do 4º bimestre, nas modalidades de futsal, handebol, voleibol, 

queimada, xadrez e dama. Para as turmas de 4º ao 9º ano do ensino 

fundamental. 

Confraternização com os funcionários: Acontecerá no mês de dezembro, 

um almoço de confraternização (EJM, 2018, p. 15).  

De acordo com a análise, o PPP não mencionou nenhuma atividade ou projeto escolar 

que trabalhe o tema sobre os povos originários. Não faz menção à Lei 11.645/2008 e não 
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apresenta ações educativas, que discuta, na escola, as relações étnico-raciais. Acredito ser 

importante repesar e inserir ações que tratem a diversidade cultural, a importância da história 

das culturas dos povos tradicionais ao nosso país e ao contexto local. A própria escola 

demonstra fragilidade sobre o atendimento à Lei.  

A ausência da base legal de inserção da temática indígena, na escola, no PPP talvez 

possa significar várias coisas. Uma delas seria um provável desconhecimento, uma segunda 

hipótese mais grave poderia ser de considerar irrelevante a sua aplicação em detrimento de 

dar importância a outros saberes e ações para a escola. Essa falta de compreensão e 

interpretação da Lei 11.645/2008 fortalece a disseminação do preconceito e a disseminação 

dos estereótipos. A inserção da legislação: 

Pode contribuir no combate ao preconceito e à discriminação de caráter 

étnico e racial, sob quatro aspectos: a Lei 11.645 de 2008 como uma possível 

resposta às práticas sociais discriminatórias; seus antecedentes históricos; as 

interpretações e expectativas, bem como a referida Lei no contexto 

amazônica (NEVES, 2013, p. 12). 

Vale ressaltar que o PEE/RO descreve, por meio das coordenadorias regionais do 

estado, orientando as escolas sob sua jurisdição a reformularem seus projetos político 

pedagógico anualmente, estabelecendo metas de aprendizagem, em conformidade com a 

organização do currículo, respeitando as diversidades culturais e regionais. Em específico, da 

escola Jardim dos Migrantes, o PPP não foi revisado, nem atualizado, em pelo menos nos 

últimos dois anos. As mudanças ocorreram, apenas, em números quantitativos de servidores 

lotados na escola. 

A lei não está presente no PPP, não sendo informado se existe um trabalho mais 

direcionado às questões indígenas. No relato da professora JM7 do estado, ela diz: “conheço a 

Lei superficialmente”. Ao perguntar sobre quais são as ações da escola frente à temática, ela 

respondeu: “Olha eu acredito que deixa a desejar, nós não temos material didático para 

lecionar sobre o assunto e não temos amparo nem mesmo sobre fontes para pesquisa, em 

nenhuma das escolas, que eu já trabalhei”. Em um estudo realizado por Bergamaschi e Gomes 

(2012, p. 58) sobre a temática indígena na escola: ensaios sobre a educação intercultural, esse 

estudo aproxima-se do relato da Professora JM7. 

Quando os professores foram questionados sobre o tipo de trabalho que realizavam em 

relação à temática indígena, muitos criticaram o livro didático e afirmaram que buscam 

conhecer como os povos indígenas vivem na atualidade. Porém, reclamaram a falta de 
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informações e materiais, pois sem um estudo aprofundado o trabalho acaba sendo baseado nas 

suas experiências, ainda muito escassas em relação ao tema. 

 Outro ponto, em destaque, é a falta de clareza, quanto ao planejamento das ações 

pedagógicas, relacionando-o ao ensino e ao planejamento anual do ensino por parte da 

professora JM07 de Arte. “O planejamento escolar consiste numa atividade de previsão da 

ação a ser realizada, implicando definição de necessidade a atender objetivos, a atingir dentro 

das possibilidades, procedimentos e recursos empregados, tempo de execução e formas de 

avaliação” (LIBÂNEO, 2008, p. 149). 

Questionada, durante a entrevista, a mesma apresentou apenas um plano sucinto de 

aula e afirmou que aquele seria seu plano de ensino. O plano apresentado trazia apenas uma 

abordagem reducionista das Artes Visuais e, basicamente, era o mesmo para todas os demais 

anos, com pequenas variações, desconsiderando as demais linguagens, tais como: Música e 

Artes Cênicas. 

Durante a entrevista, fizemos a seguinte pergunta sobre a Lei 11.645/2008. Ao 

elaborar o seu plano de ensino anual, você insere conteúdos sobre História e a Cultura 

Indígena, como você os aborda? A Professora JM07 respondeu:  

Olha como eu disse, pela falta de material de pesquisa, o livro didático traz 

pouca coisa, o que a gente pode inserir é bem pouco mesmo. O plano de 

curso anual tem alguma coisinha, mas assim, bem superficial, por falta de 

conteúdo mesmo de material de pesquisa. 

Apesar de não ter falado na entrevista, é perceptível que ela usa como apoio o livro 

didático, conforme sua fala, dirigi outra questão presente no roteiro da entrevista: Qual a sua 

concepção sobre a forma que você aborda o conteúdo sobre História e Cultura Indígena na 

aula de Arte? Ela disse: 

Olha eu tento ser o mais abrangente possível, mesmo com a falta de 

conteúdo e, com conhecimento limitado né, eu tento de procurar fontes 

externas, peço para os alunos também, até porque nós temos alguns 

descendentes de indígenas, por isso, peço para que eles relatem também a 

questão cultural, religiosa da família deles, peço relatos pra eles e a gente vai 

tentando assim, fechar as lacunas que é muito difícil, mas a gente tenta. 

Ainda no trabalho de Bergamaschi e Gomes (2012), as autoras recorrem a um estudo 

similar realizado por Grupioni (1996, p. 424), onde constatou-se que “[...] dentro da sala de 

aula, os professores revelam-se mal informados sobre o assunto, e os livros didáticos, com 

poucas exceções, são deficientes no tratamento da diversidade étnica e cultural existente no 

Brasil [...]” e isso, em grande parte se deve ao fato de a formação profissional não contemplar 

a temática indígena. 
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O problema que ficou explícito é a existência de áreas que os professores atuam fora 

de sua formação de origem, uma dessas áreas diz respeito ao componente curricular Arte, 

prejudica o processo de ensino e aprendizagem, não por culpa do professor ou professora, mas 

pelo não cumprimento do estabelecido legalmente. O ensino de Arte possui em sua natureza 

concepções metodológicas e didático pedagógicas peculiares e, necessita de que o professor 

saiba tratar, trabalhar os conteúdos, especialmente, o que se refere a Lei 11.645/2008, sobre a 

História e Cultura Indígena, para que se chegue ao objetivo esperado, atingindo as habilidades 

e competências almejadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Primeiramente, porque o docente da disciplina deve ter a consciência de que os povos 

indígenas não compartilham com a nossa noção de arte. Que essas habilidades presentes na 

confecção dos artefatos indígenas possuem características do que os não indígenas chamam 

de arte. A formação contínua é importante para o professor e a professora da disciplina 

trabalhar os diversos aspectos da fruição estética e as diversidades dessa concepção, ou seja: 

[...] não é porque inexistem o conceito de estética e os valores que o campo 

das artes agrega na tradição ocidental que outros povos não teriam 

formulado seus próprios termos e critérios para distinguir e produzir beleza 

(LAGROU, 2009, p. 11). 

Um bom preparo possibilita segurança e compreensão da importância de abordar, 

significativamente, consciente do seu papel transformador. Com a professora que iniciou a 

pesquisa ainda foi possível coletar algumas informações relevantes por meio da entrevista, 

segundo relato da mesma, ela ministrava aula em outras escolas do estado, sendo lotada 

também com história e, no Jardim dos Migrantes com Arte. Confirmou despreparo e falou da 

fragilidade existente em sua habilidade em atuar com a disciplina de Arte, pois, sua formação 

é Bacharelado em Teologia: 

Professora JM7 não me sinto exatamente preparada, fui lotada porque seria a 

área de conhecimento que mais se próxima da minha área de formação e que 

me habilitava, portanto eu não me sinto preparada para isso, indiretamente 

havia um pouco de conteúdo que abordavam linguagens artísticas. 

 

No PEE/RO, é descrito, claramente, sobre a formação para as especificidades. O 

documento, (RONDÔNIA, 2015, p. 79) enfatiza sobre a formação especializada por área “a 

formação continuada como formação especializada deve qualificar para o exercício; funções 

ou atividades educativas especializadas; de natureza pedagógica”. Percebemos, na entrevista, 

que na prática esse ponto deixa a desejar e, provavelmente, não atinja todas as escolas. 

Ao questionar a professora JM7, durante a entrevista, sobre a oferta de curso de 

formação continuada em arte ou que abordasse as relações étnico-raciais, exclusivamente, a 
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indígena, pela coordenadoria regional de educação do estado, ela respondeu: “não, não tive a 

oportunidade”. Isso apresenta uma fragilidade na oferta de capacitação que atenda a todos os 

professores e professoras do quadro com lotação em Arte. 

Verificamos que o apresentado pelo plano sobre o tema, não está contemplado na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim dos Migrantes. Durante o percurso de um ano 

de pesquisa, foram três mudanças na lotação docente. Questionando a direção sobre a 

formação dos professores, todos os três apresentados pela direção atuavam fora de sua área de 

formação, geralmente, para complementação de carga horária. As diversas e constantes 

mudanças inviabilizaran o planejamento proposto para intervenção na escola. 

Outra vertente é que dentro do PEE (RONDÔNIA, 2015, p. 92), apresenta-se a 

importância da presença da arte na escola, estabelecendo garantias, a partir da aprovação do 

Plano, projetos de incentivo ao desenvolvimento da arte e cultura popular na escola. Para 

Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 12), “[...] a arte é importante na escola, principalmente, 

porque é importante fora dela[...]”, consideramos a arte relevante no contexto escolar por ser 

um conhecimento construído durante os tempos, é um patrimônio cultural da humanidade e 

todo ser humano tem direito a esse saber e ao seu acesso. 

Nesse sentido, buscamos informações nas ações que envolvam a arte desenvolvida 

pela escola Jardim dos Migrantes.  Buscamos algo que se aproximasse disso no PPP 

(RONDÔNIA, 2018). Percebemos que não existe uma abordagem direta, dependendo da 

proposta de cada professor ou professora responsável definir em os temas. A ação é 

denominada como Feira do Conhecimento:  

Atividade de pesquisa e prática que será apresentada em dois momentos: no 

mês de setembro, apresentação dos trabalhos de pesquisa dos alunos de 6º ao 

9º ano. No mês de outubro, apresentação dos trabalhos de 1º ao 5º ano. 

Ficando livre e 6º ao 9º ano com escolha dos professores de tema livre e de 

1º ao 5 º ano com tema determinado (RONDÔNIA, 2018, p. 15). 

Não é forçoso afirmar a presença de um descaso pela Arte na escola e sua 

subvalorização, se fizermos uma ligação com a presença das expressões culturais dos povos 

indígenas nos conteúdos, esse problema é agravado. Fica evidente o direcionamento no plano 

estadual de educação, que as coordenadorias regionais juntamente com as escolas, devem 

inserir nos currículos a temática que trate sobre os povos originários, como podemos ver: 
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Assegurar nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das 

Leis nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 

assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a 

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil (RONDÔNIA, 2015, p. 101). 

 Se de um lado temos uma fragilidade sobre a valorização da disciplina de Arte no 

componente curricular, por outro, ao direcionarmos a Lei 11.645/2008, quando ela deixa claro 

que a escola deve enfatizar essa temática em Arte, a situação piora. Primeiro pelo pouco 

conhecimento da lei. Segundo pelo despreparo da escola em lidar com o assunto reproduzindo 

a ausência e disseminando apenas uma forma de se ver e conhecer o mundo. Sobre essa 

questão a Professora JM07 faz as seguintes considerações: 

Eu gostaria assim que de uma forma geral não é apenas uma deficiência 

minha com a disciplina, existe também um descaso, gostaria que nós 

tivéssemos um conteúdo mais completo né, os nossos livros didáticos são 

muito restritos, não posso nem falar resumido, mas não tem conteúdo sobre. 

São coisas vagas e a gente não consegue trabalhar com os livros didáticos e 

quando você procura outras fontes, também é muito difícil encontrar, mesmo 

com fontes tecnológicas, nós vemos que nosso país não tem estrutura para 

trazer esses conhecimentos, que é muito importante para os nossos alunos, 

porque trabalha não somente a aceitação da diversidade cultural, quanto 

outros conceitos, o que eu gostaria é que tivéssemos um material de trabalho 

mais amplo.  

Como podemos observar, o PEE/RO, estabelece metas voltadas para a Arte e para as 

questões acerca da interculturalidade. No entanto, essas metas para serem atingidas devem ser 

trabalhadas, conjuntamente, com a secretaria estadual de educação, coordenações regionais e 

escolas.  

 Fica evidente um impasse entre o que está disposto no plano de diretrizes e a realidade 

da escola. Todas as diretrizes e normativas devem ser construídas em conformidade com o 

PEE/RO. Respeitando a diversidade cultural dos povos tradicionais, promovendo uma 

educação voltada para as relações étnico-raciais. Estabelecer parcerias com as instituições de 

ensino superior que garantam formação inicial e, continuada em diversas vertentes da 

educação.  

 

7.5.2 A experiência na escola municipal 

 

A realidade observada na escola municipal Jandinei Cella (EMJC) de certo modo foi 

mais produtiva em comparação a escola estadual Jardim dos Migrantes. O contado com os 
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professores foi organizado em conjunto com a gestão. A escola demonstrou interesse imediato 

na proposta apresentada através do projeto da pesquisa e deu suporte até a sua conclusão. 

 Todo cronograma foi pensado a partir da realidade e possibilidade dos professores e 

professoras desde as entrevistas até as oficinas interventivas. Os docentes participantes, todos 

são graduados em Pedagogia e tiveram durante sua formação algum contato com o ensino de 

Arte. Seguindo a mesma lógica, iremos intercalar pontos presentes no plano municipal de 

educação, o projeto político pedagógico, com a realidade apresentada na escola observada, 

durante a pesquisa de campo, com as entrevistas in loco. Sobre esses aspectos que fazem parte 

na forma que a gestão atua na escola pode se afirmar que: 

[...] a presença ou ausência de certas características organizacionais das 

escolas – tais como o estilo de direção, o grau de responsabilidade dos seus 

profissionais, a liderança organizacional compartilhada, a participação 

coletiva, o currículo, a estabilidade profissional, o nível de preparo 

profissional dos professores etc. são determinantes da sua eficácia e do nível 

de aproveitamento escolar dos alunos (LIBÂNEO, 2008, p. 32). 

Aparentemente a escola possui um sistema organizacional relacionado às tarefas mais 

contundentes e, efetivo quanto à gestão. A partir do contato com a diretora da escola, 

solicitamos o PPP. No qual coletamos algumas informações que facilitaram a compreensão do 

perfil da escola, cruzamos as informações com as diretrizes do Plano Municipal de Educação 

(PME), com a realidade relatada, durante as entrevistas, com os professores e seus planos de 

ensino.  

Pensamos melhor compreender, primeiramente, algumas metas básicas propostas pelo 

PME Ji-Paraná. De acordo com o descrito no PME, as escolas deverão implementar ações 

educativas que considerem os territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias, 

considerando, especificamente, as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas 

das comunidades envolvidas, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade (JI-

PARANÁ, 2015, p. 01).  

O plano determina que os PPPs das escolas sejam reformulados, anualmente, 

respeitando as diversidades culturais e regionais, observando as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental. Fica evidente o direcionamento tanto para a Arte, quanto para as 

questões étnico-raciais. Podemos observar que a arte além de ter sua importância curricular, 

ela pode ser pensada de forma articulada com os espaços extracurriculares, ela pode auxiliar 

na permanência dos alunos na escola e atender várias metas e estratégias previstas no PME de 

Ji-Paraná, abaixo temos a descrição da estratégia: 
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Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais, recreativos e esportivos e com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas 

e planetários; criar meios para otimizar o tempo de permanência dos alunos 

na escola, articulando a jornada de efetivo trabalho escolar com atividades 

recreativas, esportivas e culturais (JI-PARANÁ, 2015, p. 03). 

  Foi constatado no documento metas e estratégias que estão em consonância com o 

que determina LDB nº 9394/96 e com PNE. Dentre, estão as que dizem respeito à construção 

de propostas pedagógicas que respeitem as diferenças culturais e suas particularidades. Como 

podemos observar no seu Art. 8º: 

I. asseguram a articulação das políticas educacionais com as demais políticas 

sociais, particularmente as culturais; II. Consideram as necessidades 

específicas das populações do campo e das comunidades indígenas, 

asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural (JI-PARANÁ, 

2015, p. 01). 

No contexto do plano municipal de educação, o texto cita de forma clara as Resolução 

CNE/CP nº 01/2004 e CNE/CEB nº 057/2012 que definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, nos termos da Lei nº 9394/96 e, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena, respectivamente. 

As propostas baseadas no princípio da interculturalidade foi posto no plano municipal 

que as escolas garantam nos seus currículos escolares conteúdos sobre a História e a Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena, mas também implementar ações educacionais, nos termos das Leis 

n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, nº 11.645, de 10 de março de 2008 (JI-PARANÁ, 2015, 

p. 3). 

 Na perspectiva do plano, está como meta e estratégia de desenvolver, consolidar 

políticas de produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas da 

Educação Básica que promovam e contemplem as realidades dos povos do campo e indígena, 

respeitando, valorizando as especificidades das diferentes faixas etárias. Considerar a 

implementação efetiva da Lei 11.645/2008, especialmente, na realidade da Amazônia pode: 

[...] contribuir significativamente para minimizar equívocos e estereótipos 

sobre os índios, uma vez que vai exigir dos sistemas de educação – públicos 

e privados – processos continuados de formação docente, uma estratégia 

adequada para enfrentar e combater os desafios postos no complexo jogo de 

aprendizagem da diferença (NEVES, 2013, p. 7). 

Enfatizar a importância de estabelecer uma construção democrática e participativa dos 

projetos políticos pedagógicos das escolas, garantindo a inserção de conhecimentos outros, 

vai de encontro com o princípio proposto pela interculturalidade. Para Walsh (2009), esse 
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direciona o planejamento escolar para uma pedagogia e práxis que assumam a perspectiva da 

decolonialidade. De tal modo que os currículos tragam em suas propostas formativas 

possiblidades de trabalhos interculturais que deem visibilidade aos conhecimentos construídos 

pelos povos originários e destaquem a importância histórica e cultural para o povo brasileiro, 

promovendo o desenvolvimento de uma sociedade menos preconceituosa e mais justa. 

Adentraremos agora ao Projeto Político Pedagógico da escola Jandinei Cella e, 

paralelamente, recorreremos ao PME e aos dizeres dos professores e professoras. Todas as 

informações descritas, nesta parte, foram retiradas do PPP da escola referente ao ano de 2017. 

Segundo informações repassadas pela direção da escola, o documento estava sedo revisto para 

atualização, no entanto, é o que está vigente para o ano de 2019. Alguns dados quantitativos 

estão desatualizados.  

Um ponto importante na análise do documento é que a escola coloca como necessária 

a aplicação da Lei 11.645/2008 devido ter um considerável índice de raça/cor autodeclarados 

nas categorias negro, pardo e indígena na instituição. Uma proposta para a educação 

intercultural é um projeto que possa provocar, questionar as ausências – de saberes, tempos, 

diferenças e, pensar, trabalhar a partir das emergências que se revelam “através da ampliação 

simbólica de pistas ou sinais” da própria experiência, particularmente, a dos movimentos 

sociais (WALSH, 2009, p. 23). 

Por conta dessas diretrizes, coube direcionar um questionamento aos professores e 

professoras entrevistados, a saber: “ao elaborar o seu plano de ensino anual, você insere 

conteúdos sobre História e a Cultura Indígena?” Todos os docentes responderam que sim, 

enfatizaram que a forma de inserção se dá com a interdisciplinaridade, no momento do 

planejamento, que ocorre de forma conjunta, conforme as competências e habilidades 

exigidas no programa da rede vencer. 

Professora JC1 – Sim, de acordo com as habilidades, porque nós temos as 

habilidades da rede vencer, que o município trabalha, nas habilidades vem 

em história. Trabalhamos em um bimestre e pouco conteúdo, pouco mesmo.  

Devido a gente não ter um suporte e, existe uma cobrança das outras 

matérias, das outras disciplinas.  

Professora JC2 – Sim é inserido. A abordagem é contemplando as 

habilidades com o uso de materiais de pesquisa, textos informativos, é dessa 

forma.  
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Professora JC3 – Planejamos junto, eu e outra colega de turma, a gente 

planeja dentro do que as habilidades e competências que a rede vem pedindo 

e a gente pesquisa, tem o livro didático do aluno né e faz aquilo que está ao 

nosso alcance, como eu já disse anteriormente, a gente sente essa falta. Em 

história do Brasil, eu gosto muito, então eu aprofundo tudo aquilo que 

aprendi, eu pesquiso. Agora a cultura indígena, especificamente, eu sinto que 

falta um pouco. Em arte, eu trago do jeito que eu compreendo né, o artesanal 

mesmo, o que que o índio produz, aquilo que a gente pesquisa e que 

consegue passar para os nossos alunos, mas falta toda aquela formação, esse 

trabalho superficial ele é feito.  

Professora JC4 – Nós temos nas habilidades, mas não tem nada 

separadamente pra gente trabalhar. Ele tá presente.  

Professora JC5 –então dentro do material, dentro do planejamento, quando 

o conteúdo programático trata, a gente trabalha esses conteúdos sim. 

Tratando do processo histórico, formação da nossa sociedade, em específico 

aqui do Brasil, com a grande participação da população indígena, mas, 

especificamente, a gente não tem questão do conteúdo específico quanto a 

isso aí.  

Professora JC6 – Nós trabalhamos essa temática de forma interdisciplinar. 

Trabalhamos com textos jornalísticos, com textos informativos sobre a 

cultura, então eles trabalham leitura e interpretação. Na arte, eles trabalham a 

pintura, eles trabalham fazendo quadros e também trabalhamos nas outras 

matérias, matemática, geografia. 

 

Fica evidente que a temática indígena não é trabalhada na disciplina de Arte. É comum 

no relato que a abordagem é realizada na disciplina de história, conforme o previsto no 

planejamento da Rede Vencer, que gerencia a estrutura curricular, mas também os planos 

anuais. Tratando-se de currículo, a proposta curricular da escola está estruturada, conforme as 

diretrizes nacionais. Mas, do primeiro ao quinto ano, a matriz que estabelece as competências 

e habilidades segue os princípios da Rede Vencer. A Rede Vencer é um sistema vinculado ao 

Instituto Ayrton Senna, que está presente em 24 estados da federação. Em Rondônia, situam-

se em 4 municípios, totalizando 29 escolas, que aderiram a essa rede.  

Verificamos um problema relacionado à forma como o currículo é pensado e 

desenvolvido na escola, pois, sua gerência fica a cargo de uma organização alheia à escola. 

Ao meu ver, existe uma perda de autonomia da escola em elaborar um currículo, cuja base de 

conteúdos atendam às necessidades da realidade local e, tenham como ponto de partida o 

cotidiano. Vivemos em terras amazônicas com uma forte presença da cultura indígena, 

partindo do princípio descrito por Silva (2017), onde diz que o currículo é lugar, espaço, 

território e identidade e atua em território político. Para tanto serve aqui um questionamento: 

qual identidade curricular a Rede Vencer preparou para a realidade da escola Jandinei Cella 

em Ji-Paraná?  
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Ao verificarmos a matriz curricular da escola o currículo está estruturado, conforme a 

matriz disposta pela Rede Vencer: Língua Portuguesa; Matemática; Ciências; Geografia; 

História; Língua Estrangeira - Inglês; Educação Física; Arte; Ensino Religioso. Nessa 

estrutura, também consta uma parte diversificada com Técnica de Redação e, Língua 

estrangeira (Inglês) da Educação de Jovens Adultos. Durante a primeira oficina, ao se tratar 

do currículo, mas ainda do plano anual de ensino, as participantes pediram que não fossem 

identificadas com o nome fictício, porém, concordaram com a divulgação da fala: 

PJC – O próprio sistema nos obriga a ser muito conteudista e, 

tradicionalista. É dentro das competências e habilidades, se você não deu o 

conteúdo já era. É cobrado, é fiscalizado e vem querendo resultado no papel, 

querendo registro, ou você faz ou faz. Nós estamos hoje, aqui na oficina, 

mas, dia 06, está lá o conselho para verificar o que você fez e não fez. No 

nosso registro do diário eletrônico, se você registra fora do que era pra ser 

eles já questionam. Nós estamos presos numa caixinha, dia 06 essa 

“caixinha” vai lá na escola, é muito bonito falar, mas o fazer, ele não te 

deixa fazer. Ele quer que você faça, mas não te deixa fazer. Nós acabamos 

ficando dentro da caixinha mesmo. Quer que a pessoa tenha autonomia, mas 

não tem autonomia. Você tem autonomia pra dar conta, cumprir dentro dos 

prazos. Ai vem uma nova forma de avaliação, até temos descrito para falar 

sobre os indígenas, mas é assim, a gente não consegue por conta disso. 

 Na descrição acima, foi citado como foi feito acompanhamento da atividade docente. 

Destacamos, na análise do projeto político pedagógico, o modelo de acompanhamento do 

desempenho pedagógico. A base de acompanhamento do desempenho pedagógico da 

aprendizagem é voltada para atender as metas constantes no programa da Rede Vencer. O 

coordenador ou a coordenadora pedagógica acompanha continuamente o desempenho do 

professor em relação à sua prática em sala, bem como seu comprometimento com a 

aprendizagem dos alunos através de fichas e, relatórios distribuídos pelo programa. 

Todos os conteúdos já estão, previamente, descritos nos planos anuais de ensino de 

acordo com o ano/série, cabendo ao professor apenas planejar a aula, conforme as diretrizes 

expostas pela Rede Vencer. Para verificar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, a 

rede elabora duas avaliações externas, durante o ano. Essa avaliação leva em consideração as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, não são requisitos para promoção do aluno. 

As avaliações são de responsabilidade do Circuito Campeão (CC), através da Rede Vencer 

(EMJC, 2017). Essa fórmula pronta carrega uma proeminente relação de poder e dominação 

na medida, que apresenta no papel a preocupação com a diversidade étnica-racial,  não é 

cumprido como deveria, vejamos como ocorre com a temática indígena que: 
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[...] é tratada como suplementos do currículo escolar, esta é a tônica de 

trabalho em muitas de nossas salas de aula, quando desenvolvem o que 

poderíamos chamar de “currículo de turistas”. Currículos nos quais a 

informação sobre as comunidades silenciadas, marginalizadas, oprimidas e 

sem poder é apresentada de maneira deformada, com grande 

superficialidade, centrada em episódios descontextualizados (SANTOMÉ, 

1998, p. 147). 

Essa avaliação e fiscalização descrita pelos docentes, ocorre também com os técnicos-

administrativos avaliados pela Rede. Os dados coletados nos relatórios citados servem de 

estudos e análises na escola, bem como na Secretaria de Educação. Uma vez que o 

cumprimento da Sistemática de Acompanhamento da Rede Vencer é uma exigência 

educacional do Município. Os demais funcionários da escola são avaliados, ao final do ano 

letivo, quando todos se reúnem e analisam os pontos positivos e negativos de cada função. O 

balanço feito é registrado em ata.  As atribuições e funções de cada setor da escola estão 

definidas no Regimento Escolar, onde cada funcionário tem suas funções estabelecidas, seus 

direitos e deveres, como também, em caso de necessidade, pode-se dispor das penalidades 

aplicáveis (EMJC, 2017). 

Os aspectos descritos acima, focam na execução das tarefas e cumprimento das metas 

dispostas no planejamento do programa disponibilizado pela instituição gestora adotado pela 

secretaria municipal de educação. Verifica-se de certo modo, o cerceamento da autonomia 

docente. Outro provável problema está nas questões voltadas para a realidade local, pois é um 

plano que já vem definido e que deve ser seguido. De antemão, fica claro o foco excessivo no 

controle, comum nas escolas da América Latina de hoje, como se observa, na citação abaixo:  

Muitas das políticas educacionais hoje vigentes nos países latino-americanos 

orientadas à educação escolar enfatizam dois aspectos fundamentais: a 

avaliação e a gestão [...] Essa lógica vem se afirmando cada vez com maior 

força, a ponto de construir uma verdadeira “cultura da avaliação”, que 

termina por orientar os processos de ensino-aprendizagem das escolas de 

ensino básico, segundo depoimentos de inúmeros educadores/as (CANDAU, 

2016, p. 805). 

A autora enfatiza que os docentes se sentem continuamente pressionados pelos 

“múltiplos mecanismos burocráticos, pelas condições de trabalho, pelas inúmeras avaliações 

locais e, nacionais e pela necessidade de garantir desempenhos que permitam às escolas e aos 

sistemas de ensino obter cada vez mais resultados considerados melhores” (CANDAU, 2016, 

p. 813). Por isso, a arte e suas linguagens ficam sempre para quando for possível.  

Frente à caracterização da gestão pedagógica na escola, buscamos saber dos 

professores e professoras, se eles conhecem as prerrogativas da Lei 11.645/2008, que trata 

sobre a História e Cultura Indígena na escola. Dos seis docentes entrevistados, a metade não 
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conhecia a lei. Os demais afirmaram conhecer, mas de forma superficial. De acordo com a 

realidade apresentada, perguntamos se a secretaria municipal de educação supria essa 

necessidade de conhecimento acerca da lei com a oferta de formação inicial ou continuada, as 

respostas foram: 

Professora JC1 – Não, não oferece. 

Professora JC2 – Não. Especificamente não. Há uma orientação que a gente 

trabalhe isso e, a gente trabalha com os livros didáticos. 

Professora JC3 – Já aconteceu deles oferecem uma oficina, um curso, 

porém, as vagas são limitadas e aí é feito um sorteio quem tem sorte vai, 

quem não tem não vai. E detalhe, quando tem não é muito aprofundado é 

tipo... é só dá uma clareada. Eu sinto falta de um curso que você consiga 

compreender melhor que você trabalhe essa oficina mais aprofundada, não 

assim, só uma tarde. Eu penso que uma tarde não se consegue formar, com 

uma temática tão interessante e séria como essa.  

Professora JC4 – Esse que eu falei anteriormente, uma palestra, foi uma 

manhã com essa professora. E quando oferece as vezes é feito um sorteio na 

escola, esse sorteio, muita das vezes, a gente não é levado a ir, por exemplo, 

eu sou 25 horas, aí, as vezes quem é contemplado é quem tem 40 horas, que 

eles podem trocar o seu turno de trabalho né.  

Professor JC5 – Não sei informar. Mas fizemos alguns encontros acerca da 

educação especial. 

Professora JC6 – Não.  

 

Diante das informações contidas no PPP da escola, buscamos verificar ainda se os 

professores, sentiam-se preparados para atuarem com o componente curricular Arte. Dos seis 

professores participantes, apenas dois relataram não terem tido contato com o ensino de Arte 

na formação inicial. Os que informaram não ter contato com a Arte descreveram: 

Professora JC03 – Não, infelizmente não. Nem nas especializações. Às 

vezes, participei de palestra oferecido pela secretaria. Só que assim, a gente 

tem que contar com a sorte, porque geralmente vem de lá uma quantia de 

vagas, com uma quantia bem pequena de pessoas que podem participar. E aí 

é feito sorteio, nesse tempo que estou aqui, eu fui sorteada uma vez e aí eu 

tive o privilégio de ir e foi uma semana bem bacana na escola Jovem Vilela. 

Professor JC05 – Não, na ocasião não me lembro que teve especificamente, 

a gente sempre de como a gente deveria tratar alguns conteúdos, interligados 

com outras disciplinas, mas não necessariamente sobre a questão indígena. 

Cabe aqui uma reflexão, se o professor ou professora não tem segurança no assunto 

sobre o qual ele vai abordar, em sala de aula, certamente, a opção para ele á a fuga. Por mais 

que seja uma política institucional das secretarias do estado, do município, existe também 

uma responsabilidade que é social. Essa responsabilidade recai sobre o professor, pois, não 

basta ficar aguardando uma mobilização por parte do estado ou município, a iniciativa deve 

partir do próprio sujeito. Principalmente, quando nós mesmos começamos a refletir sobre a 

prática. 
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Freire (1996) destaca que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Somente a partir da necessidade de superar 

os desafios de ver a educação como prática social. Nesse sentido, Franco (2015, p. 608) 

reforça que “[...] a educação, como prática social histórica, transforma-se pela ação dos 

homens e produz transformações nos que dela participam”.  

Podemos observar que quanto às questões formativas descritas no PME, tendo como 

meta a implementação de programas de formação inicial e continuada aos servidores da 

educação municipal é falha. O documento descreve que a partir de 2016, a capacitação seria, 

conforme habilitação e/ou atuação. Pressupõe que dentre estas formações estejam as 

relacionadas ao ensino de arte e, a temática sobre história e cultura indígena na escola ou 

formação correlata, como por exemplo, para as relações étnico-raciais. De acordo com as 

falas, a SEMED oferece capacitação continuada, porém, de forma insuficiente para atender 

toda a demanda da escola. A SEMED envia poucas vagas para a escola e essas vagas, 

geralmente, são preenchidas, por meio de sorteio, realizado entre os docentes.  

Os documentos versam sobre a realização de formação continuada, presencial e/ou à 

distância para os profissionais da educação, para o reconhecimento, valorização da 

diversidade e a democracia participativa. Relacionando-as ao ensino de arte devido a 

obrigatoriedade prevista na LDB. Todavia, a sua efetiva execução no ambiente escolar é 

insuficiente para contemplar, significativamente, todo seu aspecto formativo. Apesar de não 

se sentirem preparados, de alguma forma, a temática indígena, mesmo que, superficialmente, 

era abordada. Como vimos, a abordagem se dá mais diretamente em história do que em Arte. 

Nesse sentido, conduzimos a pesquisa para sabermos como cada docente abordava a temática 

em suas aulas, as respostas foram: 

Professora JC1 – A gente aborda mais é na aula de história, a aula de Arte 

fica mais para uma apresentação, uma dança, uma música, e é assim, 

infelizmente né, é a nossa realidade, então é mais abordado na aula de 

história. A arte fica ali sabe, se der tempo eu faço, se não der eu não faço, a 

gente tem que ser real né, realista e a gente sempre deixa pra depois né? 

Professora JC2 – A abordagem é feita através de a contemplação das 

habilidades. Em rodas de conversas, textos informativos, atividade de 

pesquisa, utilizo música, a dramatização, sempre a gente procura trabalhar a 

teoria e inserir a prática também. Até porque assim, a dramatização, a 

encenação, toda sexta-feira e cada turma faz esse trabalho de dramatização 

de exploração tanto visual e corporal com os alunos e cada turma expõe pra 

escola. Houve um ano que trabalhei encenação, representando a cultura 

indígena, usei uma música de um autor brasileiro. Usaram uma roupagem. 
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Professora JC3 – eu particularmente gosto de história, gosto demais de 

história, gosto da nossa história, do nosso país, sei hoje que, quando eu 

estudava, a visão era outra né, hoje com novos historiadores que se 

aprofundaram na pesquisa que já a gente vê que não era verídico, e aí a gente 

já tem essa oportunidade de verificar que a história mudou. Quando eu 

trabalho, eu mostro para meus alunos que a história mudou, olha eu aprendi 

assim, mas com as pesquisas dos novos pesquisadores, a gente descobriu que 

já não é como se dizia no passado, e assim, a gente vai fazendo aquilo que a 

gente sabe e, como é um tema em história que eu gosto muito, eu introduzo 

também, o que eu sei da cultura indígena. Sobre arte eu tenho uma visão que 

é muito pessoal, eu digo aos meus alunos que eu tenho dificuldade de avaliar 

a aula de arte, olha tu merece dez e tu merece dois, eu não consigo fazer isso, 

porque eu acho que arte é aquilo que você transmite emocionalmente pro 

papel, para o objeto de tudo que você for fazer. Até para o canto, se você não 

domina as técnicas, o seu canto é maravilhoso, porque é você que está se 

doando, está fazendo arte. Então como eu não tenho habilidade, não estudei, 

não tenho competência pra julgar se fez certo ou errado. 

Professora JC4 – eu vejo que é bastante fragmentada, precisa melhorar? 

Muito... a gente precisa ter uma visão geral pra passar para o aluno, mas o 

nosso tempo como professor de várias disciplinas é muito corrido e eu 

percebo que o aluno fica um pouco sufocado com tantas informações, então 

a gente tenta de uma maneira é passar fragmentado algumas coisas pra ele, 

não é fragmentado, assim num sentido, mas minimizar um pouco. 

Professor JC5 – então, conforme eu disse, basicamente aquilo que está 

dentro do cronograma e no processo de formação né. Todo aquele 

envolvimento, daquele processo histórico que antecedeu a chegada dos 

portugueses, falamos sobre a forma de vida, que eles tinham antes deles 

chegarem, inclusive, até as formas de vidas atuais, inclusive, eu conheço 

aqui em Rondônia algumas etnias, então isso ajuda também, a gente a 

conhecer uma realidade vivenciada e não só aquilo que está no livro né. 

Professora JC6 – não existe um direcionamento, a gente tem que pesquisar 

rapidamente, mais ou menos uma hora ou uma hora e meia e ver qual é o 

melhor para aquela série e para aquele nível, então não existe um 

direcionamento, olhar os objetivos e adaptar dentro do conteúdo, para que o 

aluno fique mais informados sobre a cultura indígena e a importância de 

trabalhar com eles é muito grande, só que o tempo é pouco.  Em arte, a gente 

trabalha com a dança, já trabalhei com uma dança indígena e uma africana e 

eles gostaram bastante. 

 

Percebe-se que os professores carregam resquícios de uma formação insuficiente para 

desenvolver o trabalho com conteúdos voltados à temática indígena através da arte. Todos 

descreveram sua pouca familiaridade com a disciplina e com o conteúdo. Desse modo, os 

professores trabalham apenas de forma sucinta, sem trazer de fato situações que provoquem 

uma mudança de concepção, direcionando o estudante a desenvolver atitudes de respeito à 

diversidade e a desconstruir preconceitos. Assim, os conteúdos relacionados à cultura são 

pouco significativos, sendo: 



104 

 

[..]contemplados pelos alunos como fórmulas vazias, e mal chegam a 

compreender seu sentido. Ao mesmo tempo os únicos possíveis, criou-se 

uma tradição na qual os conteúdos dos livros-texto aparecem como “os 

únicos possíveis”, os “únicos pensáveis” [...] Consequentemente, a esta 

altura já existem muitas vozes ausente e/ou deformadas na maioria dos 

currículos planejados e desenvolvidos nas instituições e salas de aula” 

(SANTOMÉ, 1998, p. 131). 

O PME 2015 converge para a institucionalização de um programa de renovação do 

ensino, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados 

em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte. 

Buscamos informações sobre os projetos que são desenvolvidos de forma 

interdisciplinar os quais pudessem envolver toda a escola. Listados um total de oito projetos, 

que a escola desenvolve, durante o ano letivo, são os seguintes:  

1.  Alimentação Saudável: Levar o aluno a valorizar uma boa alimentação, aprender a 

escolher alimentos nutritivos e de boa qualidade. Saber adequar à alimentação às suas 

necessidades.  

2. Projeto Bulling: esse Projeto visa a combater todo e qualquer tipo de discriminação, 

levando as crianças a reconhecer a importância de se respeitar e aceitar as diferenças. Consta 

na execução do Projeto: palestras; vídeos; leitura e dramatização. 

3.  Projeto Reciclar: é um projeto implantado, no ano de 2009, tendo como objetivo 

conscientizar os alunos, mas também a comunidade pela proteção ambiental.  

4.  PDE- Projeto de desenvolvimento da Escola: é um projeto, que apresenta todas as 

práticas pedagógicas, as quais são executadas em sala de aula para aumentar os índices de 

aprovação, principalmente, em Língua Portuguesa e Matemática. Pode se afirmar que ele é o 

carro chefe que puxa os outros projetos. É elaborado, todos os anos, com base em resultados 

obtidos por todas as turmas, em bimestres anteriores. 

5.  Projeto de Leitura é executado todos os anos e tem com o objetivo de despertar o 

gosto pela leitura. Cada turma escolhe uma história e dramatiza-a. 

6.  Projeto “Eu e minha família”: Criar situações contextualizadas, que favoreçam a 

construção da identidade das crianças, como parte do processo de formação pessoal e social. 

7.  Festa Junina: Oferecer aos alunos oportunidade de descontração, socialização e 

ampliação de seu conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e 

apresentações características da festa, que faz parte do folclore brasileiro. 
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8.  Noite cultural: Propiciar aos alunos uma aproximação com a linguagem poética, 

fortalecendo o hábito de leitura, estimulando o desenvolvimento do potencial criativo e 

despertando-o para o prazer da leitura e da escrita. 

 Como podemos observar, não existe um projeto específico que trabalhe com as 

diferenças étnico-raciais de forma direta na escola. Apesar de citar a Lei 11.645/2008 em sua 

proposta pedagógica, não existe uma ação consubstancial, direcionando para um ensino com 

vistas às práticas interculturais no ambiente escolar. Logo é perceptível uma hierarquização 

disciplinar, onde o foco é voltado para língua portuguesa e matemática, a arte e o conteúdo 

sobre a temática indígena é realizado, quando é possível, mas não como prioridade. 

Acredito ser importante trazer uma situação parecida com a de nosso estudo no 

trabalho de Russo e Paladino (2014, p. 54), no qual, a conclusão de uma pesquisa, realizada 

por essas estudiosas, demonstrou que:  

[...] a inclusão da temática indígena deve-se muito mais a iniciativas de 

professores de forma individual, do que uma preocupação da instituição 

escolar. São os professores que, de forma particular, sentem-se engajados 

com a questão, é que procuram realizar atividades mais sistemáticas com 

seus alunos sobre a diversidade étnico-racial. São raros os casos em que a 

instituição assume a importância da temática e apoia e orienta os docentes 

para a aplicação da Lei. 

De acordo com os dados levantados, é possível verificar que a Arte está presente em 

diversas atividades na sala e no ambiente escolar, integra a base curricular, mas não tem o 

tratamento desejável para desenvolver de forma integral o sujeito em amplos aspectos, 

estético, social e cultural. Menciona a importância de colocar em prática a Lei 11.645/2008, 

todavia, o programa estabelecido pela Rede Vencer não é suficiente para anteder uma prática 

pautada nos princípios da interculturalidade.  

Percebemos uma fragilidade, insegurança tanto para com o ensino de arte, quanto para 

os conteúdos que envolvem a temática indígena e toda suas produções classificadas pelo não 

indígena como artísticas. A própria concepção docente sobre os povos indígenas precisa, 

urgentemente ser melhorada. Um dos professores entrevistados chegou a relatar o seguinte: 

“Os indígenas, eu considero como os nômades lá do passado, até porque a sociedade indígena 

também é nômade. Eles não ficam sempre no mesmo local, porque eles vivem de coleta 

ainda”.  

Diante da análise e discussão realizada, vimos que o interesse dos professores seria por 

oficinas as quais discutissem Arte, Artes Indígenas, Interculturalidade e Propostas 

pedagógicas interculturais. Por mais que os documentos obriguem as instituições de ensino, 
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contemplarem essas questões, na prática elas quase não ocorrem, ficando, apenas, descritas 

nos papéis. 

 

7.6 Das oficinas formativas 

 

 Após ouvir os professores e professoras das escolas, durante a fase em campo, 

identificamos que a intervenção deveria ser numa vertente pedagógica, dialogando entre a 

compreensão intercultural, o ensino de arte sobre a História e Cultura Indígena na escola. 

Optamos pelas oficinas formativas colaborativas com ações práticas, na qual, o produto 

resultante será uma cartilha, com práticas pedagógicas interculturais sobre a temática 

indígena, englobando todas as linguagens artísticas e suas estéticas peculiares. Os 

participantes solicitaram que as falas fossem relatas somente com o indicativo “Professor (a) 

JC”. 

Por mais que existisse um esforço por parte dos professores e professoras para mudar 

suas concepções, que foram construídas sobre os povos indígenas como genéricas e presas ao 

tempo. O movimento contrário de entender o indígena contemporâneo é de fato desafiador, 

“pois a imagem que a educação escolar ajuda a manter é de um indígena do passado”. As 

autoras Bergamaschi e Gomes (2012, p. 57) expõem que, em geral, “os saberes selecionados 

oficialmente nas escolas desconsideram a pluralidade de povos indígenas, hoje presentes na 

nação brasileira com cerca de 240 diferentes etnias, relegando-os a uma visão generalizada”, 

ratificando ainda o seguinte:  

A imagem de índio que é constituída na infância permanece para o resto da 

vida, pois são escassos os contatos com a temática indígena no restante do 

período de escolarização e na vida adulta, tendo várias mídias a veicular 

imagens não condizentes com os modos de vida contemporâneos dos povos 

ameríndios. Essa visão deformada dos indígenas se perpetua justamente pelo 

fato da nossa história ser contada até hoje a partir da visão do colonizador 

(BERGAMASCHI; GOMES, 2012, p. 57-58). 

 A proposta das oficinas possui um caráter decolonial, compreendendo as 

possibilidades de trabalho com o ensino de arte e a temática sobre a história e cultura indígena 

na escola, por isso, essas possibilidades devem trazer proposições de “[...] pedagogias que 

integram o questionamento e a análise crítica, a ação social transformadora, mas também a 

insurgência e intervenção nos campos do poder, saber e ser, e na vida; aquelas que animam 

uma atitude insurgente, de-colonial e rebelde” (WALSH, 2009, p. 27). 
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7.6.1 O primeiro encontro: A arte em tempos de mudança, tópicos latentes 

 

“A arte no fundo a agente trabalha de forma meio que “inconsciente”. 

Se formos analisar e pontuar, todos os dias trabalhamos arte,  

mas sem o registro” 

  

(PROFESSOR (A)JC, 2019). 

 

 
Figura 3: Primeiro encontro com professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 

 

O primeiro encontro teve como objetivo ambientar os professores e professoras 

participantes acerca do percurso histórico do ensino de arte na educação, tratando ainda das 

bases legais, que nortearam a arte, durante alguns governos e suas principais mudanças. A 

Arte mais uma vez passa por um período, que vem rediscutindo a educação e suas finalidades, 

em especial, a última reforma, a partir da Lei 13.415/2017, que alterou a LDB, ampliando o 

tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais, até o ano de 

2022. Dentre as mudanças, temos a definição de uma nova organização curricular, a qual 

contemple a BNCC, onde é ofertado diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, aos 

itinerários formativos, focado na profissionalização.  

Citaremos Martins, Picosque e Guerra (2010) para discutir a valorização da arte na 

escola, “Arte é importante na escola, principalmente, porque é importante fora dela”. Assim 

sendo, apresentamos algumas concepções de estudo, contextualizando representações 

artísticas, no decorrer dos períodos da história. Exemplificamos esses períodos históricos, 
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utilizando as representações rupestres e sua importância social, onde em alguns sítios, como 

por exemplo, o da Serra da Capivara já haviam indícios de comunidades indígenas pelas 

caraterísticas pictográficas das pinturas.  

Foi enfatizado a importância de produzir um conhecimento interdisciplinar, 

considerando diferentes formas de ver e representar o mundo, sem levar em conta apenas uma 

forma de conhecimento. Para tanto, existem propostas pedagógicas, pautadas nas teorias pós-

críticas do currículo, uma delas é a pedagogia intercultural. Um dos objetivos é questionar o 

paradigma do conhecimento monocultural e eurocêntrico, disseminado no currículo, 

problematizando a identidade branca.  

Por isso, selecionamos alguns diálogos com os professores e professoras para 

contribuir na condução do relato da oficina. Durante a abertura, foi realizado um 

questionamento, para que os professores pudessem discutir e expor suas percepções e 

concepções sobre: Por que Arte na escola, qual a função da Arte no ambiente escolar?  

Professor(a) JC – A princípio quando a arte é introduzida na escola, é para 

que os alunos se desenvolvam, para que eles tenham uma boa oralidade. Na 

nossa escola, a gente tem toda sexta-feira o momento cívico e uma turma 

sempre apresenta algo. O objetivo é a interação, a participação, para que o 

aluno desenvolva a oralidade, o corporal. 

Percebe-se que na fala da professora participante existe momentos específicos para 

mostrar as atividades artísticas, uma das funções apresentada aqui foi a de compor o momento 

cívico. No encaminhamento, seguinte, mostramos as bases legais, que orientam o ensino 

acerca da História e Cultura indígena na escola.  

No segundo momento, falamos da importância da Constituição Federal de 1988, na 

abertura, tratamos das transformações na educação, dos direitos constituídos os quais 

resguardam nossa formação histórica e cultural e suas multiplicidades. No artigo 210, 

reconhece-se a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental para assegurar a formação básica comum, respeitando os valores culturais 

artísticos nacionais e regionais. Nesse sentido, busca-se lutar contra o poder hegemônico, 

dentro dos currículos escolares, constituindo-se numa batalha permanente. 

Assim, de acordo com as assertivas de Freire: 

[...] é trabalhar contra a ideologia fatalista dominante, que estimula a 

imobilidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta, necessária 

ao movimento dos dominadores. É defender uma prática docente e que o 

ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de forma fria, mecânica e 

neutra (FREIRE, 2000, p. 13).  
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Os desafios são amplos, pois, abarcam a arte e suas linguagens, assim como a 

necessidade de buscar superar o preconceito e questionar a identidade branca presentes na arte 

de característica europeia e academicista em que se desconsiderava todas as possibilidades de 

abordar outras estéticas, como por exemplo, a presente nas artes indígenas. Nessa perspectiva, 

outro tópico posto à roda de conversa na oficina foi: Qual é a reflexão quanto aos valores 

culturais artísticos na escola e de que maneira abordamos os conteúdos, levando em 

consideração nossa realidade local na mediação para a construção desses saberes? 

Professor(a)JC – Na sala de aula em específico a gente não trabalha, 

tentamos elaborar um trabalho interdisciplinar e não é algo em específico em 

arte. Assim, a gente trabalha explicando para eles a história da arte, logo eles 

têm a concepção de que a arte é só a pintura, tentamos demonstrar que não é 

só o pintar e o desenhar. Envolve também a dança, a literatura a música 

dentre outras.  

No tema sobre formação professor de Arte e a polivalência, colocamos a questão sobre 

a formação polivalente em Educação Artística e Pedagogia. Todos os professores da escola 

Jandinei Cella são licenciados em Pedagogia. Além disso, tecemos comentários sobre a 

sobreposição e hierarquização de saberes constituídos na escola e, obtivemos ótimas 

contribuições: 

Professor(a)JC  – Você falou em formação polivalente em Arte, eu gostaria 

de falar também sobre a pedagogia polivalente. Em nossa formação o tempo 

é pouco para nós adquirimos esse conhecimento todo. Porque nós temos que 

saber de tudo um pouco. Senão, tem o professor de Educação Física, é o 

pedagogo que vai fazer a recreação. No ensino de Arte, se não tem um 

profissional formado na área, é o pedagogo que vai trabalhar com a 

disciplina. Essa questão do currículo, é importante ter o profissional, no 

ensino fundamental, eu acho que falta, porque se tivesse a realidade seria 

bem diferente. O pedagogo, ele tem que assumir tudo e na própria formação 

dele, ele não teve esse suporte pra isso.  

 Em meio ao desafio de trabalhar de forma polivalente, logo, apresentamos o tópico 

seguinte, em que foi apresentado pontos específicos sobre relações étnico-raciais, além da 

questão indígena no ambiente escolar. Chamou-me muito atenção um relato dos relatos, 

principalmente, quando um dos participantes descreveu que vivenciou um caso de 

discriminação racial. 
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Professor(a) JC – Ainda tem aqueles alunos que vem de classe média alta, 

que tem aquela concepção de que o negro e o índio tem que ser mesmo 

escravizado, tem muito disso ainda. Eu mesmo já ouvi relatos de crianças e 

da família. Certa vez, eu estava num salão e uma mulher dizia assim: - Você 

já pensou, essa minha netinha chegou perto de uma criança negra e ela 

“arrepunou”? Ai eu falei pra ela, mas como se ela é apenas uma criança, ela 

nem conhece corretamente as cores ainda. Sabe parece que é colocado no 

berço mesmo e, a mulher dizia assim com tanta convicção, veja só, ninguém 

nasce preconceituoso, isso é construído na própria família e é levado para a 

escola. Essa é a minha concepção, é colocado no seio da família. Até a 

escola tem dificuldade, porque esse indivíduo vem com esses preconceitos, 

aí pra ele quebrar isso tudo, aquilo que ele aprendeu o que era certo, aí vem 

uma professora ou um professor e fala de algo diferente, pra ele aceitar 

demora um pouco.  

Aproveitando o relato, dirigimos para a apresentação sobre Interculturalidade e suas 

possibilidades dentro das propostas pedagógicas na escola. Essa proposta intercultural é uma 

proposta relativamente nova, nossa legislação sobre questões étnico-raciais é recente, temos, 

por exemplo, a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08. A partir desses marcos legais se tornou um 

desafio para as instituições de ensino trabalharem de forma diferenciada, dando vozes à 

diversidade de conhecimentos construídos por diferentes povos.  

Hoje não dá mais para ficarmos replicando aquelas verdades oriundas de apenas uma 

vertente. Tais como: os conhecimentos artísticos produzidos nos países europeus, uma arte 

acadêmica desconsiderando toda multiplicidade das artes das populações tradicionais das 

diversas regiões do Brasil e de nossa localidade. Ao terminar esse momento de fala de uma 

Professor(a)JC disse: “Em história por exemplo, é complicado trabalhar as questões regionais 

porque os livros didáticos não trazem isso”.  

No decorrer da oficina, tocamos no assunto sobre preconceito e discriminação racial 

existentes em muitas pessoas e em diferentes ambientes escolares e não escolares, logo, um 

dos participantes lembrou de um fato ocorrido em uma pescaria no rio Guaporé, onde trouxe 

um evento que não acontece apenas com os indígenas, o subjulgamento através das 

estereotipias construídas historicamente e socialmente: 
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Professor(a) JC – A gente gosta de pescar lá no rio Guaporé, nas 

proximidades de uns quilombolas, algumas pessoas que vão lá, vejo que são 

cheias de preconceitos e falam: “Aqueles quilombolas lá, tudo preguiçoso, 

você viu como é a casa deles, tudo sujo, planta nenhuma mandioca. Ai eu 

falei, gente eles não tem o costume de acumular coisas, eles não estão 

preocupados em guardar bens, eles vivem um dia após o outro, é cultural, 

isso não quer dizer que a pessoa é preguiçosa, vagabunda. O interessante que 

eles trabalham nas canoas, ganham diárias como barqueiros, para pilotar, pra 

quem não é pescador, aí no final do dia, eles vão lá comer aquelas 

comidinhas, que eles gostam. Teve um dia, que eu fisguei uma tartaruga, o 

cara ficou ensandecido, é uma franga, ai eu falei, menino isso é proibido. 

Não! Deixa eu ver, deixa eu ver, pegou o molinete e conseguiu tirar a 

tartaruga, pegou e escondeu no barranco e disse que depois ia voltar. Aí no 

outro dia, eu perguntei: e ai a “franguinha”? Ele respondeu: ah a gente 

comeu. Mas é assim, ainda tem muito na mente das pessoas que os 

quilombolas, os indígenas são preguiçosos.  

Após o relato da professora, buscamos trazer essa problemática e reflexão de 

julgamento social pejorativo acerca dos povos indígenas, as visões estereotipadas que alguns 

não indígenas acabam classificando como: preguiçoso, que tem que viver ainda isolado na 

aldeia, que vive às custas do governo. Mostramos algumas possibilidades de atividades, que 

podem colaborar com práticas, as quais buscam desconstruir preconceitos e estereotipias, 

pautadas na leitura de imagens, contextualização e reflexão crítica. 

Na segunda etapa do trabalho, busquei demonstrar que existe legislação específica, a 

qual expõe e obriga as instituições escolares de ensino básico incluir em seus currículos 

conteúdos, os quais abordam as relações étnico-raciais, exclusivamente, sobre a história e 

cultura indígena. A base de estudo, nesse momento, foi referente aos Planos Estadual e 

Municipal que trata da questão. Falamos sobre a desvalorização da Arte na escola frente às 

demais disciplinas, sobre o processo, os avanços e desafios das necessidades emergentes 

oriundas das teóricas críticas e dos estudos culturais na educação, relacionando-os às 

ausências e, à sobreposição cultural dos conhecimentos.  
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Figura 4: Estampas, reunião com professores e livros didáticos. 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 

 

Ao didaticamente focar na forma como a Arte é tratada no seu processo de ensino, 

logo, surgiu o assunto sobre arte e capacidade de liberdade. De antemão, um dos Professores 

JC descreveu: “Tem um tal do desenho pedagógico que não dá liberdade ao estudante. 

Devemos incentivar a liberdade de criação, mas avaliar é difícil. Para mim, eu não me sinto 

com competência para dar nota à um aluno meu de Arte. Olha esse quadro vale oito, esse 

nove. Sabe, por quê? Para mim ali tem sentimentos, não tenho como dizer: quanto vale aquela 

arte?”  

Após o interlúdio com os professores, falamos sobre os avanços e os desafios da Arte 

frente às políticas públicas, em alguns períodos da história da educação, buscamos 

compreender um pouco sobre o tratamento dado à arte no início do século XX, passando pelas 

ditaduras, o processo de redemocratização, até nossos dias atuais. Encaminhamos algumas 

possibilidades de metodologias voltadas ao ensino de arte e suas linguagens, criar situações de 

aprendizagens. O professor como propositor mediador do processo de ensino e de 

aprendizagem. A representação do ser humano e da natureza através da arte.  

Nessa etapa da oficina, ficou claro um desconhecimento mais plausível para tratar as 

concepções artísticas. Sempre que direcionava ao contexto estético e, especialmente, aos 



113 

 

povos originários, naturalmente, eles sempre buscavam caminhos mais próximos de suas 

percepções, como por exemplo, os assuntos sobre as tecnologias, que de certo modo é 

também uma fonte rica de informações. Aproveitei para conduzi-los às concepções da Arte e 

das possibilidades de abordagem em sala de aula, tendo como referência as visualidades e os 

conteúdos de Arte. Assim, relataram: 

Professor(a) JC – Quando a gente faz uma proposta assim, os nossos alunos 

estão tão alienados, que, quando você apresenta algo que foge dessa 

tecnologia, eles não conseguem e nem se sentem interessados em fazer. Em 

anos anteriores, eu notei que eles caprichavam nas atividades de arte, hoje 

em dia, eles querem só pegar o lápis de escrever e não tem aquela inspiração, 

a criatividade, mesmo você tentando despertar neles, parece que bloqueou. É 

mais interessante o computador, o celular, a internet, porque lá tem desenhos 

vibrantes, do que partir dele produzir seu material, parece que ele quer a 

coisa pronta e acabou. 

Professor(a) JC – Tem por exemplo, a questão das redes sociais e a 

necessidade das postagens de fotos querendo as curtidas. Você tira vinte 

fotos e escolhe apenas uma para postar, buscando que os outros curtam 

aquela foto. Agora, tem muito no “respaldo” dessa foto, se você joga uma 

foto numa rede social, você quer o retorno, “ai que linda, que maravilhoso”, 

basicamente, você é obrigado a editar.  

 

Na intervenção diante dessas falas, busquei tecer uma abordagem sobre ideal de 

beleza. Uma beleza idealizada que muitas vezes não é real, podemos fazer um paralelo com a 

arte da fotografia, o ícone. Digamos que o “fotógrafo, sujeito” tire uma fotografia e faça uma 

edição. Vamos trazer para a relação Arte, Artista, Obra de Arte e Observador. Quando ele 

idealizou sua fotografia e postou nas redes, ele, naturalmente, submeteu à apreciação de 

outros, o observador e, enquanto observador existe a subjetividade do julgamento. E assim, 

foi surgindo mais interações e falas dos participantes. 

Tentei deixar claro que são várias as possiblidades de explorar o mundo virtual, por 

exemplo, os Memes. Com essa nova forma de expressão artística, podemos trazer para outras 

formas de conhecimentos da arte, como a Charge, lá temos a questão da crítica e humor. 

Assim, temos que ter sensibilidade de ir além dos meios tradicionais, inovar, explorar o 

contexto, a apreciação, proporcionar a reflexão, problematizar e depois buscar sintetizar no 

fazer artístico dos alunos.  

Para finalizar, conduzimos a oficina para as possíveis representações simbólicas e 

estéticas presentes no nosso dia-a-dia que possuem código visual, advindo dos povos 

indígenas, respeitando as diferentes formas e concepções em ver o mundo e de representá-lo 

no fazer artístico.  
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7.6.2 O segundo encontro: Concepções e Perspectivas Interculturais e a Lei 11.645/2008 

 

 A segunda oficina teve como objetivo fazer com que os participantes conhecessem os 

princípios da educação intercultural e discutir a perspectiva da lei no espaço escolar com 

propostas pedagógicas em arte. Para tanto, iniciamos com uma leitura de imagem e discutindo 

a Arte como necessidade de representação humana.  

 

Figura 5: Arte rupestre. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, Sítio Arqueológico Serra da Capivara,  

São Raimundo Nonato, Piauí, 2019. 

 

 A arte mostra-se presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos. A 

imagem acima apresenta grafismo com motivos geométricos que nos faz lembrar o grafismo 

indígena. É possível afirmar que possam ser os povos denominados como paleoíndios. 

Indígenas que viveram no período da pré-história brasileira situada no sítio arqueológico 

Serra da Capivara em São Raimundo Nonato, Piauí. “Nos alvores da humanidade, a arte 

pouco tinha a ver com “beleza” e nada tinha a ver com a contemplação estética: era um 

instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência” 

(FISCHER, 1987, p. 45).  

 Sem dúvida a arte pode ser considerada uma necessidade de expressão do ser humano. 

Ela surge como uma forma do ser humano se relacionar com o mundo ao seu redor. A 

humanidade sempre procurou adaptar-se à realidade do cotidiano. A outra leitura visual 

proposta traz duas realidades, sendo uma representação rupestre e a outra é um grafite 
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presente nos muros de muitas de nossas cidades. O ser humano usa da arte para dialogar com 

o meio em que vive, a arte apenas possui sentido quando sua representação for uma 

representação social (FISCHER, 1987).  

Ferraz e Fuzari (1993, p. 63) ratificam que “[...] o estudo da arte em sala de aula é 

importante para que os educandos compreendam a arte como fruto da relação do ser humano 

com a sociedade em que vive”. O estudante, certamente, tem um vasto repertório de códigos 

visuais presentes na realidade que o circunda. Códigos que possuem significados, origem. 

Como fazer o aluno compreender e aprender com eles? Além de falar sobre grafismo, 

podemos problematizar. Foram apresentados alguns grafismos usados pela indústria para 

agregar valor ao produto, a intenção era problematizar a apropriação pela indústria cultural 

dos códigos e estética visual oriunda dos povos indígenas. 

 

Figura 6: Objetos com estampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet, 2019. 

Como proposição de possibilidade de prática pedagógica, foi demonstrado uma 

diversidade de formas de trabalhar o conteúdo através da interdisciplinaridade, ou até mesmo 

de forma direta aplicando o conteúdo de Arte aos conteúdos de algumas disciplinas. Citamos 

como exemplo: contação de história, língua e vocabulário, costumes, artes, botânica e mesmo 

ações do dia a dia: culinária e muitas brincadeiras infantis. Dando continuidade às 

possibilidades práticas, trouxemos um texto referente ao mito da criação segundo o povo 

Ikólóéhj GAVIÃO.  
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Havia uma grande pedra. Dentro dela fazia muito barulho. Nesse tempo, os 

animais eram gente. Eles começaram a ficar curiosos com aquilo e tentaram 

perfurar a pedra, mas não conseguiu por ter um bico frágil. Então chegaram 

aves de bico duro, como mutum, papagaio, periquito, arara e outras com 

capacidade de furar a pedra. Com muito custo, fizeram um buraco. Quando a 

pedra furou, começou a sair gente. Ao sair, cada grupo falava o nome de sua 

nação. Por exemplo: Eu sou o branco, eu sou o Suruí, eu sou o Arara! E 

assim todos os seres humanos saíram da pedra, formando seus grupos. Por 

último, saíram os Gavião. Dentro da pedra havia uma mulher grávida que 

deveria sair só depois que todos saíssem, mas ela resolveu sair no meio da 

multidão. Pelo buraco só podia sair um de cada vez. Ao sair, ela ficou presa 

no buraco, impedindo que os demais saíssem. Então o restante do povo 

Gavião ficou preso dentro da pedra. Por isso a etnia Gavião é pequena. 

(KEPPI; MARKUS; FELZKE, 2015, p. 10) 

 A partir desse texto, fizemos alguns questionamentos didáticos aos docentes: Quais os 

aspectos formais da Língua Portuguesa que nós podemos trabalhar com o texto? Qual o tema 

que podemos abordar na disciplina de história? Que conteúdos podemos abordar em ciências? 

Como podemos desenvolver uma atividade artística com o mito da criação? Quais aspectos 

podemos trabalhar em Geografia? E em Arte, quais as possibilidades?  

Quando trazemos para a disciplina de arte, podemos ampliar as formas de ensinar e 

aprender. De acordo com Ferraz e Fuzari (1993, p. 84), “O brincar nas aulas de arte pode ser 

uma maneira prazerosa de a criança experimentar novas situações e ajudá-la a compreender e 

assimilar mais facilmente o mundo cultural e estético”. O brincar para a criança é uma forma 

de facilitar a compreensão do conteúdo em estudo.  

Para trabalhar na prática, o fato acima abordado, recorremos a brincadeira realizada 

pelas crianças Surui. A brincadeira lembra o modo como a mandioca é arrancada. As crianças 

formam uma fila junto a uma árvore, agacham-se e agarram forte em quem está na frente. A 

primeira fila se agarra na árvore, ela é a dona da plantação. Uma criança bem forte é escolhida 

para “arrancar as mandiocas” que são elas mesmas. Ao fim todas acabam ao chão e sorrindo 

(SALERMO, 2012, p. 61). 

No segundo momento, abordamos a temática sobre Artes indígenas: arte plumária, 

trançado e cestaria, cerâmica, pintura corporal, carpintaria, música e dança, adornos e 

adereços. Toda forma artística presente no mundo indígena é carregada de significados e faz 

parte do universo simbólico das diferentes etnias. O grafismo é considerado uma das grandes 

riquezas materiais, fazendo-se presente em todo contexto social da vida dos povos indígenas e 

sua cosmologia. 

Considerar essas manifestações artísticas no ambiente escolar é uma forma de 

reconhecer novas concepções de ver e conhecer o mundo. Buscar a inter-relação, um diálogo 

sem sobreposições culturais de dominação, talvez seja o grande desafio das instituições de 
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ensino. Nesse sentido, colocamos para os participantes da oficina o princípio da 

interculturalidade como ferramenta pedagógica que conforme Candau (2010, p. 25), 

“questiona continuamente a racialização, a subalternização, inferiorização e seus padrões de 

poder, visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber”. 

Trouxemos alguns erros comuns ao realizar atividades de fixação, especificamente, 

com o uso do desenho pedagógico modelista. Desse modo alertamos aos cuidados que os 

professores e professoras devem ter ao propor uma atividade ou exercício, pois, podem de 

forma direta replicar preconceitos e estereótipos, visões distorcidas e monocultural. 

 

7.6.3 O terceiro encontro: Práticas Interculturais em Arte 

 

“ [...] na medida em que nos tornamos 

capazes de transformar o mundo, de dar 

nomes as coisas, de perceber, de inteligir, 

de decidir, de escolher, de valorar, de, 

finalmente, eticizar o mundo, o nosso 

mover-nos nele e na história vem 

envolvendo necessariamente sonhos por 

cuja realização nos batemos”. 

Paulo Freire 

No terceiro e último encontro, o objetivo foi discutir e demonstrar possibilidades 

práticas para o ensino de Arte usando as concepções artísticas do universo indígena. O 

despertar para uma nova forma de pensar, ver o mundo requer uma nova perspectiva 

epistemológica de transformação centrada numa necessidade insurgente. Iniciamos essa etapa 

com uma reflexão acerca da necessidade de pensar, considerar conhecimentos outros como 

processo educativo libertador e capaz de transformar a sociedade (FREIRE, 2000).  

A primeira atividade do dia foi no sentido de criar um mural com imagens étnicas de 

origem da estética indígena que estão no nosso cotidiano, infelizmente, canibalizada pelas 

indústrias. Dividimos em três grupos, Professores (as) JC01; JC02 e JC03, respectivamente. 

Cada grupo abordou um segmento, sendo: culinária, indústria da moda/roupa, indústria da 

moda/calçados. Selecionamos uma diversidade de imagens com grafismos existentes nos 

produtos comerciais. Após a escolha, cada grupo elaborou seu mural, em seguida foi 

contextualizado, problematizado e discutido.  

O grupo Professores (as) JC01, responsável pelo mural cujo tema foi culinária, 

destacou a riqueza de pratos, receitas e alimentos que estão presentes em nossa culinária de 

origem indígena, a própria origem dos nomes dos alimentos. Esse mesmo grupo 

problematizou sobre a ganância do não indígena na exploração de seus conhecimentos 

tradicionais, na despreocupação com a poluição dos rios por conta dos garimpos ilegais nas 
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terras indígenas e na contaminação dos rios. Foi tão interessante uma fala de um integrante do 

grupo, que ela merece o seguinte destaque: 

Professores (as) JC01 - Nós temos aí um processo que historicamente, os 

indígenas ficaram às margem da sociedade, esquecida. Desde a colonização 

e até mesmo hoje em dia. Nos próprios livros de história, a gente foi 

instruído que os portugueses descobriram o Brasil. Em termo cultural nós 

conhecemos apenas o que é advindo dos europeus e até mesmo o que são 

dos indígenas, nós assimilamos como sendo da cultura europeia ou 

transformada por ela e atribuído a ela.  

 Foi possível perceber que houve um progresso quanto as outras oficinas, os diálogos já 

estavam mais conscientes da importância de trazer para o contexto escolar perspectivas 

culturais, buscando transformar o modo de pensar e ver o mundo. Ficou evidente que os 

professores e professoras já estavam adentrando na concepção da interculturalidade crítica, 

discutida desde a primeira oficina, contudo, com uma visão distorcida dos povos indígenas, 

quando na fala coloca os indígenas como nômades e sem tecnologia, ou seja, visão do 

indígena do passado preso ao tempo. 

 A segunda atividade proposta estava relacionada à análise do livro didático usado na 

escola. Essa atividade teve como elemento norteador o Parecer CNE/CEB nº 14/2015 que 

trata sobre as Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas dos 

povos indígena na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008. Selecionamos 

algumas coleções usadas nas escolas. Diante disso, “pode-se dizer que o MEC orienta para 

que os livros didáticos não veiculem preconceitos, estereótipos ou qualquer outra forma de 

discriminação” (BRASIL, 2015). 

Figura 7: Imagens do terceiro encontro. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo do pesquisador, 2019. 
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 A última atividade foi de ordem objetiva, apontando algumas questões de 

acontecimentos recentes das décadas de 1990 e 2000. A primeira questão provocava uma 

reflexão crítica sobre a violência urbana contra indígenas. No livro Pedagogia da Indignação, 

na “Terceira Carta Pedagógica”, Paulo Freire escreveu uma reflexão crítica, quando soube do 

que jovens brancos de classe média fizeram com um indígena do Povo Pataxó. O educador 

brasileiro, naquele momento, indignado contra essa desumanização, desabafou: 

[...] Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 

sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. [...] Se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. (FREIRE, 

2000, p. 65-67). 

 Uma das questões direcionava os participantes a discutirem sobre os conflitos 

regionais. A Constituição Federal de 1988, artigo 231, define as Terras Indígenas como:  

Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em 

caráter permanente, [...] para suas atividades produtivas, são imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. [...] destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 

exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes 

(BRASIL, 1988).  

 Assim, foram discutidos os conflitos regionais, embasando-os, principalmente, nessa 

citação, aproveitamos a oportunidade para discutir, exclusivamente, dois dos graves conflitos 

ocorridos em duas Terras Indígenas de Rondônia, Uru Eu Wau Wau e Karipuna, que tem 

mobilizado várias operações das autoridades.  

 Após isso, tratamos da terceira questão, ela apresentava seis imagens ao qual os 

professores deveriam fazer as escolhas para uma atividade em sala de aula, porém, a proposta 

para essa atividade foi a seguinte: selecionar das imagens apresentadas, somente aquelas que 

mostrassem as representações indígenas, na atualidade, mas, não as que remeteriam ao índio 

genérico e preso ao passado em função do colonizador.  

A quarta e última trazia uma determinada situação de um professor (a) numa escola 

indígena. Onde fazia referência a aprendizagens significativas e sobre o funcionamento da 

língua materna escrita, tendo os conhecimentos prévios dos estudantes como ponto de partida. 

Diante disso, os professores deveriam fazer a escolha da opção que melhor se enquadrasse na 

realidade para uma escola indígena.   

Todos os participantes da pesquisa conseguiram resolver as atividades de forma 

proveitosa. Em geral os professores e professoras relataram que as oficinas foram um 
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verdadeiro espaço de aprendizagem, infelizmente o carga horária não foi suficiente para sanar 

todas as dificuldades, dúvidas e inquietações em trabalhar Arte e as Artes Indígenas em suas 

diferentes especificidades. Contudo serviu como uma forma de refletir criticamente e 

problematizar as ausências de algumas identidades no currículo, mas é uma ação de depende 

no empenho de todos, escola e sociedade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ensino de Arte durante todo o seu processo histórico foi e continua sendo 

desafiador. Devemos levar em consideração que não conseguiremos recuperar o que foi 

culturalmente negado, silenciado, quanto à arte, suas linguagens e muito menos referente aos 

conhecimentos oriundos dos povos indígenas, por isso, há uma necessidade urgente de 

transformar essa realidade. Abordar a prática docente e a interculturalidade numa escola 

construída sob os pilares da colonialidade é um projeto que deve ser contínuo e, não deve de 

maneira alguma ter seu fim aqui nessa pesquisa. Tentar propor uma abordagem pedagógica 

antimarginalização, capacitando o sujeito para adquirir e, analisar, criticamente, o legado 

cultural sem amarras, preconceito étnico-racial, que respeite as diversas identidades e sua 

multiplicidade de conhecimentos, modos de ver e representar o mundo foi o grande desafio 

desse estudo. É um projeto ousado, mas não impossível. 

 Primeiramente, nos deparamos com professores e professoras com uma carga horária 

acima do ideal. O sistema que vem regendo o processo de ensino e aprendizagem é, 

exaustivamente, focado na gestão das tarefas, índices e, na avaliação. O currículo possui 

características verticais de hierarquização, em detrimento de outras disciplinas e 

conhecimentos. Na esfera municipal, vimos docentes atuando de forma polivalente no ensino 

fundamental I com poucas possibilidades de capacitação.   Os professores e professoras do 

estado, fundamental II, desenvolvendo as atividades fora de sua área de formação, onde a 

lotação na disciplina de Arte é um complemento de carga horária. 

 Diante dessas adversidades, buscamos durante a pesquisa, investigar a presença da Lei 

11.645/2008 nos documentos oficiais. Foi realizado um estudo sobre o plano estadual e 

municipal de educação no qual ficou claro a existência de políticas que obrigam as 

coordenadorias regionais de estado e as escolas sob sua jurisdição adotar nos ambientes 

escolares a temática indígena, conforme o disposto na lei.Todavia, observamos que a prática 

adotada segue a lógica do que Santomé (1998) classifica como currículo turista. O currículo 

turista trata a temática de forma isolada, esporadicamente, de forma superficial desconectado 

da diversidade da vida cotidiana e da sala de aula. A arte sempre é tida como o souvenir no 

ambiente escolar, assim, também no que diz respeito às artes indígenas. 

 O ato de ser tratada como souvenir mereceu destaque, pois, de acordo com o que a arte 

e os conteúdos sobre a história e a cultura indígena, no ambiente escolar, são tratadas como 

complemento, seja curricular, ou seja do próprio conteúdo. Vincula-se a uma determinada 
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disciplina, em determinado momento, contexto e isso é tido como abordado e registra-se 

assim. Quanto à disponibilidade de materiais para estudo, pesquisa, aula, geralmente, os 

professores e professoras, principalmente, os citados nessa pesquisa, ficam presos ao livro 

didático, pois no acervo da biblioteca existe pouco ou nenhum exemplar com essas dimensões 

culturais.  

Assim, essa modalidade curricular, por mais que apresente planos e normativas para 

implementação, infelizmente, ainda não foram implementadas, ou seja, estão presentes no 

papel, mas não tiveram sua efetiva prática por parte da escola.  

 Nesse sentido, propomos analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de dois cursos 

de licenciatura em pedagogia, sendo uma instituição pública e outra privada. Ambas 

apresentaram que os projetos foram construídos, em conformidade com a legislação, os 

componentes curriculares mostraram a existência de disciplinas formativas específicas básicas 

para o ensino de Arte e sobre os indígenas, priorizando a realidade amazônica.  

Inferimos que os professores e professoras participantes da pesquisa tiveram sua 

formação, anterior aos projetos de cursos analisados. Nas falas durante as entrevistas, em 

especial, os da escola Jandinei Cella relataram ter algum contato com a temática. Já os da 

escola Jardim dos Migrantes não tiveram a oportunidade de se aprofundar no assunto. 

 Os dados coletados com as entrevistas realizadas possibilitaram conhecer a concepção 

e perspectiva docente a respeito da história e da cultura indígena na escola. Contribuíram 

ainda para verificar, por meio do cruzamento de dados, se as instituições de ensino vêm 

cumprindo com a meta de proporcionar uma educação fundamentada nas relações étnico-

raciais, por isso, todos os participantes da pesquisa relataram abordar a temática em sala de 

aula, todavia, possuem dificuldade em trabalhar a temática indígena em sala de aula. Também 

disseram que abordam a temática mais na disciplina de história, quando o conteúdo é sobre o 

“Descobrimento do Brasil”.  

Falaram ainda da pouca informação e embasamento teórico, exclusivamente, da lacuna 

da formação inicial.  

 Assim, ficou evidente que tanto a disciplina de arte quanto o conteúdo sobre os povos 

indígenas, apresentaram-se de forma superficial, muitas vezes descontextualizada. A 

estratégia de transformação dessa realidade deverá ser iniciada com o cumprimento das metas 

propostas pelos planos estadual e municipal. As secretarias de educação que deveriam 

promover a orientação, capacitação dos professores, professoras para o ensino da história e 

cultura indígena não fazem isso de forma satisfatória, pois, não possuem nem recursos 

humanos, nem materiais adequados e as formas de capacitação identificadas são insuficientes. 
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Esse fato comprovado por nós, por meio desse estudo, demonstra que ainda não é uma 

prioridade para o governo o atendimento da diversidade cultural e a construção de práticas 

pedagógicas interculturais. Notamos ainda que não existe um sistema eficiente de avaliação e 

fiscalização dessas políticas públicas de supervisão da aplicação da Lei 11.645/2008. 

 Nesse sentido, consideramos urgente a participação dos docentes nessa missão de agir 

em defesa dos grupos sociais mais desfavorecidos e marginalizados. Não basta esperar pelo 

poder público, essa deve ser uma ação pessoal de superação da desigualdade e deve estar 

presente em todas as disciplinas. Não podem ser tratados de forma reduzida, muito menos 

esporádica. É necessário agir, assumir uma postura voltada para uma pedagogia crítica e 

libertadora, democrática por direito.  

Em suma, do exposto, inferimos que a escola é um ambiente propício para se discutir 

esse tema. Inserir esses preceitos interculturais é fundamental, para que se possa reconhecer 

essa colonialidade, descontruindo, assim, os estereótipos, a subalternização de conhecimentos, 

práticas, valores e características que são oriundas dos grupos sociais que foram excluídos no 

processo de colonização, por isso, acreditamos, piamente, que essa inclusão, libertação só se 

dará, exclusivamente, por meio da educação, da conscientização e da aplicação de fato das 

leis que regem os povos originários.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 

Orientadora: Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Mestrando: Fernando Ferreira Pinheiro 

Título da Pesquisa: Prática docente e interculturalidade: desafios para o ensino de arte sobre 

o estudo da história e cultura indígena na escola. 

Objetivo da pesquisa: Investigar como ocorre o ensino da Arte na perspectiva da Lei 

11.645/2008 – História e Culturas Indígenas no currículo escolar de ensino fundamental no 

que diz respeito à formação e a prática docente nas escolas da rede pública de Ji-Paraná/RO. 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

PARTE I 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

Nome: ______________________________________________________________ (Pode 

ser Fictício) 

Idade:_____________________________ Sexo: _______________________________ 

Formação: (    ) Licenciatura   (    ) Bacharelado   (    ) Tecnólogo 

Curso:_________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________ Ano de conclusão: _____ 

Possui curso de Pós-Graduação? (   ) sim   (   ) não 

(    ) Especialização: ______________________________________________________ 

(    ) Mestrado: ___________________________________________________________ 

(    ) Doutorado: _________________________________________________________ 

Insituição: ______________________________________________________________ 

Ano de conclusão: _____ 

Ingresso no serviço público, ano: ______ 

Cargo/Área do concurso: __________________________________________________ 
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Município (     )     Estado (     ) 

Escola (s) que atua:    ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Tempo de serviço na docência: ______________________________________________ 

Série/ano/ciclo que leciona: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PARTE II 

1. Na sua formação inicial (graduação), você teve alguma disciplina curricular que 

tratava sobre questões interculturais, mais específico da temática indígena? 

 

2. Porque você foi lotado (a) para trabalhar com a disciplina Arte? Você se sente 

preparado (a) para atuar com os conteúdos da área?  

 

3. Você conhece as prerrogativas da Lei 11.645/2008, que trata sobre os conteúdos sobre 

História e Cultura Indígena na escola? 

 

4. Você já fez curso de formação continuada (ex: curso, oficina, seminários) que 

trabalhasse a temática sobre diversidade, relações étnico-racial?  

 

5. A secretaria de educação municipal ou estadual proporciona capacitação para atuar 

com temáticas Interculturais?  

 

6. Como é (são) a (s) ação (ões) da escola frente ao trabalho com a temática sobre 

História e Cultura Indígena? 

 

7. Ao elaborar o seu plano de ensino anual, você insere conteúdos sobre História e a 

Cultura Indígena, como você os aborda? 

 

8. Relate a sua dificuldade em atuar como professor de Arte e trabalhar com o conteúdo 

sobre História e Cultura Indígena? 
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9. Qual a sua concepção sobre a forma que você aborda o conteúdo sobre História e 

Cultura Indígena na aula de Arte? 

 

10. Alguma outra consideração que deseja fazer? 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÂO: 

 

Nome do participante: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição: 

__________________________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº: __________________ Data de Nascimento: 

____/____/_________ 

Gênero: Masculino (   ) Feminino (   ) Outro (   ) 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“Prática docente e interculturalidade: desafios para o ensino de arte sobre o estudo da história 

e cultura indígena na escola” 

2 PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Nome: Fernando Ferreira Pinheiro     CPF: 741.071.352-68 ID: 2051716 SSP/PI 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA: Nove meses à campo e 24 meses no total. 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

 

O Sr.(a) está sendo convidado para participar da pesquisa: “Prática docente e 

interculturalidade: desafios para o ensino de arte sobre o estudo da história e cultura 

indígena na escola” de responsabilidade do pesquisador Fernando Ferreira Pinheiro, 
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Servidor Público do IFRO/Cargo: Professor EBTT e Mestrando do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação do Mestrado Profissional em Educação Escolar – 

UNIR/RO 

 O presente estudo tem por objetivo: Investigar como ocorre o ensino da Arte na perspectiva 

da Lei 11.645/2008 – História e Culturas Indígenas no currículo escolar de ensino 

fundamental no que diz respeito à formação e a prática docente nas escolas da rede pública de 

Ji-Paraná/RO. 

 

Assim, para seu conhecimento: 

1O(a) Senhor(a) foi selecionado(a) devido a Instituição na qual atua ser objeto de 

estudo desta pesquisa. 

2 A participação do senhor (a) na pesquisa será respondendo a entrevistas 

semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, consentir com a intervenção 

por meio da observação participante com diário de bordo, participar de oficina 

para elaboração de uma proposta educativa com vistas a qualidade do ensino de 

arte sobre a temática indígena.  

3 Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo; 

4 O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento 

científico para a área da Educação, em especial, de desconstruir os estereótipos raciais 

presentes na escola disseminados por um currículo marcado por práticas eurocêntricas 

nos processos sociais educativos, ampliando possibilidades de práticas interculturais 

visando a qualidade do ensino de Arte sobre História e cultura Indígena na escola; 

5 Os resultados da pesquisa serão destinados à sua escola e à elaboração de 

trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos nacionais 

ou internacionais; 

6 Fica assegurado ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que 

lhe cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 

7 A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alta e 

com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8 Fica esclarecido que sua participação é voluntária e o senhor (a) não receberá 

nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 
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9 Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de imagem com e sem 

som; 

10 Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda do pesquisador Fernando 

Ferreira Pinheiro; 

11 Ao concordar, o Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do 

telefone e endereço do pesquisador, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo     (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa envolvem 

sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação frentes as discussões da temática 

que serão abordados durante a pesquisa, e não publicação dos resultados da pesquisa 

em revistas e eventos nacionais ou internacionais por motivo administrativo ou 

científico, o que não acarretará nenhum dano aos pesquisados, nem comprometerá o 

sigilo dos dados. 

Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área da Educação, em especial, de desconstruir os estereótipos 

raciais presentes na escola disseminados por um currículo marcado por práticas eurocêntricas 

nos processos sociais educativos, ampliando possibilidades de práticas interculturais visando 

a qualidade do ensino de Arte sobre História e Cultura Indígena na escola. 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR: 

 

Fernando Ferreira Pinheiro – Celular: (69) 99255-0860 E-mail: 

fernando.pinheiro@ifro.edu.br ou music.nando@gmail.com  

Endereço: Rua Iguaçu, 538, Green Park, Ji-Paraná/RO CEP: 76901-846  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

mailto:fernando.pinheiro@ifro.edu.br
mailto:music.nando@gmail.com
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Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. Bairro: 

Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 2182-2116 E-mail: cep@unir.br 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br 

 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, 

também, que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos 

científicos desde que minha identificação não seja realizada. 

 

Ji-Paraná, _____ de ______________ de 2018. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura participante da pesquisa-ação 

(Participante da pesquisa) 

 

 

______________________________________________ 

FERNANDO FERREIRA PINHEIRO 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conep@saude.gov.br
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Apêndice C – Termo de autorização para uso de imagem. 
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ANEXO 

 

Anexo 1: Parecer do Comitê de ética em pesquisa. 
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