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Desde os inícios, até mesmo no tempo mais indeciso, quase 
nebuloso, em que começava a visualizar o processo de 
libertação, jamais pude entendê-lo como expressão da luta 
individual dos homens e das mulheres, mas, por outro lado, 
sempre recusei a inteligência dele como fenômeno puramente 
social no qual se diluísse o indivíduo, manifestação pura da 
classe. Pelo contrário, complexo e plural, o processo de 
libertação se envolve com quantas dimensões que marquem 
fundamentalmente o ser humano: a classe, o sexo, a raça, a 
cultura. (FREIRE, 2002, p. 208) 
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RESUMO 

 

As instituições de ensino no Brasil têm trabalhado na organização do currículo 
escolar. Um dos desafios enfrentados nesse processo é estabelecer meios eficientes 
para promover o respeito à diversidade cultural. A Lei nº 11.645/2008 evidencia que 
os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e indígena deverão ser 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, nas áreas de 
Educação Artística, Literatura e História Brasileira. A finalidade do presente estudo é 
apresentar as discussões e os resultados da execução do projeto de pesquisa-ação 
titulado “Lei 11.645/2008 e o ensino de História em busca da ressignificação da 
cultura do povo indígena Paiter Surui: ensaios de currículo intercultural no IFRO 
Campus Cacoal”. Deste modo, esta dissertação teve como objetivo principal 
investigar como tem ocorrido o estudo da história e das culturas indígenas no IFRO 
Campus Cacoal e, a partir dessa investigação, propor um material pedagógico na 
perspectiva de um currículo intercultural. O que permitiu a realização do presente 
trabalho foi a análise do ensino de História na perspectiva do currículo intercultural 
indígena a partir dos seguintes documentos escolares do IFRO Campus Cacoal: 
Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); Projeto Político Pedagógico (PPP); 
Projeto Pedagógico de Cursos (PPC); e os livros didáticos de História. A 
metodologia aplicada foi a de pesquisa-ação, por estabelecer uma intervenção 
visando à eficiência nos resultados dessa pesquisa. Os instrumentos metodológicos 
utilizados foram: a pesquisa documental, o questionário de entrevista 
semiestruturada, entrevista e visita técnica. 

 

Palavras-chave: Currículo. Decolonialidade. Ensino de História. Cultura Indígena.  

  



ABSTRACT 

 

Brazilian education providers have been working on the organization of the scholar 
curriculum. One of the challenges faced along this process is to establish effective 
means of promoting respect for cultural diversity. It is clear from Law Number 
11.645/2008 that the contents related to Native Brazilian and African-Brazilian history 
and culture must be taught throughout the scholar curriculum, particularly in the 
areas of Artistic Education, Brazilian History and Literature. The aim of this study is to 
present the discussions and outcomes of the implementation of the research-action 
project entitled Law Number 11.645/2008 and the teaching of History in the search of 
a new meaning to the Paiter Surui Native Brazilian People’s culture – essays on a 
cross-cultural curriculum at the IFRO Cacoal Campus. Thus, the primary purpose of 
this essay is to investigate how the studies on Native Brazilian History and Culture 
have been carried out at the IFRO Cacoal Campus and to provide educational 
material based on this investigation in order to create a cross-cultural curriculum. The 
development of this essay was possible thanks to an analysis of History teaching with 
a cross-cultural curriculum in view, based on the following school documents from the 
IFRO Cacoal Campus: Institutional Development Project (IDP); Political Pedagogical 
Project (PPP); Pedagogical Course Project (PCP), and; the History textbooks. The 
methodology used was that of research-action, for it creates a kind of intervention 
aimed at producing effective outcomes. The methodological instruments used were: 
documentary research, semi-structured interview questionnaire, technical visit and 
interview. 
 
Keywords: Curriculum. Decoloniality. History Teaching. Native Brazilian Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia brasileira constitui um espaço habitado por povos indígenas há 

milhares de anos. Tal fato pode ser atestado por meio da leitura dos documentos 

deixados pelos cronistas, bem como pelas expedições exploratórias e científicas 

realizadas na região durante o período colonial.  

Na atualidade, os povos indígenas, em meio a uma série de ocorrências e 

conflitos, continuam na condição de minoria, vivendo sob condições de risco. Tais 

povos são: Oro Win, Oro Waran Xijein, Caoorowaje, em Guajará Mirim, os Gavião e 

Arara, em Ji-Paraná, os Kaxarari, Karipuna e Karitiana, em Porto Velho, os Tupari, 

Canoé, Macurap, em Alta Floresta e Cinta Larga e os Surui Paiter em Cacoal, dentre 

muitos outros. 

No entanto, embora haja um entendimento de que os povos indígenas são 

originários do território brasileiro, ainda existe um olhar de inviabilização social, de 

interiorização e, quando, por vezes, são vistos, sofrem discriminação e preconceito 

devido à ideologia colonial sustentada por estereótipos como, por exemplo, “índio é 

vagabundo, não gosta de trabalhar”, pensamentos estes que têm origem na 

divergência de concepção acerca do trabalho. 

Em função desses elementos e considerando o decorrer de minha trajetória 

acadêmica profissional, são inquietações semelhantes a essas que discutiremos no 

decorrer do estudo, as quais mobilizaram a seguinte questão central que sintetiza o 

problema da pesquisa: Como tem ocorrido o estudo da História e das culturas 

indígenas no IFRO Campus Cacoal? Assim, a partir desse estudo, busca-se 

responder a um outro questionamento: É possível propor um material pedagógico na 

perspectiva de um currículo intercultural? 

Considerando as observações empíricas realizadas no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia, no Campus Cacoal, é possível 

constatar que, embora exista no município uma Terra Indígena (TI), há um 

quantitativo pequeno de matrículas de estudantes indígenas. Nesse sentido, 

podemos inferir que há uma frágil representação escolar; talvez, essa ausência 

possa ser explicada pelo formato curricular que tem privilegiado majoritariamente o 
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contexto urbano e os saberes ocidentais, excluindo o contexto local e os 

conhecimentos indígenas. 

Destarte, torna-se evidente a necessidade de se realizar estudos com base 

na Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, dispositivo legal que estabelece a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas 

escolas do Ensino Fundamental e Médio. Contudo, vale destacar que, para a 

presente pesquisa, o enfoque será apenas na temática indígena. 

Desse modo, uma das formas encontradas para se discutir o estudo do tema 

foi aprofundar a compreensão conceitual sobre o currículo intercultural, uma vez que 

a inserção da cultura indígena na pauta escolar, com efeito, problematiza o currículo 

monocultural. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal investigar como tem ocorrido o 

estudo da História e das culturas indígenas no IFRO Campus Cacoal e, a partir 

dessa investigação, propor um material pedagógico na perspectiva de um currículo 

intercultural.  

Para a realização do presente estudo procedemos à análise do ensino de 

História na perspectiva do currículo intercultural indígena a partir dos seguintes 

documentos escolares do IFRO Campus Cacoal: Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projeto Político Pedagógico (PPP); Projeto Pedagógico de Cursos 

(PPC); e os livros didáticos de História. 

Posteriormente, dialogamos com estudantes e com egressos indígenas do 

povo Surui acerca de suas experiências de escolarização urbana e convivência com 

os Yara, os não indígenas. Nesta mesma direção, ouvimos – sobre a Lei nº 

11645/2008 – o coletivo docente participante do estudo, que atua na área de 

História. 

A próxima ação foi promover um intercâmbio intercultural envolvendo os 

estudantes do IFRO Campus Cacoal, que ocorrerá na Aldeia Esperança da Terra 

Indígena Sete de Setembro,  afim de dispor-se uma aproximação da história e a 

cultura indígena do povo Paiter Surui. Após a realização desse trabalho, 

sistematizaremos um caderno de relatos, produto da pesquisa, o qual, como material 

pedagógico, poderá contribuir e inspirar outras atividades sob a perspectiva 

decolonial acerca da temática indígena local.  O produto tem por finalidade contribuir 
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para a prática pedagógica de outros professores da disciplina de História tendo 

suporte em suas aulas.   

Essa proposta investigativa se caracteriza como pesquisa qualitativa, por 

avaliarmos como a mais adequada ao estudo proposto, que é compreender como 

vem sendo trabalhado o ensino de História e de culturas indígenas na perspectiva 

do currículo intercultural. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), este tipo de 

pesquisa se interessa mais pelo processo do que propriamente pelos resultados; ela 

ocorre no ambiente natural dos fenômenos, valorizando, portanto, a descrição e a 

abordagem interacionista. 

Em nosso entendimento, essa forma de investigação dá visibilidade aos 

sujeitos da pesquisa na medida em que propõe diálogos com os principais 

interessados, no intuito de ouvir as suas próprias vozes – recurso que se aproxima 

do pensamento freiriano (FREIRE, 1987), bem como da pedagogia decolonial 

(WALSH, 2009). Constitui, assim, um mecanismo fundamental na atuação do 

pesquisador progressista junto às populações indígenas, em nosso caso específico, 

junto ao Povo Paiter Surui.  

Desta maneira, essa pesquisa qualitativa assume também o caráter de 

pesquisa-ação, haja vista que apresenta uma investigação inicial articulada a uma 

proposição coletiva em busca da ressignificação das culturas dos povos indígenas.  

Na perspectiva de Thiollent (2011), a pesquisa-ação é uma forma de 

identificar e de propor resolução de problemas de modo conjunto com os sujeitos 

envolvidos, com vista à transformação social. Desta forma, materializa-se por meio 

da utilização das seguintes fontes de coleta de dados: pesquisa documental (GIL, 

2002); realização de entrevistas não estruturadas (BOGDAN; BIKLEN, 1994); e a 

pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2011).  

O estudo sobre a História e as culturas indígenas, com base na Lei nº 11.645, 

de 2008, teve como espaço de pesquisa o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, Campus de Cacoal, no período de 2017 a 2019. As turmas 

participantes são as de 2º e 3º anos dos seguintes cursos: Técnico em Agroecologia 

Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária Agroecologia Integrado ao 

Ensino Médio; e Técnico em Informática na disciplina de História.  
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Faz-se necessário destacar também que o projeto de pesquisa cumpriu os 

requisitos exigidos pelas seguintes normativas do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), no âmbito da Plataforma Brasil: Resolução nº 304/2000, Resolução nº 

466/2012 e a Resolução nº 510/2016. Dado que o estudo envolveu populações 

indígenas, tema que compõe o grupo especial, houve a necessidade de tramitação 

em duas instâncias, quais sejam: Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), e a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tendo sido expedido, portanto.  

O momento da elaboração da ação se deu com as turmas supracitadas por 

meio de uma proposta de visita técnica protocolada no Departamento de Ensino do 

IFRO, Campus Cacoal. Após esta formalização, os próximos procedimentos foram 

os processos de aprovação por parte dos pais ou dos responsáveis pelos 

estudantes. 

A interlocução foi feita com Ricardo Narayamat Surui, ex-aluno (no Ensino 

Médio) deste pesquisador e atualmente liderança responsável pela Associação 

Centro das Plantas Medicinais Olawatawa, na Aldeia Esperança, Terra Indígena, 

Linha 9. O planejamento envolveu três fases, a saber: discussão breve com os 

estudantes a partir de informações sobre o povo indígena Paiter Surui; escolha de 

alunos para participarem da visita técnica à Associação, conforme critérios 

previamente estabelecidos; e autorização dos pais ou dos responsáveis, 

considerando que são estudantes adolescentes a fim de que estes possam 

participar dessa visita de técnica.  

A visita técnica se referiu ao momento da ação propriamente dita, de modo 

que ocorreria da seguinte forma: ao descerem do ônibus, os alunos seriam 

apresentados à liderança Ricardo Narayamat Surui, todos juntos. Após as boas- 

vindas, conheceriam o espaço físico da aldeia, acompanhados por mim 

(pesquisador) e por outras lideranças da Aldeia Esperança. Em seguida, seriam 

deslocados para o Centro de Plantas Medicinais Olawatawa, local em que haveria 

um momento para que os estudantes pudessem ouvir as narrativas das lideranças 

acerca de suas histórias, organização política, a qual clã pertencem, como era a 

organização antes do contato com o Yara e como é depois desse contato, quais 

foram os impactos sofridos, bem como suas expectativas, além de outras questões 

que os estudantes julgaram ser interessante. 
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Em relação à discussão, a nossa proposta foi realizar uma roda de conversa, 

cujo intuito era avaliar oralmente a atividade realizada, que seria registrada por meio 

de filmagens e fotografias. Em seguida, individualmente, os estudantes produziriam 

narrativas sobre a sua experiência a respeito do trabalho desenvolvido na 

Associação Centro das Plantas Medicinais Olawatawa, Aldeia Esperança, na Terra 

Indígena, Linha 9. Este material produzido constituirá os recursos que permitirão a 

sistematização do caderno de relatos, produto final desse estudo. 

A presente pesquisa compõe-se de 5 seções, sendo a primeira delas esta 

introdução, na qual é apresentado o objeto da pesquisa, bem como a distribução da 

proposta deste trabalho.  

A segunda está voltada para a autobiografia, ponto motivador para o 

desenvolvimento deste trabalho. Por meio dela, busquei forças nas experiências 

vivenciadas na educação informal e formal e, assim, pude tomar decisões sobre o 

futuro, afirmando-me como educador. 

Na terceira, são buscados referenciais para a fundamentação teórica desta 

pesquisa, pois o conhecimento histórico requer aspectos específicos no que tange à 

metodologia da pesquisa, nas narrativas orais, entre outras fontes históricas.  

Em seguida, na quarta seção, partimos para a pequisa desenvolvida, que foi 

feita por meio análise documental, seja do Projeto Político Pedagógico, seja de 

resoluções e legislações sobre a educação. A etapa seguinte foi com os estudantes 

e docente, envolvidos diretamente com as aulas de História. A última etapa foi a 

pesquisa in loco realizada com os indígenas Paiter Surui na Aldeia Esperança. 

E finalmente, na quinta seção, denominada “Considerações Finais”, são 

tecidas algumas reflexões sobre este trabalho. 
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2. MEMORIAL DE FORMAÇÃO: HISTÓRIAS DE UM MENINO CAMPONÊS QUE 

CRESCEU E VIROU UM DOCENTE PESQUISADOR 

Será na sua convivência com os oprimidos, sabendo também um deles – 
somente a um nível diferente de percepção da realidade – que poderão 
compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos, que refletem, 
em momentos diversos, a estrutura da dominação. (FREIRE, 1987, p. 31). 

 

Dentre as diversas aprendizagens construídas no mestrado, uma que me 

chamou a atenção foi a atividade envolvendo as escritas de si como possibilidades 

formativas, ou seja, o reaprender a partir de suas próprias experiências. Neste 

sentido, a elaboração contida neste capítulo tem o objetivo de apresentar alguns 

aspectos de minha história pessoal, escolar e profissional e, a partir daí, discutir o 

estudo proposto nesta dissertação. 

A produção dessa escrita demonstrou a relevância da educação em minha 

vida. Avalio que foi justamente por meio da educação crítica a partir de minhas 

vivências que tive a oportunidade de tomar decisões em relação ao futuro, 

confirmando, deste modo, a afirmação do educador pernambucano: a “[...] 

compreensão crítica do ato de ler, [...] não se esgota na decodificação pura da 

palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]”. 

(FREIRE, 1989, p. 9). 

Assim, acredito que o processo formativo tanto da vida quanto da escola 

possibilitou a proposição desta investigação relativa ao ensino de História das 

culturas dos povos indígenas. Essa construção foi paulatinamente se definindo por 

meio de aproximações entre o modo de vida que tenho experimentado ao longo do 

tempo e a trajetória dos povos indígenas, sobretudo no que diz respeito à 

desvalorização das pessoas sem capital e de seus saberes permanentemente 

negados na atualidade.  

No entanto, a educação crítica ensina que: “Não há homem absolutamente 

inculto: o homem ‘hominiza-se’ expressando, dizendo o seu mundo. Aí começam a 

história e a cultura”. (FREIRE, 1987, p. 36). Neste sentido é que elaborei o presente 

texto autobiográfico, procurando localizar a presença indígena em minha trajetória 
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de vida, o que possivelmente poderá apresentar elementos importantes que foram 

definidores na escolha temática da pesquisa. 

Embora existam outras propostas metodológicas que adotem a reflexão a 

partir dos próprios conhecimentos – tal como a autoetnografia, por exemplo, que 

dentre outros aspectos, busca “[....] descrever e analisar sistematicamente a 

experiência pessoal, a fim de compreender a experiência cultural” (SANTOS, 2017, 

p. 220) –, o amparo metodológico que sustenta esta seção é a pesquisa 

autobiográfica (NEVES, 2010). Trata de um recurso que leva em consideração os 

conhecimentos pessoais, escolares e profissionais do sujeito em diálogo com o 

social, constituindo um importante ponto de partida em um processo de proposição 

investigativa. 

A valorização dos conhecimentos do sujeito pesquisador encontra apoio 

também na Pedagogia Decolonial, proposição conceitual adotada neste trabalho; ela 

é uma “[....] pedagogia própria de autodeterminação e autolibertação, com quatro 

enfoques ou componentes medulares: despertar, estimular a auto-agência e ação, 

facilitar a formação de subjetividade e autoreflexão [...]”. (WALSH, 2009, p. 36), um 

mecanismo de contestação à subordinação do conhecimento nas práticas coloniais. 

Desta forma, de acordo com Isabel Cunha (1997), a pesquisa autobiográfica é 

a mais adequada para a escrita específica constante nesta seção, visto que o uso 

das narrativas da memória propõe maior visibilidade a si mesmo. 

2.1 Entre a infância, adolescência, o trabalho e a escola  

[...] Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti 
levado - e até gostosamente - a "reler" momentos fundamentais de minha 
prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas de 
minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a 
compreensão critica da importância do ato de ler se veio em mim 
constituindo. (FREIRE, 1989, p. 9). 

 

Meu nome é Gilson Divino Araújo da Silva, sou professor há 15 anos. 

Atualmente, leciono o componente curricular de História no Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Cacoal. Sou filho de camponeses, sou 

natural do município de Quirinópolis, estado de Goiás; juntamente com meu único 

irmão, somos descendentes de pessoas negras e brancas. 
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 Minha infância foi vivida na área rural, em espaço arrendado. Lembro-me que 

desde os quatros anos de idade subia em árvores, brincava de pega-pega com 

outras crianças, de luta, corrida, tomava banho de rio às escondidas, enfim, 

brincadeiras a partir do próprio corpo. Os brinquedos que tínhamos na época era 

apenas o estilingue, usado para caçar passarinhos, e depois tive bola, pois 

passamos a jogar futebol possivelmente devido a uma influência da Copa de 1986, 

ocorrida no México. 

Mas, mesmo ainda criança, eu ajudava minha família em suas atividades. A 

principal produção da roça de meus pais era o arroz. Já maior, por volta de 9 (nove) 

anos, ajudava em várias tarefas, dentre outras: roçava, capinava, plantava, cortava 

arroz e, depois da colheita, preparava o solo para o pasto. Em casa, eu também 

trabalhava, pois as atividades domésticas eram divididas com meu irmão, tais como 

pegar água no poço, lavar louças, arear panelas até ficarem brilhando – como o 

fogão usado em casa era a lenha, era preciso muita areia para retirar os resíduos de 

queimado que ficavam a cada cozimento, e depois as colocávamos para secar no 

jirau. 

Assim, minha rotina laboral – a meu ver, árdua para minha idade na época – 

encontrava-se completamente distanciada de debates, pactuações e acordos 

referentes à proteção da infância. Deste modo, avalio que o trabalho infantil familiar1, 

sobretudo no campo, é uma especificidade que é tida como uma prática cultural, 

ancorada no trabalho visto como um valor humano que deve começar desde cedo, 

de modo que não era contemplada pelas discussões que avançavam no Brasil.  

Esse contexto histórico aliado ao espaço geográfico não urbano, justificado 

pelas necessidades socioeconômicas do campo e pela ausência de políticas 

                                            

 
1
 Embora não tenha aprofundado leituras sobre o assunto, avalio que é uma temática importante para 

estudos acadêmicos, dado a complexidade do entrelaçamento entre família e trabalho infantil como 
prática supostamente cultural. Ao meu ver, trabalho infantil sob essa perspectiva é exploração infantil. 
A questão central que se coloca é: Como o Estado brasileiro pode intervir em um ambiente familiar 
para notificar tal exploração? Pois este contexto familiar difere do contexto empresarial, em que o 
combate ao trabalho infantil tem ocorrido, como por exemplo, em regiões próximas à cidade de 
Quirinópolis, conforme dados da mídia digital: “O trabalho pesado de produção dos tijolos era 
ensinado pelos pais aos filhos (tanto meninos quanto meninas), que também iniciaram eles mesmos o 
trabalho em olarias ainda quando adolescentes”. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/42926-dividas-e-trabalho-infantil-sustentam-escravidao-por-
decadas-em-olarias-em-goias.  Acesso em: 18/07/2019. 
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públicas, resultou na negação dos direitos das crianças à infância. Uma das feições 

da injustiça social possivelmente invisibilizada nos documentos relativos ao combate 

do trabalho infantil: 

O Estado deveria extinguir a Doutrina da Situação Irregular e gerar a 
Doutrina da Proteção Integral, cuja base vinha sendo discutida em âmbito 
mundial desde 1979 e no Brasil já era bandeira de luta dos movimentos 
sociais de 1959. Assim, em 1988, por meio da Constituição brasileira, os 
direitos das crianças e dos adolescentes começaram a ser, teoricamente, 
respeitados (ANDRADE, 2016, p. 55). 

 

Talvez, assim como ocorreu com outras crianças brasileiras, meu encontro 

com a escola só se deu quando eu tinha 9 (nove) anos. O Ensino Fundamental foi 

cursado no período de 1983 a 1988, em escolas rurais. A 1ª série foi na Escola 

Municipal Lagoa Bonita, distante 2 (dois) quilômetros de minha casa. Já a Escola 

Municipal Maria Luíza D’Abadia foi a instituição em que estudei da 2ª a 4ª série, 

sendo que eu percorria 9 (nove) quilômetros de estrada de chão todos os dias, 

juntamente com minha mãe que, à época, era funcionária pública municipal que 

atuava como merendeira nesse colégio.  

Em ambas as escolas, as aulas eram ministradas por professoras, em regime 

multisseriado, ou seja, em turmas formadas por alunos e alunas de diferentes idades 

e escolarização, sem muita importância para o poder público: “As classes 

multisseriadas constituem-se na modalidade predominante [...] do primeiro segmento 

do Ensino Fundamental no meio rural [...], nem mesmo ‘existem’ no conjunto de 

estatísticas que compõem o censo escolar oficial” (HAGE, 2003, p. 2).   
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Figura 1 - Meu primeiro ano escolar G - 1983 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Mas, em casa, embora de forma limitada, tive a oportunidade – por meio de 

incentivos de meu avô paterno – de manusear e ler materiais, tal como um 

almanaque que trazia diversas informações ilustradas sobre alimentação, 

medicamentos e conhecimentos gerais. Lembro-me, também, que lia revistas com 

letras de músicas e literatura de cordel, como a do cangaceiro Lampião e Maria 

Bonita.  

Quanto às atividades de escrita, estas se resumiam apenas às tarefas de 

casa, feitas durante o dia, pois a iluminação de nossa casa era por meio de 

lamparinas à base de querosene. Mas também gostava muito de desenhar, 

principalmente os super-heróis, como por exemplo, o Tarzan, que povoavam meu 

imaginário infantil de que, um dia, poderiam melhorar a vida. 

Em relação à aprendizagem dos conteúdos escolares, lembro-me com 

detalhes das dificuldades de não conseguir fazer a correspondência adequada entre 

a escrita e o som das palavras. A relação entre a leitura e a escrita construiu 

diversas barreiras que me acompanharam durante muito tempo, representando um 

desafio constante, o qual tenho procurado superar no exercício docente. 

O estudo de História era realizado no componente de Estudos Sociais, em 

que a Geografia também estava incluída. Ali, eram discutidos temas como: a cidade, 

seu crescimento, as paisagens naturais, dentre outros tópicos. Na época, tínhamos 
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um sério problema de falta de água na escola, mas o material trabalhado em sala de 

aula exibia belos rios, lagos, isto é, mesmo ainda criança, eu já enxergava o 

descompasso entre o que estávamos passando no cotidiano e aquilo que a escola 

ensinava, era um conteúdo sem ligação com a realidade. Mas, sobre os povos 

indígenas, não tenho lembrança de discussões sobre este assunto, exceto aquilo 

que todos que passaram pela escola acabaram por memorizar, ou seja, que foram 

os primeiros habitantes do Brasil, quando o assunto abordado era o descobrimento 

do país, por meio da chegada dos portugueses. 

Quando me mudei para a cidade de Quirinópolis, fui estudar na Escola 

Estadual Pedro Ludovico Teixeira, de 5ª a 8ª série; havia ficado um ano parado, sem 

estudar, pois no campo não havia o Ensino Fundamental II. Ali, estranhei muitas 

coisas; observei que os estudos tinham metodologias distintas das quais eu estava 

habituado: de uma única professora, passei a ter várias e, neste contexto, foram 

muitas as demandas escolares.  

A minha forma de falar, por exemplo, era muito diferente da fala dos 

estudantes urbanos. Em casa, era comum falar “chicrete”, “bicicreta”, mas lá, 

falavam “chiclete” e “bicicleta”, fato que, em algumas situações, deixava-me cada 

vez mais silencioso, talvez porque tenha faltado uma intervenção pedagógica de “[...] 

explicar ao aluno que ele pode dizer ‘bulacha’ ou ‘bolacha’, mas que só pode 

escrever bolacha, porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para 

que todos possam ler e compreender o que está escrito”.  (BAGNO, 2008, p. 69). 

Assim, a vida longe do campo me trouxe muitos desafios, pois os valores 

eram muito díspares, todavia, na medida do possível, aos poucos, fui conseguindo 

me socializar com os demais estudantes da escola. Entretanto, a sensação de 

liberdade e as andanças na área rural faziam falta em minha vida. Agora, as 

preocupações envolviam outros cuidados, como por exemplo, mais atenção ao 

atravessar a rua, devido à intensa movimentação dos carros, principalmente nos 

horários de ir e vir da escola.  

Já durante o Ensino Médio, as dificuldades estavam relacionadas à 

conciliação entre escola e trabalho, bem como à necessidade de aquisição dos 

materiais escolares. Vale ressaltar que os livros didáticos foram adquiridos com 
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recursos próprios, visto que naquela época ainda não havia política pública 

destinada à distribuição gratuita de livros didáticos.  

Do material didático referente ao currículo de História, lembro-me de ter 

estudado sobre o Governo Geral – Men de Sá, Tomé de Souza, mas sem mesmo 

compreender direito que se tratava de uma forma de gestão de governo. Nomes 

como Tiradentes e Raposo Tavares também me veem à memória, este último, um 

mercador ou apresador de índios; eu o enxergava, a partir de sua imagem, como 

alguém cruel, talvez em decorrência das armas e aparência. Contudo,  não tenho 

recordação de debates críticos sobre os Povos Indígenas do Brasil. 

Sobre o trabalho, continuei na roça com meu pai durante o dia e estudava no 

período da noite. Posteriormente, passei a apanhar algodão. Geralmente, saia de 

madrugada, por volta das três da manhã, e chegava às 5:00h (cinco); o transporte 

era o pau de arara, concluindo as atividades às 17:00h (dezessete). Nestas 

atividades, todo o deslocamento entre trabalho e escola era feito por meio de 

bicicleta.  

Outra ocupação que exerci foi a de ajudante na construção civil. Não existiam 

muitas oportunidades de emprego na cidade. Sob a coordenação de um mestre de 

obras, fazia massa de concreto para a construção de casas e lojas. Isso, para um 

adolescente de 16 (dezesseis) anos, que já tinha vaidades e se preocupava com o 

olhar das meninas, às vezes, era constrangedor. Além do mais, era uma jornada 

muito pesada de trabalho, usando roupas geralmente gastas e, na maior parte do 

tempo, ficava suado, em razão da exposição constante ao sol. 

Descrever a minha história pessoal e escolar foi o elemento principal que me 

mobilizou na elaboração deste tópico. O intuito era retratar um menino camponês 

que foi educado pela vida e pela escola, que teve nas experiências vivenciadas uma 

descoberta para o crescimento por meio da educação e da pesquisa.  

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 
desconstrução/construção das próprias experiências tanto do 
professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige 
que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla 
descoberta. Ao mesmo tempo, que se descobre no outro, os fenômenos 
revelam-se em nós. (CUNHA, 1997, p. 187, grifo nosso). 
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Refletir sobre a existência a partir da pesquisa autobiográfica, com foco na 

educação básica, tem significado marcado pela luta ao direito de estudar. Ressalto 

ainda, uma vez mais, que, apesar da inegável contribuição indígena na formação do 

povo brasileiro, não tenho lembranças de ter estudado este tema na escola – e nem 

fora dela. Assim, percebe-se a possível ausência/presença da temática indígena no 

currículo e nas práticas sociais durante toda essa etapa de escolarização. 

2.2 A Universidade e a História e Cultura dos Povos Indígenas 

No Brasil, o desconhecimento ou o desprezo pelo papel da diversidade 

cultural no estímulo e no enriquecimento das dinâmicas sociais e, principalmente, a 

recusa etnocêntrica da contemporaneidade de sociedades de orientação cultural 

diversa, têm sedimentado uma visão quase sempre negativa das sociedades 

indígenas. Na postura ideológica predominante, os índios não são considerados 

para o nosso futuro, já que são tidos como uma excrescência arcaica, ainda que 

teimosa, de uma pré-brasilidade (ARRUDA, 2001, p. 43). 

Neste tópico, após uma incursão em minha trajetória formativa, tem o objetivo 

de apresentar uma reflexão sobre minha participação em atividades envolvendo a 

temática indígena, seja na Graduação ou na Licenciatura Plena em História. Na 

oportunidade, pude participar de um projeto, o qual foi apresentado, em 2000, no 

“Seminário de 500 anos do Brasil”, promovido pela Universidade Estadual de Goiás, 

Campus de Quirinópolis.  

Essa atividade buscou analisar a vida dos Povos Originários desde a 

colonização, em acontecimentos como: expropriação das terras indígenas; o 

extermínio de diversas nações; contaminação por doenças; redução populacional; 

trabalhos forçados, dentre outros. Desta forma, o trabalho foi concluído com a 

apresentação de uma peça teatral, intitulada “500 anos do Brasil”.  

Neste mesmo ano, ocorreram diversas manifestações protagonizadas pelos 

indígenas, os quais denunciaram a falsa celebração brasileira, haja vista que as 

práticas coloniais de exclusão e discriminação por parte do Estado ainda aconteciam 

à época - e acontecem: “Não iremos festejar os milhões de massacrados, em que 

foram vítimas nossos antepassados, em nome da civilização, do cristianismo ou do 
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descobrimento que destruiu e violou nossas leis, nossos sistemas de vida [...]”. 

(GRANDO, 2000, p. 65, apud REVISTA NOVA AMERICA, 1999, p. 14). 

Figura 2 - Protesto indígena nos 500 anos do Brasil 

 
Fonte: Memorial da Democracia

2
. 

Os indígenas apontaram principalmente as violações referentes à lentidão de 

demarcações de territórios, ausência nas aldeias de políticas públicas nas áreas de 

educação e saúde, enfim, vários descumprimentos da Constituição Federal de 1988.  

[...]. Oficialmente a chamada “Marcha Indígena” conta com apoio de 150 
organismos ligados à causa. Os índios, que representam 200 etnias 
diferentes, querem que o aniversário da Descoberta de 500 Anos do Brasil 
seja marcado por uma série de reivindicações por uma nova política 
indigenista no país. Eles reclamam das terras ainda não-demarcadas, das 
dificuldades referentes às políticas públicas, especialmente para os setores 
de educação e de saúde, além da necessidade de acelerar a proposta de 
criação do Estatuto dos índios - parada há oito anos no Congresso (DIÁRIO 
DO GRANDE ABC, 2000, p. 01)

3
. 

 

                                            

 
2
 Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/protesto-marca-500-anos-do-

descobrimento.   Acesso em: 2/04/2019. 
3
 DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2000. Índios organizam protestos contra 500 anos de Brasil. 

Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/115528/indios-organizam-protestos-contra-500-
anos-de-brasil. Acesso em: 17/02/2018. 
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A citação supratranscrita evidencia o descontentamento indígena em relação 

ao marco colonial que definiu o início do Brasil e, consequentemente, a vida 

indígena a partir da chegada dos portugueses. Em direção favorável aos Povos 

Originários, Ribeiro (1995) discorre sobre a numerosa matriz Tupi, que tinha seus 

modos próprios de viver, suas diferentes línguas, com sistemas muito bem 

estruturados, organizados a partir de lógicas específicas. Nas palavras do autor: 

Na escala da evolução cultural, os povos Tupi davam os primeiros passos 
da revolução agrícola, superando assim a condição paleolítica, tal como 
ocorrera pela primeira vez, há 10 mil anos, com os povos do velho mundo. É 
de assinalar que eles o faziam por um caminho próprio, juntamente com 
outros povos da floresta tropical que haviam domesticado diversas plantas, 

retirando‐as da condição selvagem para a de mantimento de seus roçados. 
Entre elas, a mandioca, o que constituiu uma façanha extraordinária, porque 
se tratava de uma planta venenosa a qual eles deviam, não apenas cultivar, 
mas também tratar adequadamente para extrair‐lhe o ácido cianídrico, 

tornando‐a comestível. É uma planta preciosíssima porque não precisa ser 

colhida e estocada, mantendo‐se viva na terra por meses. (RIBEIRO, 1995, 
p. 31). 

 

Isto significa, portanto, afirmar que os Povos Indígenas milenarmente 

habitavam este território, muito, mas muito antes mesmo da chegada dos europeus. 

A organização era diversa, em meio às práticas culturais de cada povo, em cada 

região da América, em especial, nessas terras, que atualmente chamamos de Brasil. 

Esses diferentes modos indígenas de vida sofreram alterações culturais intensas a 

partir da instalação periódica – e posteriormente, definitiva – dos europeus no 

território brasileiro, sob o manto discursivo da miscigenação como elemento 

uniformizador.  

A vigente imposição dos modelos de gestão sobre a vida, línguas, religião, 

lazer, alimentação, trabalho e a produção econômica, considerando-se também a 

mão de obra humana saqueada da África, resultaram em processos ininterruptos 

não apenas de violências, mas de subalternização, resistências e desigualdades 

sociais que repercutem na atualidade: 

Nessas condições, exacerba‐se o distanciamento social entre as classes 
dominantes e as subordinadas, e entre estas e as oprimidas, agravando as 

oposições para acumular, debaixo da uniformidade étnico‐cultural e da 
unidade nacional, tensões dissociativas de caráter traumático. Em 
consequência, as elites dirigentes, primeiro lusitanas, depois luso-brasileiras 
e, afinal, brasileiras, viveram sempre e vivem ainda sob o pavor pânico do 
alçamento das classes oprimidas. Boa expressão desse pavor pânico é a 
brutalidade repressiva contra qualquer insurgência e a predisposição 
autoritária do poder central, que não admite qualquer alteração da ordem 
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vigente. A estratificação social separa e opõe, assim, os brasileiros ricos e 
remediados dos pobres, e todos eles dos miseráveis [...]. (RIBEIRO, 1995, 
p. 23-24). 

 

Nesta direção, considerando o contexto de prejuízos que os Povos Indígenas 

têm sofrido e acumulado ao longo de todos estes processos históricos, pude 

representar na peça teatral um indígena que lutava pelos seus direitos expropriados 

pelos colonizadores europeus, cuja representação no âmbito da comemoração dos 

“500 anos do Brasil” não correspondia a esse quadro de violações.  

Esse indígena, tal como os manifestantes da Marcha Indígena, mostrava-se 

insatisfeito e afirmava que não havia nada para se comemorar naquela data. Vale 

salientar que aqui também havia uma sub-representação, visto que eu interpretava 

um índio genérico, ou seja, sem identificação linguística ou pertencimento étnico, 

comumente difundido pelos livros didáticos: “[...]  um índio genérico, estereotipado, 

que vive nu na mata, mora em ocas e tabas, cultua Tupã e Jaci e que fala tupi 

permanece predominante, tanto na escola como nos meios de comunicação”. 

(GRUPIONI, 1985, p. 483). 

Figura 3 - Peça 500 anos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Assim, acredito que apresentação teatral realizada pela Universidade em 

2000, por ocasião da “Comemoração dos 500 anos do Brasil”, mesmo que com uma 

intenção crítica, foi insuficiente e superficial. A História e as Culturas dos Povos 

Indígenas não foi devidamente problematizada no que tange à realidade dos seus 
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modos de vida daquela época – cerca de 19 (dezenove) anos atrás. Afirmo isso 

porque, nas narrativas locais, a região de Quirinópolis, estado de Goiás, era – e 

ainda é – considerada um lugar sem indígenas.  

Entretanto, embora o local seja reconhecido como de ocupação tradicional 

branca4, neste tempo já existiam publicações5 disponíveis que informavam a 

presença de povos indígenas, tais como os Xakriabá, Krahô/Timbira, Apinayé e 

Karajá, tradicionais da região ou que passaram por ela (LOPES DA SILVA; 

GRUPIONI, 1985). Os Avá-Canoeiro, ausentes na apresentação da universidade, 

têm sido estudados por muitos pesquisadores e em diferentes temporalidades6. Eles 

são conhecidos como 

[...] os temíveis "índios selvagens" do século XIX, que hoje reduzidos a 
pequenos bandos perambulam esquivamente pelas terras de Tocantins e 
Goiás. Segundo uma tradição goiana, estes índios seriam descendentes 
dos Carijós, de São Paulo, pertencentes à bandeira de Bartolomeu Bueno 
da Silva. Na ocasião teriam fugido e retornado ao estado selvagem. As 
pesquisas atuais desautorizam esta versão. Os Avá-Canoeiro são o que 
restou de um grande grupo Tupi-Guarani da região, que após lutar 
valentemente contra os brancos, esfacelou-se em pequenos grupos, alguns 
deles já contatados e em contato permanente com a sociedade nacional. 
(LOPES DA SILVA; GRUPIONI, 1985, p. 283).  

 

Assim, observo que há muito desconhecimentos, e os saberes disponíveis 

ainda veiculam estereótipos em relação aos Povos Indígenas, tal como atesta a 

imagem do indígena que interpretei na peça teatral, em que apresentava a lança e o 

cocar como se esta fosse a única forma de identificar os indígenas.  

Nesse contexto, a Universidade – agência formadora que tentou pautar a 

crítica no currículo do curso de História – provavelmente não aprofundou os estudos 

sobre o tema, limitando-se a improvisações, evidenciando, deste modo, não dispor 

de um Projeto Pedagógico decolonial7 consistente, que poderia ser evidenciado na 

concepção problematizadora da colonização. 

[...] para os colonizados que passaram pela alienante experiência da 
educação colonial, a "positividade" desta educação ou de alguns de seus 

                                            

 
4
 LOPES DA SILVA; GRUPIONI, 1985. 

5
 CHAIM, 1983. 

6
 BRASIL, 2017. 

7
 FREIRE, 1978.  
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aspectos só existe quando, independentizando-se, a rejeitam e a superam. 
Quando, assumindo com seu povo, a sua história, se inserem no processo 
de "descolonização das mentes" [...].  (FREIRE, 1984, p. 20). 

 

Apesar das limitações institucionais, a participação na peça serviu para dar 

visibilidade ao tema e adentrar na compreensão sobre a História e as Culturas dos 

Povos Indígenas. Porém, é notório que ainda não houve inserção suficiente e 

discussão aprofundada sobre os Povos Indígenas. Relembro que a grade curricular 

do curso Licenciatura Plena em História, vigente à época,  precisamente sobre 

História do Brasil era distribuída em: História do Brasil I, II e III, além da História 

Regional, ou seja, é possível se constatar que pouco se discutia a História das 

populações indígenas. A abordagem estava mais voltada para o povoamento e 

colonização durante o ciclo do ouro, em que envolvia população branca, luso-

brasileira e afro-brasileira. 

Embora ainda não houvesse legalmente a obrigatoriedade do ensino das 

culturas africanas e indígenas no currículo escolar, o fato de ter aceitado o convite 

para representar um indígena sugere o meu interesse pela temática. 

2.3 A docência em História e o contato com as culturas indígenas  

Nesta grande reavaliação das sociedades indígenas e das políticas 
indigenistas, a historiografia tem – e terá – um papel fundamental, decisivo 
até. Pois cabe aos historiadores, através de uma revisão séria das 
abordagens vigentes – que relegam os índios a um papel fugaz e mal 
explicado no início da colonização, que reservam aos mesmos índios um 
enquadramento etnográfico e não histórico ou, ainda, que reduzem-nos a 
meras vítimas do inexorável processo da expansão europeia –, não apenas 
resgatar mais esses "esquecidos" da história, mas antes redimir a própria 
historiografia de seu papel conivente na tentativa – fracassada – de 
erradicar os índios. (MONTEIRO, 1985, p. 227).  

 

A antropóloga Betty Mindlin (2010) relata seu encontro com o Povo Indígena 

Paiter Surui, em 1978, no município de Cacoal, estado de Rondônia. A população 

desta microsociedade correspondia, à época, a um quantitativo de 300 (trezentas) 

pessoas, as quais se encontravam organizadas em duas grandes aldeias, com 

assessoria da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Mindlin informa que, após o 

contato, houve uma mortandade que reduziu significativamente esta etnia, resultante 
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de doenças por eles desconhecidas, tais como sarampo, resfriados e coqueluche, 

enfermidades trazidas pelos colonizadores.  

No entanto, apesar desse estabelecimento de relações externas com as 

culturas ocidentais, comunicavam-se em quase todo o tempo em sua língua 

originária, bem como exerciam a medicina tradicional e vivenciavam alguns rituais de 

festas, como o Mapimaí, dentre outros elementos. 

A narrativa de Mindlin (2010) me remete às lembranças de meu primeiro 

contato com os Povos Indígenas, neste caso, das etnias Rikbatsa e Cinta Larga, em 

2003, na Escola Estadual Dr. Antunes Maciel. Esse encontro se deu em função de 

minha aprovação em um processo seletivo na cidade de Juína, noroeste do estado 

do Mato Grosso. Esse município abriga as Terras Indígenas (TI) habitadas 

pelos indígenas Cinta Larga, Rikbatsa e Enawenê Nawê. 

Conhecida como Rainha da Floresta, o município de Juína localiza-se a 737 
km da capital do estado, possui um vasto patrimônio cultural indígena em 
sua paisagem cotidiana, onde se torna possível presenciar as culturas 
Rikbaktsa, Cinta Larga, Ena-Wenê-Nawê entre outras etnias que se fazem 
presentes na zona urbana da cidade. (SILVA, 2016, p. 1). 

 

Sobre os Rikbaktsa, verifiquei que constituem uma população atual de 1.411 

pessoas (BRASIL, 2010). Tal como outros povos, depois do contato com o não 

indígena, sofreram redução populacional e alterações em suas práticas culturais. 

São falantes do tronco linguístico Macro-Jê e são “[...] conhecidos como ‘Orelhas de 

Pau’ ou ‘Canoeiros’, tidos como guerreiros ferozes na década de 1960, enfrentaram 

um processo de depopulação que resultou na morte de 75% de seu povo”. (ISA, 

2019, p. 1). 

A leitura do Relatório de campo elaborado pelo antropólogo Célio Horst, da 

FUNAI, documento enviado de Cuiabá para a Secretaria de Segurança Pública 

(SSP), no dia 28 de julho de 1985, aponta alguns dados sobre o Povo Rikbaktsa. 

Hora explicita algumas barreiras do processo pós-contato recente, tendo como foco 

uma área em disputa com os “proprietários” da Fazenda São Marcos: 

No dia 20.07.85 desloquei-me de Cuiabá à área, em companhia do índio 
Rafael. Lá chegando, o primeiro encontro foi com o Pe. Tomás Balduíno que 
entocaiado aguardou o pouso da aeronave para sair das moitas com um 
rifle/Winchester 44, apontado para meu corpo. Logo a seguir chegaram os 
índios portando rifles, arcos e flechas. Recebi uma série de ameaças por 
parte do Padre, que também incitava os índios contra minha pessoa. 
Continuamente falava matar. Foram realizadas várias reuniões e sempre 
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que se estava prestes a uma conclusão satisfatória e pacífica, o Padre se 
revoltava, gritava e gesticulava não aceitando as considerações e incitava 
mais os índios, reafirmando sempre, “todo mundo diz que Canoeiro é 
covarde, agora eles vão mostrar ao Brasil que são valentes" e outras 
colocações como: “Estes fazendeiros não podem ter esta terra toda; na 
Alemanha, por exemplo, não é assim; lá um grande fazendeiro tem no 
máximo 500 hectares”. (HORST, 1985, p. 1)

8
. 

 

Esse documento permite inferir as tensões e conflitos existentes em função 

do grande avanço do capital sobre os territórios indígenas. Neste processo, é 

possível notar que ocorre uma inversão da situação: os indígenas são expulsos de 

seus territórios tradicionais e ainda são acusados de serem eles próprios os 

invasores.  

O povo Cinta Larga encontra-se localizado no sudeste da Amazônia 

Brasileira, compreendendo parte dos estados de Rondônia e Mato Grosso, 

estendendo-se a partir das mediações da margem esquerda do rio Juruena, rio 

vermelho, até a cabeceira do rio Juína Mirim e da cabeceira do rio Aripuanã, Salto 

de Darnelos (PATJAMAAJ, 2016). Estão organizados sob um Estatuto Social, a 

PATJAMAAJ – Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, 

constituída em 2007.   

Em Juína, local em que tive o primeiro contato com os estudantes do Povo 

Cinta Larga, encontram-se agregados e filiados a Pasapkareej, que representa os 

Cinta Larga que vivem em Terra Indígena Aripuanã, Município de Juína. Na escola, 

os poucos alunos que ali estudavam, quase nada falavam sobre a própria cultura. As 

informações que tínhamos eram sobre as invasões feitas em suas terras por 

garimpeiros e madeireiros. Nas figuras a seguir, é possível verificar os mapas da 

distribuição da reserva indígena dos povos Cinta Larga.   

                                            

 
8
 Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/relatorio-de-viagem-aos-

rikbaktsa.  Acesso em: 18.07.2019. 
 

https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/relatorio-de-viagem-aos-rikbaktsa
https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/relatorio-de-viagem-aos-rikbaktsa
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Figura 4 - Mapa das Terras Cinta Larga 

  
Fonte: PATJAMAAJ

9
 

Figura 5 - Mapa das Terras Cinta Larga 

 
Fonte: Dal Poz Neto, 1991

10
 

Tive a oportunidade de observar que grande parte deles, mesmo morando na 

cidade, ainda se sentiam intimidados em falar a respeito de suas próprias culturas. 

Apesar de ter ficado ali por pouco tempo, ou seja, apenas 9 (nove) meses, neste 

meio tempo propus nas aulas de História algumas intervenções pedagógicas de 

caráter intercultural sobre seus modos de vida, tais como por exemplo, a pintura 

corporal e a pesca tradicional, chamada de timbó.  

                                            

 
9
 PATJAMAAJ – Coordenação das Organizações Indígena do Povo Cinta Larga e Kanindé - 

Associação de Defesa Etnoambiental. 
10

 Dal Poz Neto, João. No país dos Cinta Larga: Dissertação de Mestrado. USP. Uma etnografia do 
ritual. p. 16,1991. 
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Os Povos Indígenas têm contribuído de muitas formas para a formação da 

sociedade brasileira: “[...] a dívida que a humanidade contraiu com o saber 

etnobotânico do primitivo habitante das Américas está longe de ser resgatada. [...]”. 

(RIBEIRO, 1985, p. 199). Apesar do meu interesse, avalio que ainda tenho muito 

para aprender sobre a história e a cultura desses povos.  

Posteriormente, no final de 2003, fui aprovado em um concurso público 

promovido pelo Governo do Estado de Rondônia. Tomei posse em 2005, mudando-

me para o município de Cacoal. Fui lotado na Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Celso Ferreira da Cunha, no Distrito de Riozinho, cerca de 12 (doze) 

quilômetros da cidade em que atuei por 10 (dez) anos.  

O tempo de permanência nessa escola foi fundamental para que ampliasse 

meu conhecimento sobre as culturas dos povos indígenas que moravam no Distrito 

do Riozinho e que estudavam naquela instutuição escolar. 

Como professor de História nessa escola, participei de diversos projetos 

envolvendo os povos indígenas de diversas etnias, tais como: Surui, Cinta Larga, 

Apurinã e Sakirabiar e, aos poucos, fui conhecendo suas Histórias e suas Culturas, 

principalmente das etnias Suruí e Cinta Larga que, por serem predominantes no 

Distrito, tinham maior presença na escola. 

Mesmo assim, ainda que na comunidade houvesse grande quantidade de 

povos indígenas, era perceptível o preconceito sobre as suas culturas, mesmo entre 

aqueles que mantinham algum tipo de relação com eles. Nas aulas de História, 

procurei demonstrar o quanto é necessário haver a interculturalidade, o 

conhecimento e a convivência com a cultura do outro.  

Nas aulas, procurei me aproximar de alguns jovens indígenas a fim de 

conhecer mais sobre sua cultura. Em uma conversa informal, um jovem Surui falou 

sobre as relações matrimoniais, alimentação e a autoridade patriarcal na aldeia. 

Outro estudante, este da etnia Cinta Larga, por meio de um projeto em uma 

atividade escolar, narrou por escrito um pouco sobre a sua cultura.  
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Essa narrativa virou um curta-metragem intitulado “Uiteré: O lugar onde 

vivo11”. O trabalho, estrelado pelos próprios autores indígenas, foi exibido em 2012 

no Congresso de Línguas da Ibero-América, que aconteceu na cidade de 

Salamanca, na Espanha12.  

Esse projeto foi uma das formas de dar publicidade à cultura dos povos 

indígenas, neste caso específico, do povo Cinta Larga. Enquanto trabalhei naquela 

escola, programei participar de uma seleção stricto sensu, porém, as condições de 

trabalho e a carga horária não permitiam a realização de tal projeto. No entanto, 

aprendi muito sobre a cultura dos povos indígenas da região,  principalmente a do 

povo Surui. 

Em 2014, fui aprovado no concurso público para cargo de professor de 

História, com lotação no Instituto Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim. 

Neste município, pude conhecer outro povo indígena, o Oro Waram.  

Figura 6 - Apresentação cultural do Povo Oro Waram
13

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                            

 
11 

Uiteré: O lugar onde vivo.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VLsESKg8B74. 
Acesso em: 17/02/2019. 
12 

CASAGRANDE, P. Do G1 RO. Alunos indígenas de Cacoal, RO, vencem concurso nacional de 
vídeos. 2012, p. 1. Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/08/alunos-indigenas-
de-cacoal-ro-vencem-concurso-nacional-de-videos.html. Acesso em: 17/02/2019. 
13

 Apresentação do povo indígena Oro Aram sobre o mito da origem do seu povo. Município de 
Guajará-Mirim, RO. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLsESKg8B74
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/08/alunos-indigenas-de-cacoal-ro-vencem-concurso-nacional-de-videos.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/08/alunos-indigenas-de-cacoal-ro-vencem-concurso-nacional-de-videos.html
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Figura 7 - Liderança indígena Oro Waram faz discurso sobre o seu povo
14

 

 
             Fonte: Arquivo pessoal 

No Campus, havia 4 (quatro) alunos indígenas, de modo que foi possível 

desenvolver um projeto de valorização da cultura indígena local, com Visita técnica 

envolvendo todos os alunos do IFRO - Campus Guajará-Mirim. Presenciamos 

diversas apresentações culturais, tanto sobre a origem do povo Oro Waram, as 

pinturas corporais, bem como pronunciamentos dos povos indígenas sobre a 

interferência dos colonizadores em suas terras.  

Após a minha remoção para o IFRO - Campus Cacoal, em 2016, voltei a 

pesquisar sobre os povos indígenas da etnia Surui, visto que era mais adequado 

desenvolver a pesquisa em decorrência da proximidade que já tinha com algumas 

lideranças desse povo, considerando o contato anterior.  

Outro ponto favorável foi a presença de dois alunos indígenas que eram da 

etnia Surui no IFRO, Campus Cacoal. Percebi que ambos, apesar de se esforçarem, 

encontravam barreiras para participarem das aulas. Às vezes, nas aulas, 

evidenciavam comportamentos de aparente retração, quando participavam 

oralmente, falavam baixo e, em caso de dúvida, deixavam para me procurar ao final 

da aula, quando os demais alunos já estavam saindo do Campus. 

                                            

 
14

 Francisco Oro Waram faz discurso sobre o tema “Descobrimento do Brasil”. Durante o 
pronunciamento, mostra que o homem não indígena procura impor esse ideal, porém, o seu povo tem 
consciência de que o povo brasileiro não conhece realmente o indígena, apenas o conhece por meio 
do que está representado nos livros de História. 
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Em meu entendimento, avaliei que a linguagem do contexto cultural urbano 

expressa nos livros didáticos também representou uma barreira na comunicação 

pedagógica, com evidentes aspectos  coloniais. Enfim, todos estes comportamentos 

talvez demonstrassem o desconforto dos estudantes indígenas ao frequentar as 

escolas urbanas, ou seja, não tinha relação com sua inteligência. Como nos 

sentiríamos em um contexto diferente daquele em que moramos? Como reagiríamos 

em um espaço de uso de outra língua, tal como a aldeia, por exemplo? São 

questões acerca das quais queprecisamos refletir, sob pena de tratarmos como 

semelhantes os termos barreira e dificuldade, elementos distintos entre si. 

Assim, faz-se necessário reiterar aqui a atividade envolvendo as escritas de si 

como possibilidades formativas, o reaprender a partir de suas próprias experiências. 

Neste sentido, apresento alguns aspectos de minha docência em História e o 

contato com as culturas indígenas e, a partir desses conhecimento, abordar o objeto 

proposto nesta dissertação. Todo este aprendizado, por meio da educação crítica a 

partir de minhas vivências, oportunizou ações visando à proposição coletiva, sob a 

perspectiva de um currículo intercultural. 

 

3. EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E OS ASPECTOS DA LEI Nº 11645/2008 – 

HISTÓRIA E CULTURAS INDÍGENAS PAITER SURUI  

3.1 O ensino de História 

O ensino de História tem sido componente de estudo de diversos 

pesquisadores. No entanto, “enquanto disciplina escolar, possui uma longa história, 

permeada de conflitos e controvérsias na elaboração de seus conteúdos e métodos” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 59). 

Assim, deve se ter cuidado ao estabelecer o diálogo com o passado, a fim de 

não avaliarmos os fatos históricos baseados apenas na concepção atual (KARNAL, 

2010, p. 7), “pois nos leva a projeções do presente no passado: os famosos 

anacronismos”. O historiador realiza a sua interpretação de acordo com o seu 

tempo. 
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Nesse entendimento, o professor, ao trabalhar a disciplina de História, precisa 

contextualizar os fatos de modo a evitar o “anacronismo”. Para tanto, deve ficar 

atento às mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, e também ao espaço 

geográfico, entre outros fatores que se fizerem necessário. 

A relação entre passado e presente nessa pesquisa apresenta uma sincronia, 

visto o presente chama a atenção para o passado ausente. Pelo passado do 

conhecimento dos povos indígenas,  é olhar para trás e ressignificar essa trajetória.  

Nesse caso em que envolve as populações indígenas, percebemos a 

necessidade de analise a condição do indígena hoje no Brasil, e procurar 

estabelecer um diálogo com o passado. Esta análise histórica exige interpretações 

da realidade local, regional e Brasil. Na medida possível ir relacionando-os ao tempo 

histórico dos primeiros contatos da colonização.  

Desta forma, para Bittencourt (2005), o ensino de História não se limita a 

refazer métodos e técnicas de ensino, ou mesmo introduzir pontualmente alguns 

conteúdos novos. É notável o conflito existente entre o currículo escrito e o currículo 

real vivenciado pelo professor em sala de aula. Essa ambivalência é perceptível ao 

se ler os programas curriculares.  

O ensino de História deve ser trabalhado de acordo com a realidade 

sociocultural do educando, de modo a se aproximar ao máximo de sua realidade. 

Nesta pesquisa, a ideia é se aproximar da história regional. Assim, a abordagem é 

sobre os povos indígenas, visto que estão presentes em nossa história e têm uma 

contribuição significativa na formação cultural local.  

A instituição escolar é meio para se fazer com que a comunidade 

representada pelos estudantes compreenda um pouco mais sobre os povos 

indígenas. Nesse entendimento, o estudo do currículo de História deve dar novos 

significados na construção da história dos povos indígenas da região. 

Pensar a construção de conteúdos para a história envolve três aspectos. 
Existe a necessidade de se refletir sobre a história local ou do grupo, sobre 
a história do conjunto dos grupos indígenas e sobre a história dos brancos, 
que deve abranger, por seu lado, a história dos contatos e relações entre 
índios e brancos e a história ocidental cristã (BITTENCOURT, 1994, p. 111). 

 

Conforme aponta a citação supratranscrita, é impossível estudar História sem 

interagir com a comunidade local; neste contexto, deve-se construir um currículo, 
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mas, este deve invariavelmente contemplar a interculturalidade, pois esta é uma 

forma de evitar a hegemonia de uma cultura sobre a outra, neste caso, a da Europa 

Ocidental.  

Porém, um dos desafios que se impõem para a escola na atualidade é a 

concorrência da mídia. Bittencourt (2005) ressalta que as gerações de alunos são 

formados por uma gama de informações midiáticas, que por sua vez, são muito 

atrativas. Assim, não percebem junção com o passado e possuem vagas 

perspectivas em relação ao futuro, muito em razão das necessidades impostas pela 

sociedade de consumo que transforma tudo – incluindo o saber escolar – em 

mercadoria. 

3.2 Orientações curriculares de História para o Ensino Médio 

Os currículos e programas são poderosos instrumentos de intervenção do 

Estado no ensino Abud (1998). Nesse sentido, é necessário proceder a uma análise 

crítica ao se trabalhar o currículo que, enquanto texto oficial, pode carregar a 

ideologia do poder estatal.  

Os textos oficiais são produzidos considerando-se uma escola ideal, como 
situação de trabalho e como local de recursos humanos. Eles não 
relativizam a realidade e trabalham com a ausência de rupturas e 
resistências. As dificuldades e obstáculos presentes no cotidiano das 
escolas estão ausentes dos textos. Os currículos e programas das escolas 
públicas, sob qualquer forma que se apresentem (guias, propostas, 
parâmetros), são produzidos por órgãos oficiais, que deixam marcados com 
suas tintas, por mais que os documentos pretendem representar o conjunto 
dos professores e os “interesses dos alunos”. (ABUD, 1998, p. 29). 

 

De acordo com Abud (1998), os currículos são responsáveis pela formação 

dos conceitos de História de todos os cidadãos alfabetizados, formando a 

consciência e a memória coletiva da sociedade segundo os interesses da classe 

dominante, deixando, assim, de trabalhar as rupturas. 

No entanto, o papel da História como disciplina encarregada da formação do 

cidadão político não é velado ou implícito, tal como ocorre com as demais disciplinas 

curriculares (BITTENCOURT, 2005, p. 20). 

Conforme explica Bittencourt (2005), é evidente que, partir do século XX, o 

ensino de História teve, dentre seus objetivos, formar cidadãos críticos no avanço da 
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democratização do Brasil. Nesta direção, o currículo escolar buscou inserir 

habilidades e competências a serem desenvolvidas, para assim, contribuir para a 

redução dos conflitos e das desigualdades, por meio de intervenções didáticas.  

A redução das desigualdades existentes no país deve também ser construída 

por meio do processo de escolarização e de formação política. Do mesmo modo, 

quando respeitamos as diferentes manifestações culturais, estamos contribuindo 

para o exercício da cidadania. E, por fim, percebemos que a pluralidade das 

memórias sociais contribui para a preservação dos bens culturais e para o combate 

de todas as formas de preconceitos, sejam étnicos ou raciais.  

3.3 Análise das orientações curriculares para o Ensino Médio: a experiência 

com currículo intercultural no âmbito de ensino de História  

Este tópico tem por finalidade abordar os conceitos de currículo e de currículo 

intercultural, no âmbito da disciplina de História, alocados em uma relação com o 

Ensino Médio, na intenção de determinar as diretrizes para esta pesquisa. Tais 

reflexões surgiram a partir de minha própria prática de ensino enquanto professor de 

História, como já mencionado anteriormente.  

De acordo com Bittencourt (1995), a elaboração de propostas curriculares e 

de subsídios que auxiliem as práticas docentes em sala de aula nem sempre 

significa o final do percurso15. Nesse sentido, tenho observado que há, efetivamente, 

uma hegemonia do pensamento da perspectiva histórica da cultura da Europa 

Ocidental sobre a cultura dos povos indígenas. 

O currículo monocultural, ao longo da história do Brasil, tem sido apontado 

como sendo o ideal para o sistema educacional e econômico do país. Porém, 

entendemos que a forma sob a qual é instituído este currículo – ou seja, sem haver a 

valorização destes povos – afeta diretamente as populações tradicionais, tais como 

os ribeirinhos, as comunidades quilombolas e os indígenas, os quais atualmente têm 

                                            

 
15

 BITTENCOURT (1995, p. 110) O Ensino de História para Populações Indígenas. Disponível em: 
http://rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1982/1951. Acesso em: 07/04/2019. 
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sofrido ataques em diversos sentidos, incluindo as invasões de suas terras e o 

desrespeito em relação às suas culturas. 

3.4 As implicações do currículo na escola e sua conexão com a diversidade 

Visando ao desenvolvimento desde trabalho, foi necessário, ainda, indagar o 

que é currículo no campo de conhecimento pedagógico, isto é, como se destacam 

as experiências escolares em torno do conhecimento, induzindo continuamente eo 

atendimento à especificidade de cada escola e dos indivíduos por ela atendidos, em 

meio a relações sociais e à sua contribuição para a construção das identidades dos 

estudantes. Nesse contexto, sob a perspectiva  de Moreira e Candau (1996), 

associa-se o currículo ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 

intenções educativas. 

Outras reflexões importantes devem ser apreciadas sobre o currículo. 

Portanto, indagamos: Quem elabora o currículo? Quais são os fundamentos do 

currículo? Como deve ser sua abordagem na escola? O currículo elaborado está em 

acordo com a cultura e a diversidade constitutiva da comunidade da escola?  

Uma das proposições que bem definem o currículo, explica Arroyo (2007), é a 

construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática, que 

reconhece, portanto, a multiculturalidade e a diversidade como elementos 

constitutivos e fundamentais do processo de ensino e aprendizagem. 

3.5 A Lei nº 11645/2008 e as Teorias do Currículo 

O objetivo fundamental deste tópico é discutir os aspectos conceituais sobre o 

currículo e também acerca do currículo intercultural, sob a perspectiva da Lei nº 

11645/2008. Este dispositivo legal alterou a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

(LDB), Lei nº 9.394/1996, especificamente no que diz respeito ao artigo 26, 

concernente às questões curriculares. 

De acordo com o PARECER CNE/CEB Nº: 14/2015  desde a aprovação da 

Lei nº 11.645/2008, os sistemas de ensino e suas instituições educacionais têm 



44 

 

 

sido desafiados a trazer a temática da história e da cultura dos povos indígenas 

para dentro dos estabelecimentos de ensino, o que não tem ocorrido sem tensões 

e contradições entre os povos indígenas e os sistemas de ensino e suas 

instituições formadoras. Os estudos mostra que pela falta de compromentimento 

dos orgãos em âmbito estadual e municipal, Leli 11645/2008, acaba sendo inserida 

de forma equivocadas e desídia. Pesquisas apontam há urgência de instituir 

política de formação continuada dos professores de forma a serem preparado para 

trabalhar a conteporaneidade dos povos indigenas nos estabelecimentos de 

ensino. 

 Nessa direção o parecer verificou a necessidade de se repensar os 

processos relativos à formação de estudantes e de professores dessa temática 

diante de uma concepção mais alargada de cidadania, dada pelo reconhecimento 

da participação dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira, bem 

como de suas culturas e patrimônios. Assim é preciso contuir representações 

sociais positivas para superar as situações de preconceito e discriminações étnico-

raciais, para o efetivo reconhecimento da diversidade cultural e étnica da sociedade 

brasileira.  

Além da formação continuada para os professores que já estão em sala de 

aula é necessário rever e inserir a obrigatoriedade do estudo da Lei nº 

11.645/2008, no currículo de todos os cursos de licenciaturas. Não ficar retrito 

apenas nas disciplinas de artes, história, e literatura.  Esta seria sintéticamente, um 

dos meios eficaz para resolver problemas relacionados à represetação dos povos 

indigenas no imaginário social brasileiro, que ainda é visto como sendo um ser do 

passado, ageneralização dos traços culturais como sendo um único povo, e ainda a 

redução do papel do indígena na história brasileira. 

Nesse sentido, ao tornar obrigatório o estudo da História e das culturas 

indígenas como contributo na formação da sociedade brasileira16, é possível inferir 

                                            

 
16

 Embora a Lei nº 11.645/2008 tenha definido que: “Art. 26-A.  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 [...]” (BRASIL, 2008, p.1), para a presente pesquisa, o recorte 
abordado foi apenas a temática indígena. 
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que o termo currículo se mostra insuficiente para representar os temas das 

diferenças culturais. 

Nessa direção, significa buscar mais elementos para se incorporar ao termo 

currículo. As leituras propostas por Silva (2010) permitem ampliar a compreensão do 

tema, na medida em que o autor sistematiza em três correntes explicativas sobre as 

teorias do que caracterizam a trajetória do currículo, a saber: a teoria tradicional, as 

críticas e as pós-críticas.  

Sustenta, ainda, que a teoria tradicional surgiu nos Estados Unidos, 

precisamente na primeira metade do século XIX, para atender à necessidade do 

processo de industrialização, com a finalidade de controlar o que era ensinado nas 

escolas. A razão dessa preocupação se deu em função do processo migratório, o 

que demandou assegurar a construção de uma identidade nacional. 

É nesse contexto que Bobbitt escreve, em 1918, o livro que iria ser 
considerado o marco no estabelecimento do currículo como um campo 
especializado de estudos: The Curriculum de Bobbitt – “[...] escrito num 
momento crucial da história da educação estadunidense, num momento em 
que diferentes forças procuravam moldar os objetivos e as formas da 
educação de massa de acordo com suas diferentes e particulares visões. 
[...].” (SILVA, 2010, p. 22). 

 

Sob eessa lógica, o sistema educacional estaria conceitualmente conectado 

ao sistema industrial, proposto por meio da ideia de organização e desenvolvimento 

da administração científica, também conhecida como Taylorismo. De forma geral, a 

teoria tradicional do currículo constitui o ponto inicial desta discussão, na medida em 

que, ao se inspirar na indústria, propõe o mesmo funcionamento para a escola.   

Em suma, depois das teorias pós-críticas, não podemos mais olhar para o 
currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem significados que 
vão muito além daqueles aos que as teorias tradicionais nos confinaram. O 
currículo é o lugar, espaço, território. O currículo é a relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 
vida, curriculum vitae: no currículo forja nossa identidade. O currículo é 
texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 
p. 150, 2010).  

 

Desta maneira, “as teorias críticas do currículo efetuam uma complexa 

inversão nos fundamentos das teorias tradicionais” (SILVA, 2010, p. 29). Iniciadas 

nos anos de 1960, as teorias críticas problematizam o currículo, no contexto da 

eclosão de diversos movimentos sociais e políticos em todo o mundo. A questão 
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acerca do currículo é que sua elaboração depende de escolhas, e tais escolhas são 

políticas, elemento que vem sendo privilegiado no currículo.  

As teorias críticas sobre o currículo, em contrastes, começam por colocar 
em questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 
educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, 
responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. [...] As teorias 
críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 
radical (SILVA, 2010, p.30). 

 

Na década de 1970, esse movimento foi representado por Freire, Althusser, 

Bourdieu e Passeron, já no ano de 1979, por Apple, em ideologia e currículo. Deve 

ser dado destaque aqui ao educador Freire, que problematizava a educação 

bancária, aquela em que o docente deposita saberes sobre os quais se deve 

responder tal e qual havia sido ensinado:  

A crítica de Freire ao currículo existente está sintetizada no conceito de 
“educação bancária”. A educação bancária expressa uma visão 
epistemológica que concebe o conhecimento como sendo construído de 
informações e de fatos a serem simplesmente transferidos do professor 
para o aluno. O conhecimento se confunde com um ato de depósito – 
bancário. Nessa concepção, o conhecimento é algo que existe fora e 
independentemente das pessoas envolvidas no ato pedagógico. [...] (SILVA, 
2011, p. 59). 

 

A crítica é feita a esse modelo de educação bancária, ou seja, em que “o 

professor transfere o saber para o aluno”, pois na prática, o conhecimento é algo 

que o aluno já possui em sua vivência, independentemente do ato pedagógico em 

sala de aula. 

 A análise de Silva (2011) sobre o filósofo francês Althusser aponta que, além 

de este estabelecer bases críticas ao marxismo, também critica a educação, a 

reprodução social e sua sintonia com a sociedade capitalista, a qual precisa dessa 

reprodução e de suas práticas econômicas. Tal situação ideológica afeta toda a 

população ao longo do tempo, pois a ideologia dominante transmite seus princípios 

por meio das disciplinas instituídas no currículo, visando manter a hegemonia.  
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O agora famoso ensaio do filósofo francês Louis Althusser, A ideologia 
aparelhos ideológicos de Estado, iria fornecer as bases para as críticas 
marxistas da educação que se seguiriam. Particularmente, Althusser, nesse 
ensaio, iria fazer a importante conexão entre educação e ideologia que seria 
central às subsequentes teorizações críticas da e do currículo baseadas na 
educação análise marxista da sociedade. A referência que Althusser faz à 
educação neste breve ensaio ė bastante sumária. Essencialmente, 
argumenta Althusser, a permanência da sociedade capitalista depende da 
reprodução de seus componentes propriamente econômicos (força de 
trabalho, meios de produção) e da reprodução de seus componentes 
ideológicos (SILVA, 2011, p. 31). 

 

A forma pela qual a escola atua ideologicamente é por meio do currículo, em 

suas disciplinas humanas; as atuações indiretas seriam por meio das disciplinas 

técnicas. 

Seja de uma forma mais direta, através das matérias mais suscetíveis de 
crenças explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes, 
como Estudos Sociais, História, Geografia, por exemplo: seja de uma forma 
mais indireta, através de disciplinas mais “técnicas”, como Ciências e 
Matemática (SILVA, p. 31, 2011).  

 

A escola constitui o meio que mais influencia a cultura de uma sociedade, 

visto que esta instituição está em todos os grupos sociais, além de estar presente 

em todas as gerações.  

De acordo com Silva (2011), os sociólogos Bourdieu e Jean‐Claude 

desenvolveram uma crítica sobre a educação que se afasta um pouco das análises 

marxistas. Em seus estudos, propuseram que a reprodução social ocorre por meio 

da cultura, ou seja, ocorre na reprodução cultural; assim, pela transmissão da cultura 

dominante, fica garantida a sua hegemonia, desfavorecendo‐se os costumes e os 

valores das classes dominadas (SILVA, 2011).  

Para Bourdieu e Passeron, a dinâmica de reprodução social está centrada 
no processo de reprodução cultural. É através da reprodução da cultura 
dominante que a reprodução mais ampla da sociedade fica garantida. A 
cultura que tem prestígio e valor social é justamente a cultura das classes 
dominantes: seus valores, seus hábitos, seus modos de comportar, de agir. 
Na medida em que essa cultura tem valor em termos sociais, na medida em 
que valem alguma coisa; na medida em que ela faz com que a pessoa que 
a possui obtenha vantagens materiais e simbólicas, ela se constitui como 
capital cultural (SILVA, 2011, p. 34). 

 

O que não significa, certamente, que uma cultura deve se sobrepor à outra, 

mas, que diversos grupos que foram excluídos ao longo do tempo histórico têm 

direito à equidade, à igualdade. Os hábitos devem ser analisados e devidamente 
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adequados pelo educador frente às novas realidades da diversidade e da 

interculturalidade, problematizando, assim, a teoria tradicional. 

A fim de compreender as teorias pós-críticas, é importante que sejam 

identificadas as implicações curriculares e a sua origem. O movimento do 

multiculturalismo foi expressado em uma ação que, dentre os seus proprósitos, estava o 

combate ao preconceito racial, as questões sociais e homossexuais; surgiu nos Estados 

Unidos, no final do século XIX, ao ser questionado o currículo tradicional.  

Quais as implicações curriculares dessas visões de multiculturalismo? Nos 
Estados Unidos o multiculturalismo originou-se exatamente como uma 
questão Educacional ou curricular.  Os grupos Subordinados as mulheres os 
negros, mulheres e os homens homossexuais iniciaram uma forte crítica 
àquilo que consideravam como o cânon literário estético e científico do 
currículo universitário tradicional. Eles caracterizavam-se esse cânon a 
expressão dos privilégios da cultura branca masculina europeia 
heterossexual.  O cânon currículo universitário fazia passar por “cultura 
comum” uma cultura. A cultura do grupo culturalmente socialmente 
dominante. Na perspectiva dos grupos dominados, o currículo universitário 
deveria incluir uma mostra que fosse mais representativa das contribuições 
das diversas culturas subordinadas (SILVA, p. 88, 2011).  

 

Carece pontuar também que não se pode enfatizar um currículo multicultural 

com fundamentos apenas em tolerância (SILVA, 2011). Isto, pois o respeito e a 

convivência harmoniosa entre a cultura dominante e a cultura dos diversos grupos 

subordinados significa justamente o domínio da cultura europeia branca sobre as 

demais, que caracteriza o interculturalismo funcional Tubino (2005), Articula-se 

problema do poder, seu padrão de racialização e da diferença. sua base está nas 

discussões políticas postas em cena pelos movimentos sociais, contra o problema 

estrutural capitalista (WALSH, 2009, p. 13). 

O currículo não diz respeito apenas a procedimentos técnicos (MOREIRA, A. 

F. B.; SILVA, T. T., 1994), vai além de métodos. Ele é importante, pois, por meio 

dele, é organizado o conhecimento, guiado por questões relacionadas à essência da 

organização do estudo científico.  

Sob essa perspectiva, o currículo é considerado um artefato social e cultural, 

o que significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações 

sociais, de sua história, de sua produção contextual. 

Currículo não é um elemento no centro e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social, o currículo está implicado em 
relação de poder, o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – 
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ele tem uma história, vinculada as formas específicas e contingentes de 
organização da sociedade e da educação (MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T.T., 
p. 8, 1994). 

 

Currículo é uma palavra que deriva do latim curriculum, cujo significado é o 

ato de correr, corrida, curso17. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(2018), o currículo escolar é o “caminho” que as instituições de ensino farão para 

desenvolver as habilidades e competências contidas na Base Nacional Comum 

Curricular18 (SILVA, 2010, p. 11). O currículo seria, então, um objeto que precederia 

a teoria, a qual só entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo e explicá-lo.  

A existência de teorias sobre o currículo está identificada com a emergência 
do campo do currículo. As professoras e os professores de todas as épocas 
e lugares sempre estiveram envolvidos, de uma forma outra, com o 
currículo, antes mesmo que o surgimento de uma palavra especializada 
como “currículo” pudesse designar aquela parte de suas atividades que hoje 
conhecemos como currículo (SILVA, p. 1, 2010). 

 

As teorias do currículo fazem produzir a ideia da necessidade de se entender 

como as propostas curriculares interferem em nossa prática docente, como ajudam-

nos a enxergar a realidade, principalmente as teorias pós-críticas, que estão mais 

voltadas para o multiculturalismo. 

Os currículos procuram se organizar com base em critérios mais com base 
em critérios mais científicos, que incluem os problemas de caráter 
epistemológico, focalizando as relações ensino/aprendizagem, e as 
possiblidades em contemplar conceitos como o de multiculturalismo, 
essenciais para se repensar a constituição de identidade (BITTENCOURT, 
2010, p. 198)  

 

Conforme explicitado pela autora no excerto transcrito, os critérios 

estabelecidos no currículo possibilitam trabalhar com maior ênfase as identidades.  

Nesse sentido, assinalamos as teorias pedagógicas estritamente associadas às 

atividades educacionais, que assinala o currículo intercultural, implicando a 

necessidade de se repensar e de ressignificar o papel do educador. 

Após a definição da teoria do currículo, que define a composição de conteúdo 

e as atividades a serem desenvolvidas em uma unidade escolar, deve-se pensar, 

                                            

 
17

 Disponível em: https://www.dicio.com.br/curriculo. Acesso em: 14/04/2019. 
18

 Disponível em: https://pnld2019.moderna.com.br/artigo/a-bncc-e-um-curriculo. Acesso em: 
14/04/2019. 
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além dos recursos, também no corpo docente e, enfim, em todo o ambiente que faz 

parte do espaço escolar, porém, ressaltamos aqui, que não deve ser entendido do 

ponto de vista monocultural. 

O currículo intercultural está relacionado ao conjunto de crenças, ideias e 

saberes que envolvem diferentes etnias. Deve ser visto, portanto, do ponto de vista 

crítico (CANDAU, 1997). Não se trata de assumir uma postura marcadamente 

culturalista, que vele os componentes ideológicos vinculados à estrutura de classe e 

aos componentes estruturais determinantes da sociedade, mas sim, o currículo deve 

ser considerado em experiências culturais múltiplas. 

No entanto, trata-se de dar ao componente cultural a atenção devida e 
superar toda perspectiva de reduzi-lo a um mero subproduto ou reflexo da 
estrutura social vigente na nossa sociedade. Afirma-se cada vez mais a 
consciência de que se trata de uma dimensão configuradora do ser humano 
em níveis profundos, no nível pessoal e coletivo (CANDAU, 1997, p. 240). 

 

Pois, trata-se de assentar em curso o pensamento crítico e a ressignificação 

acerca da sociedade em que estamos arraigados, tendo em vista que temos um 

passado colonial em que se desprezou a cultura afrodescendente e a indígena.  

A identidade cultural se constitui historicamente como uma sociedade 

multiétnica, tomando-se por base uma imensa diversidade de culturas. Vale ressaltar 

que a identidade na sociedade moderna está sempre em mudanças (HALL, 1999); 

não tem qualquer núcleo identitário supostamente fixo coerente e imutável (FLEURI, 

2009). As identidades culturas incidem por mudanças devido ao processo da 

globalização.  

3.6 Interculturalidade e diversidade cultural 

Ultimamente, é comum ouvir nas escolas o termo interculturalidade19. Mas, 

qual é o real signifcado desta palavra? Qual é o seu sentido na práxi educacional?. 

A palavra começa com o prefixo inter, que, no dicionário, é identificado como 

                                            

 
19

 Canclini (2004) salienta que a interculturalidade remete à confrontação e entrelaçamentos, porque 
se trata de grupos entrando em relacionamento e intercâmbio, entre os quais a diferença estabelece 
relações de negociação, conflito e empréstimo recíproco, respeitando as disparidades. 
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posição intermediária, reciprocidade, interação, interpondo uma forma de 

estabelecer uma ponte, uma intermediação, um encontro, para formar uma rede na 

interculturalidade 

Percebemos que os domínios herdados da colonização tem dificultado 

entendimento e a efetividade de estabelcer essa intemediação. Estes não 

conseguem prover um meio que conduza à tolerância entre os grupos distintos. A 

interculturalidade não deve ser deve ser compreendida apenas como um conjunto 

de propostas de respeito e de convivência democrática entre distintas culturas, 

procurando a integração entre elas, sem abolir as culturas, deve-se ser projeto 

radicalmente transformador, propõe uma ética e uma política, articulando igualdade 

e reconhecimento das diferenças culturais (WALSH, 2009, p. 3).  

Ao contrário, ela é definida como sendo interculturalidade funcional e 

interculturalidade crítica (TUBINO, 2005, p. 8); a primeira, por não questionar as 

regras da política de recolonização dos ideais do neoliberalismo; por outro lado, a 

segunda, a interculturalidade crítica analisa a problemática de controle social, o que 

torna inviável a interculturalidade. 

Enquanto a interculturalidade funcional assume a diversidade cultural como 
eixo central, apontando seu reconhecimento e inclusão dentro da sociedade 
e do Estado nacionais (uni nacionais por prática e concepção) e deixando 
de fora os dispositivos e padrões de poder institucional-estrutural – que 
mantêm a desigualdade –, a interculturalidade crítica parte do problema do 
poder, seu padrão de racialização e da diferença (colonial, não 
simplesmente cultural) que foi construída em função disso (WALSH, 2002, 
p. 21). 

 

Nesse sentido, a interculturalidade crítica parte dos grupos que, ao longo do 

tempo histórico, têm sido subalternos. Ela deve ter inciativa por parte dos 

movimentos indígenas, do negro, partindo da luta pela transformação social para 

ampliar suas alianças, sendo resistente, com fundamentos em suas raízes culturais. 

Diversidade cultural é um termo complexo que nos leva a entender que 

diversas culturas convivem em uma determinada sociedade, ou seja, em um único 

espaço e tempo, valorizando o seu pensar, o crer e os hábitos. 

A diversidade cultural é um conceito abrangente, dizendo respeito ao 
complexo de diferenças culturais que podemos observar entre os indivíduos, 
tais como linguagem, danças, vestuário, tradições, preceitos morais, religião 
e as próprias formas de os indivíduos se organizarem em determinada 
sociedade. Este conceito diz respeito à variedade de práticas culturais e 



52 

 

 

ideias expressas pelas pessoas em determinado ambiente social. (SOUSA, 
2008, p. 132). 

 

Essas relações estabelecidas entre os grupos de diferentes etnias têm forma 

de domínio. Assim, no Brasil, ainda se encontram dificuldades nessas relações 

devido à cultura imposta pelos europeus, que prevaleceu com sendo a dominante 

entre os grupos. Ademais, as diferenças culturais são acompanhadas das 

desigualdades econômicas. 

O cenário escolar deve, portanto, acompanhar e refletir a progressiva 

multiculturalidade da sociedade, baseado em aspectos orientados por políticas 

educativas que priorizem o respeito às características socioculturais dos educandos. 

Segundo Arroyo (2016), os educadores estabelecem propostas de interculturalidade, 

mas a questão que se coloca é: com que tipo de olhar foram e são visto no 

currículo? 

O problema do currículo multicultural não é algo que diga respeito apenas 
às minorias culturais, raciais ou religiosas, com vistas que tenha 
oportunidade de se verem refletidas na escolarização com objetos de 
referência e de estudo; trata-se, antes, de um problema que afeta a 
“representatividade” cultural do currículo comum que durante a 
escolarização obrigatória, é recebido pelos cidadãos. O currículo 
multicultural exige um contexto democrático de decisões sobre os 
conteúdos do ensino, qual os interesses de todos seja representados. 
(SACRISTÁN, 1995, p. 83). 

 

Nesse sentido, o ator ressalta que o currículo não deve ser pensado de forma 

genérica, de modo a ser necessário contemplar decisões de todos os representados, 

valorizando o diálogo entre os sujeitos, para que, assim, sejam democratizados. 

 A reflexão acerca de que uma instituição de ensino também é lugar de 

saberes cotidianos que são herdados histórica e culturalmente dos diversos grupos – 

e que esses saberes devem ser vivenciados por meio de processos de interação – 

pressupõe que a escola fomente ações integradas que não se esgotem nas matérias 

e nos conteúdos selecionados para o ensino e a aprendizagem. Deve-se pontuar, 

neste momento, que a interatividade cultural é aspecto indispensável do currículo, 

pois procuram discutir as questões das diferenças no contexto escolar. A seguir, a 

definição de currículo, dada por Pacheco:  

Currículo define-se como um projeto, cujo processo de construção e 
desenvolvimento é interactivo e abarca várias dimensões, implicando 
unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide em nível de 
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plano normativo, ou oficial, e em nível de plano real, ou do processo de 
ensino-aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que 
resultada interação e confluência de várias estruturas (políticas/ 
administrativas, econômicas culturais, sociais, escolares...) na base das 
quais existem interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. 
(PACHECO, 2005, p. 37).  

 

Uma educação que tenha como base essa negociação cultural curricular 

favorece uma sociedade plural e promove o rompimento de pressupostos 

hegemônicos de culturas características. De acordo com o afirmado por Candau 

(2008), o diálogo entre os diferentes grupos sociais é o reconhecimento do outro, é a 

integração das diferenças, é a construção de um projeto comum que articule a 

política da identidade. Assim, o currículo escolar voltado à interculturalidade implica, 

portanto, em reconhecimentos mútuos, ou seja, em desenvolvimento de práticas que 

contemplem as especificidades do aluno e que valorizem a sua identidade pessoal e 

cultural. 

A educação intercultural propõe “uma relação que se dá, não 
abstratamente, mas entre pessoas concretas. Entre sujeitos que decidem 
construir contextos e processos de aproximação, de conhecimento 
recíproco e de interação. Relações estas que produzem mudanças em cada 
indivíduo, favorecendo a consciência de si e reforçando a própria 
identidade. (FLEURI, 2000, p. 78) 

 

Em relação à diversidade e à cultura, Gomes (2007) procurou discutir alguns 

questionamentos que estão (são) atualmente apontados pelos educadores e 

educadoras nas escolas e nos encontros da categoria docente. São esses: O que 

entendemos por diversidade? Que indagações a diversidade traz para o currículo? 

Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais, 

principalmente nos movimentos sociais? Como podemos lidar pedagogicamente 

com a diversidade? Qual diversidade pretendemos que esteja contemplada no 

currículo das escolas e nas políticas de currículo?  

No texto, é possível percebermos que a diversidade é entendida como 

construção histórica, cultural e social das diferenças. Sob esse entendimento, as 

indagações sobre a diversidade cultural devem ser compreendidas no contexto 

escolar como uma construção histórica. As repostas às perguntas supracitadas 

devem ser trabalhadas em sala de aula com propostas de metodologia que mostrem 

as raízes da cultura brasileira, permitindo a construção do pedagógico na 
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perspectiva decolonial e desconstruindo a ideia da colonialidade (QUIJANO, 1997) 

que transcendeu as particularidades do colonialismo histórico.  

 

4. PESQUISA REALIZADA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO) - CAMPUS CACOAL 

O objetivo deste tópico é analisar o modo como o ensino de História e o 

currículo intercultural indígena têm se dado, tendo como base os documentos 

escolares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO) – Campus Cacoal. Posteriormente, dialogar com estudantes e egressos 

indígenas sobre suas experiências acerca de serem discentes da instituição 

localizada na cidade, ou seja, na situação de terem que conviver com o Yara (não 

indígena), e, por fim, sistematizar uma proposta metodológica de caráter intervertido 

para assegurar e incentivar a ressignificação20 das culturas dos povos indígenas no 

IFRO – Campus Cacoal. 

Para tanto, apresentamos, nessa seção, o local em que se deu a pesquisa. 

Assim, realizamos um breve histórico do IFRO, pontuando algumas especificidades 

do Campus Cacoal; procedemos a uma análise da proposta curricular do Curso 

Técnico em Agroecologia, Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática 

Integrados ao Ensino Médio; as entrevistas foram feitas por meio de questionário 

aplicado aos estudantes, sob o parâmetro do referencial teórico para a 

fundamentação  da pesquisa. 

4.1 Perfil do local da pesquisa: o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) - 

Campus Cacoal 

A instituição de ensino selecionada para a realização desta pesquisa foi o 

Campus Cacoal, que é uma unidade estrutural do Instituto Federal de Educação, 

                                            

 
20

 É um método utilizado  para fazer com que pessoas possam atribuir novo significado a 
acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo. 
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Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO. Este, uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação - MEC, foi criado por meio da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008. 

Figura 8 - Fachada do prédio do IFRO - Campus Cacoal 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

A referida lei reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e pelos Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s, transformando-os em Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  A partir de 2012, o Campus Avançado 

tornou-se Campus Cacoal e, deste modo, passou a intensificar sua busca por uma 

política pedagógica que atendesse às necessidades específicas da comunidade21. 

Com sede localizada na Rodovia BR 364, Km 228, Lote 2A, inaugurado em 
2009, o  campus  possui atualmente 116 profissionais, sendo 61 docentes e 
55 técnicos administrativos e quase 2 mil alunos matriculados em cinco 
cursos técnicos, três cursos de graduação, um curso de pós-graduação e 
três outros cursos ofertados pelo campus. O Campus Cacoal situa-se na 
Zona Rural, contando com estrutura moderna; o  campus  executa ações de 
ensino, pesquisa e extensão, voltadas para a preparação dos alunos para o 
mercado de trabalho. O  Campus Cacoal tem perfil agrícola e atualmente 
oferta cursos de nível técnico nas modalidades integrado e subsequente 
(Informática, Agropecuária, Agroecologia, Finanças, Informática para 

                                            

 

21 Histórico do Campus. Em 1º de fevereiro de 2010, o Núcleo foi transformado 
em Campus Avançado, ainda como extensão do Campus Ji-Paraná e com a previsão de oferta do 
Curso Técnico em Agropecuária subsequente ao Ensino Médio. Disponível em: 
www.ifro.edu.br/cacoal/o-campus. Acesso em: 16/07/2019. 

https://www.ifro.edu.br/cacoal/o-campus
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Internet); superior (Matemática, Agronegócio, Zootecnia) e Pós-Graduação 
Latu Sensu em Ensino de Ciências e Matemática.

22
 

 

Atualmente, o Campus Cacoal oferece os seguintes Cursos Técnicos 

integrados ao Ensino Médio: Agorecologia, Agropecuária e Informática, os quais têm 

por finalidade preparar os estudantes para o mercado de trabalho, conforme dispõe 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996). Já os cursos de 

graduação visam formar trabalhadores aptos ao exercício profissional. Já os  cursos 

de formação inicial e continuada objetivam a capacitação e a atualização do 

profissional, em todos os níveis de escolaridade. 

Além do ensino, o IFRO - Campus Cacoal atua com cursos de extensão e 

pesquisa. A localização do Campus é estratégica para a região, além de atender o 

municipio de Cacoal (onde se situa o Campus), recebe estudantes das cidades de 

Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Primavera do Leste, entre 

outras localidades próximas. 

Figura 9 - Mapa do espaço do IFRO - Campus Cacoal 

 
Fonte: Google Earth

23
 

                                            

 
22

 Site oficial do Instituto Federal de Rondônia. Disponível em: www.ifro.edu.br/cacoal/o-campus. 
Acesso em: 16/07/2019. 
23

 IFRO - Campus Cacoal. Disponível em: https://earth.google.com/web/@-11.48234351,-
61.37940163,178.01874858a,1030.53957416d,35y,36.10077637h,44.99998487t,0r/data=ChYaFAoM
L2cvMXE1Z254a3dwGAEgASgC.  Acesso em: 16/07/2019. 

https://www.ifro.edu.br/cacoal/o-campus
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4.2 O que diz o documento: Projeto Político Pedagógico 

A presente pesquisa considerou a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos 

dos cursos: Técnico em Agroecologia; Técnico em Agropecuária; e Técnico em 

Informática – todos estes integrados ao Ensino Médio. Além disso, foi feita uma 

análise do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO, até 2019.  

O estudo foi motivado, em especial, pela necessidade de se analisar as ações 

pedagógicas que visem à transformação do sistema educacional no Campus de 

Cacoal, por meio de múltiplas dimensões do currículo intercultural. Esse estudo foi 

realizado de modo a identificar como vêm sendo trabalhadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das relações étnico-raciais, o CNE/CEB nº 

14/2015, e também a Lei n° 11.645/2008, para o ensino de História e cultura afro-

brasileira, africana e indígena. 

O estudo busca definir o conceito de currículo, bem como suas implicações 

na escola, juntamente com sua conexão intercultural. A partir dessas definições, em 

um segundo momento, o estudo apropriou-se de documentos e de resoluções que 

amparam a educação intercultural e processa, reflexivamente, o modo como a 

instituição vem inserindo essas discussões frente ao público escolar. 

No que tange ao combate ao preconceito e ao racismo, buscou-se verificar o 

percurso de como se desenvolve esse processo junto aos estudantes, pois, 

conforme explica Gomes (2007), os educandos constituem os sujeitos centrais da 

ação educativa, de modo que foram eles, articulados ou não em movimentos sociais, 

que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como uma indagação ao campo do 

currículo.  

Somadas, portanto, as indagações sobre o currículo já apresentadas, busca-

se realizar um recorte histórico acerca das políticas públicas voltadas para a 

conscientização sobre a diversidade cultural, ressaltando os apontamentos das 

conquistas sociais de proximidade e de valoração das comunidades indígenas e 

quilombolas. Tais ações são realizadas por meio da análise dos projetos integrados 

de extensão e de pesquisa, desenvolvidos pelo IFRO – Campus Cacoal, 

contribuindo para a preservação e a ressignificação da História e da cultura dos 

povos tradicionais.  
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A construção do currículo escolar leva em consideração temas transversais 

que representam, no âmbito escolar, a realidade dos alunos, e que devem ser 

contemplados no planejamento dos professores, visto que o currículo deve estar de 

acordo com a realidade social, que se encontra em transformação constante e é 

marcada pela diversidade cultural. Como explica Candau (2008), esses temas têm 

sido representados por diversos movimentos sociais que lutam pela construção de 

uma sociedade mais justa, igual e solidária. 

Ao analisar os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos técnicos em: 

Agroecologia, Técnico em Agropecuária e Técnica em Informática integrado ao 

ensino médio.  São oferecidos pelo Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, Campus Cacoal, verifica-se que eles apontam propostas 

em comum acordo com as indagações sobre o currículo, conforme dispõe a 

Resolução nº 35 do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia: 

Educação em direitos humanos (Decreto 7.037/2009): respeito à 
diversidade e identidade dos diferentes sujeitos, quanto à religião, 
sexualidade, gênero, gerações e idade; reconhecimento de direitos e 
valores das comunidades tradicionais; educação para a convivência; 
respeito às pessoas com necessidades educacionais específicas 
(RESOLUÇÃO N° 35/CONSUP/IFRO, 2016). 

 

Nesse sentido, tendo em vista a promoção de uma política responsável de 

transformação social e cidadã, o Instituto Federal de Rondônia, por meio do 

Conselho Superior (CONSUP), elabora o Projeto de Desenvolvimento Institucional, o 

qual busca, dentre outros objetivos, desenvolver ações de combate ao racismo. 

 

O IFRO como instituição integrante da Rede Federal tem consciência do 
papel social que desempenhará para a construção de uma sociedade 
menos desigual, mais autônoma e solidária, formando, indiscriminadamente, 
cidadãos responsáveis por atuar em seu contexto na busca da 
transformação social que resgate a cidadania. Por essa razão, as políticas 
de ações inclusivas deverão contemplar as relações étnicas raciais e 
indígenas através de ações voltadas para o processo educativo 
desensibilização para temáticas étnico-raciais, combate ao racismo, práticas 
de tolerância e respeito entre diferentes grupos étnicos (IFRO, 2014, p.39). 

As relações acima supracitadas infere-se, um reconhecimento das diferenças 

étnico-raciais e culturais. Desta forma, explica Sacristán (2000), o educador deve 

proferir articulando igualdade e reconhecimento  como um mediador entre currículo 
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estabelecido e os alunos, pois sua atuação é decisiva, pois ele é um agente ativo no 

desenvolvimento curricular, de modo que pode oportunizar o sucesso de toda a 

gama de aprendizagem dos alunos. Ao elaborar o Projeto Político Pedagógico, os 

professores do Instituto Federal de Rondônia têm procurado fazer uma avaliação 

das problemáticas que influem no ensino e na aprendizagem dos educandos.  

Nesta conjuntura, a elaboração – e a eventual reformulação – do Projeto 

Político Pedagógico precisa ser um momento democrático, que envolva toda a 

comunidade escolar, consistindo em momento de discutir as demandas sociais, de 

dar significados aos conteúdos que estão sendo estudados no Campus.  

Por ser curso técnico, existe um cuidado maior, visto que, além da base 

comum curricular, há também as disciplinas técnicas, conforme dispõe, por exemplo, 

o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia – Campus Cacoal. A 

seguir, o quadro que demonstra todas as disciplinas que compõem esse curso. 
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Quadro 1 - A matriz curricular - IFRO 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia  
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Conforme disposto no quadro anterior, é possível constatar que são 

ministradas 160 horas-aulas de História, as quais são ditribuídas nos 2º e 3º anos. 

Esta grade curricular é comum a todos os Cursos Ténicos integrados ao Ensino 

Médio no âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Rondônia. 

Em relação à temática indígena, o Projeto Pedagógico do Curso segue as na 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, em 
seu Plano de Desenvolvimento Institucional, no título que trata das políticas 
de ensino para o ensino técnico de nível médio [...] Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e africana e indígena. Projeto Pedagógico 
do Curso Técnico em Agroecologia Integrado – Campus Cacoal, aprovado 
pela Resolução nº 20/CEPEX/IFRO/2019 conforme o disposto na Lei n° 
11.645 de 10/03/2008, na Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 
2004 e na Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003. (IFRO, 2019, p.60).[...] 
Os conteúdos programáticos a que se referem às leis supracitadas incluem 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, 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, esses fundamentos são trabalhados em 
disciplinas próprias da área e de forma transversal nas ementas das 
disciplinas (IFRO, 2019, p. 61). 

 

Conforme observamos, os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio seguem a previsão do que é indicado pela legislação. 

Porém, o que tem percebido na prática é a ausência didática em incluir a História e 

cultura dos povos indígenas no Brasil e sua contribuição para a formação da 

sociedade brasileira. As análises permitiram perceber que o excesso de conteúdo a 

ser trabalhado e a falta de conhecimento e de domínio da temática podem constituir 

o fator que tem contribuído para a possível negligência no que se refere às 

propostas de interculturalidade.  

Pautamos para que as diretrizes dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFRO sigam a matriz curricular de acordo 

com as normas legalmente exigidas pelo Conselho Nacional de Educação, mas por 

meio de uma intervenção a ser realizadas por projetos integradores, interculturais.  
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4.3 Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) 

A sequência escolhida para se realizar a análise do parâmetro curricular para 

o Ensino Médio procura seguir um encadeamento organizado, a fim de compreender 

a dinâmica que se dá em conceber o processo histórico com a problematização dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as orientações curriculares para a disciplina 

História, que estão estabelecidos por meio de eixos temáticos. O documento mostra 

que: 

A História, concebida como processo, intenta aprimorar o exercício da 
problematização da vida social como ponto de partida para a investigação 
produtiva e criativa, buscando identificar relações sociais de grupos locais, 
regionais, nacionais e de outros povos; perceber diferenças e semelhanças, 
conflitos/contradições e solidariedades, igualdades e desigualdades 
existentes nas sociedades (BRASIL, 2006, p. 74). 

 

Os apontamentos dados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais norteiam 

como deve ser concebido o processo histórico, procurando identificar o modo como 

se dão as relações sociais locais, regionais e em âmbito nacional. Mas devemos 

indagar: De que forma essa relação é inserida no currículo? Qual é a finalidade 

desses apontamentos?  

Assim, resposta é definida na redução dos conflitos culturais provocados 

devido às desigualdades entre as regiões. A relação é inserida na matriz curricular 

como forma de solidariedade, de modo a respeitar as igualdades e as 

desigualdades. 

De acordo com as orientações para o Ensino Médio (BRASIL, 2007), ao se 

abordar, na disciplina de História, a temática cultural e a diversidade, estas devem 

ser vistas além dos conjuntos de manifestações artísticas e materiais, ou seja, 

incluem-se aí as diversidades étnicas, sexuais e religiosas que constroem as 

representações24.  

O posicionamento depende do grupo social ou do povo que a interpreta. 

Nesse sentido, cabe ao professor de História estabelecer devidamente essa relação, 

                                            

 
24 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 2007, p. 77. 



63 

 

 

a fim de que não seja feita uma interpretação equivocada ou até mesmo carregada 

de estereótipos. 

Um compromisso fundamental da História encontra-se na sua relação com a 
memória. O direito à memória faz parte da cidadania cultural e revela a 
necessidade de debates sobre o conceito de preservação das obras 
humanas em toda a sua diversidade étnico-cultural. A constituição do 
patrimônio cultural diverso e múltiplo e sua importância para a formação de 
uma memória social e nacional, sem exclusões e discriminações, são 
abordagens necessárias aos educandos (BRASIL, 2007, p. 78). 

 

No que tange ao compromisso do professor de História no decorrer do 

processo de ensino, ele deve valorizar a memória no sentido de oferecer novos 

significados, sem que seja feito qualquer tipo de discriminação.  

De acordo com Medeiros (2008), faz-se necessário diferenciar memória de 

história. Memória é lembrança, reminiscência, tempo passado, tradição, 

esquecimento25; a autora completa, ainda, afirmando que história é filha da memória. 

Dentre os eixos direcionado ao conhecimento histórico, há o pleno exercido 

da cidadania – ou seja, a valorização do sujeito como responsável pela construção 

da história – e também o respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas, 

políticas, evitando-se quaisquer discriminações (BRASIL, 2007, p. 79). 

Visando compreender a estruturação dos eixos temáticos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais nas áreas humanas no Ensino Médio, elaboramos um quadro 

inserindo apenas os conceitos básicos da História abordados acima.  

                                            

 
25 

MEDEIROS, Juliana Schneider. MÉTIS: história & cultura, jul./dez. 2008. 
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Quadro 2 - Articulação entre conceitos, habilidades e atividades didáticas 

Conceitos básicos da 
História 

Habilidades 
Elaboração e condução 
das atividades didáticas 

Cultural 

Perceber que as formações sociais são 
resultado de várias culturas. 

Perceber e respeitar as diversidades 
étnicas, sexuais, religiosas, de gerações e 
de classes como manifestações culturais 
por vezes conflitantes. 

Desenvolvimento de um 
conjunto de valores e 
atitudes condizentes com 
o exercício da cidadania 
plena e da democracia. 

Memória 

Valorizar a pluralidade das memórias 
históricas deixadas pelos mais variados 
grupos sociais. 

Atuar sobre os processos de construção da 
memória social, partindo da crítica dos 
diversos “lugares de memória” socialmente 
instituídos. 

Compreender a importância da escola e 
dos alunos na preservação dos bens 
culturais de sua comunidade e região. 

O combate a todas as 
formas de preconceitos. 

Cidadania 
Praticar o respeito às diferenças culturais, 
étnicas, de gênero, religiosas e políticas. 

A atenção às 
contradições, às 
mudanças e às 
transformações sociais, 
evitando-se a passividade 
no processo 
ensino/aprendizagem. 

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais 

Sobre esses conceitos, ao serem abordados no âmbito escolar, deve-se levar 

em consideração algumas habilidades.  E também as diferenças culturas existentes 

entre os povos que compõem a nação, devendo os conteúdos serem abordados de 

forma a respeitar e incluir todos, com um olhar ético ponderado no que tange às 

peculiaridades e costumes de cada comunidade. Ademais, nunca se deve esquecer 

das memórias de fatos passados e de eventos que marcaram gerações, são 

recordações e manifestações de cada cultura, portanto, deve-se ter em vista suas 

tradições, ou evitar a perda destas. 

Assim, torna-se necessário no ambiente escolar a abordagem de cada tipo de 

cultura, já que, por meio da apresentação destes costumes e do entendimento 

acerca destes, há uma quebra da apatia em relação a determinadas culturas e 

costumes, gerando cidadãos mais tolerantes e respeitosos. Torna-se interessante, 
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portanto, a abordagem da diversidade de culturas, a fim de se ter um exercício 

efetivo da cidadania, bem como o entendimento sobre esta.  

4.4 Análise do livro didático de História 

Este tópico visa explicitar a análise do livro didático de História atualmente 

utilizado com suporte pedagógico nos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, 

no Campus Cacoal. Procurou-se estabelecer um panorama específico acda 

abordagem sobre a História e a cultura dos povos indígenas. Também buscou-se 

verificar se o que autor do livro escreve está de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico e do currículo proposto pelo Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Rondônia.  

Para tanto, faz-se necessário entender as propostas de estudo. “O livro 

didático absolve, em maior parte ou menor medida as mudanças que ocorrem em 

âmbito nacional, no mercado editorial, etc.” (CAIMI, 2002, p. 75). Assim, a nossa 

abordagem é a verificação dos sujeitos históricos. “A ênfase na história cultural 

incide sobre o exame minucioso de textos, imagens e ações – sobre as ações – e 

sobre a abertura de espírito diante daquilo que será revelado por esses exames” 

(HUNT, 1995. p. 29). 

Desta forma, para a realização da análise do livro didático, foi necessário 

buscar alguns autores que contribuíram de forma significativa nessa interpretação.  

A parte final do livro pretende oferecer aos professores de 1º e 2º graus 
materiais, sugestões e fontes de informações que os estimulem ao debate 
com os seus alunos e colegas, favoreçam o desenvolvimento ou 
aprimoramento de uma visão crítica dos materiais didáticos tradicionalmente 
disponíveis, facilitem sua ação pedagógica em sala de aula e o 
prosseguimento de suas leituras e pesquisas sobre a questão indígena 
(GRUPIONI, 1995, 21). 

 

Os livros didáticos da disciplina de História são usados apenas nos 2º e 3º 

anos, cuja carga horária anual é de 80 horas para cada ano; desta forma, totalizam 

160 horas-aulas durante todo o curso. As análises do livro didático permitem 

perceber que a maior parte dos conteúdos são organizados de forma hierarquizada.  

Esta forma de organização dificulta propor um estudo intercultural de conteúdos, 

principalmente no que se refere à cultural dos povos indígenas.  
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O livro 2 é estudado no 2º ano do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio. 

Dos 12 capítulos totais, o capítulo 1 trata acerca dos povos pré-colombianos e da 

colonização da América por espanhóis e ingleses; na colonização espanhola, em um 

primeiro momento, explica-se sobre a organização política dos povos Incas, Maias e 

Astecas; na sequência, a abordagem é sobre o domínio espanhol, a exploração e o 

extermínio dos povos pré-colombianos. Já a segunda parte das narrativas mostra 

nitidamente a colonização inglesa, tendo como consequência o extermínio dos 

povos indígenas naquela região.  

Dos 5 capítulos dedicados à História do Brasil, apenas seis 6 páginas do 

capítulo 2 mencionam os povos indígenas. No entanto, as imagens e os textos ainda 

permanecem com abordagens tradicionais que remontam à colonização. O indígena 

é visto como o passado da História do Brasil, não há um espaço no livro que seja 

dedicado a realizar uma contextualização da atual realidade dos povos indígenas no 

Brasil. “Há uma dificuldade grande, ainda de percepção, de que os indígenas, de 

quaisquer etnias, não vivem ‘congelados’ no tempo e, portanto, são nossos 

contemporâneos” (SILVA, 2015, p. 35).  

Nesse capítulo também podemos perceber a atuação dos jesuítas em suas 

missões, que fundaram igrejas e escolas com a finalidade de formar aldeamentos 

para se aproximarem dos povos indígenas e subordiná-los à administração jesuítica.  

Incialmente, o livro apresenta uma problemática sobre o que é Terra Indígena, 

área que o Estado reconhece, por meio de legislação, ser pertencente à União, ou 

seja, é reconhecida nos termos da Constituição Federal de 1988. As TI’s são 

fundamentais para a preservação dos recursos ambientais, dos costumes e das 

tradições indígenas. 
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Figura 10 - Abertura do capítulo 2 do livro de História - indígena luta por direitos 

 
Fonte: Livro didático

26
 

Muitas pessoas acreditam que os povos indígenas não têm direitos de viver 

em áreas urbanas e desfrutar de recursos tecnológicos. Isto é, mantêm aquela visão 

colonial, segregacionista e preconceituosa, o que distancia uma ação que valorize a 

História e a cultura dos indígenas. Ademais, muitos dos seus direitos estão sendo 

ameaçados, inclusive as suas terras, invadidas por grileiros e madeireiros, o que faz 

com que muitos indígenas protestem diante das autoridades federais, visando 

manterem as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. 

As narrativas dos livros didáticos mostram o período colonial, em que os 

indígenas eram retratados como seres estranhos, como relatado na carta de Pero 

Vaz de Caminha, escrivão que acompanhava as viagens de Cabral. Em um dos 

trechos, há a seguinte citação: “Não fazem o menor caso em mostrar o rosto ou de 

mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto".27 O 
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 BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho Mota. História das cavernas ao terceiro milênio. 
Livro 2. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2016, p. 30. 
27

 BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho Mota. História das cavernas ao terceiro milênio. 
Livro 2. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2016, p. 34. 
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livro didático aponta, ainda, que os portugueses se consideravam superior aos 

povos indígenas – ótica eurocêntrica, conforme aponta a transcrição do documento.  

Figura 11 - Carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei D. Manuel 

 
Fonte: Biblioteca Nacional 

Apesar de abordar o primeiro contato, a narração do livro didático não propõe 

uma visão crítica, contextualizada, com vistas a atender às novas necessidades 

educacionais interculturais, de acordo com a Lei nº 11645/2008, que torna 

obrigatório o ensino de “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”28, de maneira a 

valorizar as contribuições dadas nos diversos segmentos, seja cultural, social ou 

econômico da História do Brasil. A imagem dos indígenas ainda é mostrada com as 

mesmas características da época da colonização; os relatos ainda são dos cronistas 

europeus, que os identificam em diversos povos, classificados em dois grandes 

trocos linguísticos principais, o Tupi e o Marco-Jê. Pouco se sabia das demais tribos 

indígenas do interior do território do Brasil.29
 

Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram 
principalmente tribos de tronco Tupi que, havendo se instalado uns séculos 
antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras 
matrizes culturais. Somavam, talvez, 1 milhão de índios, divididos em 
dezenas de grupos tribais, cada um deles compreendendo um 

                                            

 
28

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em: 11/02/2019. 
29

 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
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conglomerado de várias aldeias de trezentos a 2 mil habitantes (RIBEIRO, 
1995, p. 31). 

 

Além disso, o ritual antropofágico é apresentado como uma prática comum de 

muitos povos indígenas, principalmente dos Tamoios e dos Tupinambá. Retratam os 

povos indígenas como sendo seres bárbaros, uma forma de impor todo o tipo de 

violência praticada pelos europeus. Ribeiro explica: 

A antropofagia era também uma expressão do atraso relativo dos povos 
Tupi. Comiam seus prisioneiros de guerra porque, com a rudimentaridade 
de seu sistema produtivo, um cativo rendia pouco mais do que consumia, 

não existindo, portanto, incentivos para integra‐lo à comunidade como 
escravo, seja por meio da escravidão, imposição cultural e até mesmo o 
extermínio (RIBEIRO, 1995, p. 35). 

 

Figura 12 - O ritual antropofágico 

 
Fonte: Livro didático

30
 

Tanto a imagem quanto a citação abordam os povos indígenas com sendo 

selvagens. A dominação e a superioridade portuguesa eram justificadas por sua 

política mercantilista impulsionada pelo progresso técnico-científico, especializado 

na expansão marítima após a formação do Estado Moderno. 
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 BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho Mota. História das cavernas ao terceiro milênio. 
Livro 2. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2016, p. 31. 
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 Assim, muitos dos povos foram submetidos pelos dominadores, que visavam, 

sobretudo, praticar esse conhecimento na descoberta de qualquer terra achável, 

estruturada sob o controle da Europa. Segundo Ribeiro (1995), a finalidade era 

carregar toda a riqueza saqueável, o que era seguido da subjugação de inúmeros 

povos nativos, desprezando, desta forma, suas culturas, objetivando dar nascimento 

às macroetnias31. 

O capítulo 3 aborda a política econômica na América portuguesa e o Brasil 

holandês. Seu objetivo é resumir: o interesse da exploração da atividade econômica 

da cana-de-açúcar, a mão de obra escrava africana, a sociedade patriarcal e as 

disputas coloniais entre Portugal e a Holanda. Além disso, ainda mostra que os 

privilégios foram instituídos apenas ao homem europeu, denominados de “homens 

bons”. O capítulo 4 também está voltado para a discussão da atividade econômica 

exploratória, o Ciclo do ouro. Os principais apontamentos realizados resumem a 

necessidade de a Coroa portuguesa realizar arrecadação tributária, o chamado 

“quinto”. O fato de muitos os povos indígenas terem sido exterminados não foi 

ressaltado pelo autor do livro didático. 

O livro 3 de História tem 12 capítulos, destes, 4 referem-se à História do 

Brasil, sendo que apenas duas página do capítulo 12 são dedicadas à situação dos 

povos indígenas, a qual é tratada ao se abordar os direitos adquiridos no Brasil a 

partir da redemocratização e da Constituição de 1988,  e da criação da União das 

Nações Indígenas (UNI), que  deu voz às suas comunidades, por meio da 

participação em eventos nacionais e internacionais, tais como a Conferência da 

Unesco, na Costa Rica (1981) e o Congresso Indígena, na Colômbia (1982)32.  

A partir dessa premissa, foi fortalecido o Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI), que contribuiu nas conquistas e na inserção dos direitos indígenas, 

revalorizando seus costumes, línguas e tradições, conforme podemos observar: 
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 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. p. 39. 
32

 BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho Mota. História das cavernas ao terceiro milênio. 
Livro 3. 4 ed. São Paulo: Moderna, p. 230, 2016. 
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Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º 
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes (BRASIL, 1988, p. 130).  

 

No entanto, apesar dos direitos garantidos na Constituição Federal do Brasil e 

das conquistas por meio de lutas do movimento indígena – conforme apontam a 

figura e seu respectivo texto, a seguir –, é possível verificar que, na prática, esses 

direitos são amplamente desrespeitados. Percebe-se que os povos indígenas são, 

cada vez, mais expulsos de suas áreas, e, uma vez nos centros urbanos, acabam 

marginalizados por grande parte da sociedade. 

Figura 13 - Situação dos povos indígenas 

 

Fonte: Livro didático
33
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Nesse sentido, o exposto na figura e texto parece contemplar parcialmente a 

Lei nº 1645/2008, visto que identifica a organização em conselho para lutar em prol 

dos indígenas. Porém, não há explícita a sua identificação étnica, pois no livro são 

apresentados de forma genérica. 

No que refere à Lei nº 11.645/2008, apontamos que, mesmo sendo 

trabalhados em sala de aula, no âmbito do currículo escolar, os conteúdos referentes 

à história e à cultura dos povos indígenas brasileiros, não são contempladas 

literatura e história brasileiras de forma a dar novos significados à cultura tradicional 

dos povos indígenas.  

Assim, verifica-se que a história dos povos indígenas é abordada de forma 

genérica, caracterizada por diversos estereótipos, sem se aprofundar sobre a 

contribuição socioeconômica e linguística das diversas etnias indígenas do Brasil. 

Além disso, deveria contemplar também a necessidade de reparação da dívida 

histórica da colonização em relação aos povos indígenas. 

Apenas algumas ações pontuais podem ser observadas, mais 
especificamente atividades pedagógicas que acontecem em escolas em 
decorrência do Dia do Índio, não havendo uma discussão e estudo mais 
aprofundado sobre o tema, tão pouco sobre o papel da Lei na inclusão de 
novos saberes e práticas pedagógica no currículo escolar (GRANDO, 2014, 
p. 66). 

 

A pesquisa mostra, portanto, que as atividades pedagógicas interculturais 

envolvendo a temática indígena apontam que o ensino de História e cultura ainda 

está distante do que determina a Lei nº 11645/2008. 

As diversas realidades histórico-cultural e étnica são negligenciadas muitas 
vezes pela reprodução histórica marcada pela visão eurocêntrica nos 
diversos recortes que a temática indígena traz para o contexto escolar, sem 
o refinamento do conhecimento sistematizado, mas reproduzindo os 
conteúdos veiculados pela mídia local e regional (GRANDO, 2014, p. 66). 

 

Portanto, é possível constatar que a questão indígena regional não é 

abordada, tendo ênfase apenas as regiões que compõem o centro-sul, as demais 

regiões brasileiras não são abordadas segundo as suas características locais, fato 

este que confirma que o currículo do ensino de História e das culturas dos povos 

indígenas deve ser inserido de forma contínua nas atividades pedagógicas 

escolares.   
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4.5 O que dizem os estudantes 

O objetivo do projeto da pesquisa era identificar como vêm sendo 

trabalhadas, na disciplina de História, em sala de aula, a História e a cultura do 

povos indígenas, de acordo com a Lei nº 11645/2008, com vistas à proposição de 

uma intervenção, como um produto final para discussões no âmbito educacional.  

Esta etapa da pesquisa foi realizada junto aos estudantes dos Cursos 

Técnicos integrados ao Ensino Médio do IFRO - Campus Cacoal. Deu-se 

especificamente em três momentos, quais sejam: o primeiro foi realizar entrevista 

com os estudantes que conheceram a História do Brasil por meio do livro didático, 

em sala de aula; o segundo foi realizar entrevista com os estudantes egressos 

indígena, que também tiveram estudos realizados em sala de aula, por meio do livro 

didático; o terceiro e último momento da pesquisa foi realizar entrevista com os 

estudantes que anteriormente estudaram História do Brasil pelo livro didático, mas 

que, posteriormente, puderam realizar uma Visita Técnica acompanhada pelo 

professor em uma aldeia indígena do povo Surui, na TI Sete de Setembro. 

Deste modo, desenvolvido um questionário para os participantes 

responderem, a fim de intensificar essa atividade. No sentido de preservar a 

identidade dos participantes da pesquisa, usamos códigos fictícios, tais com A1, A2, 

A3 A4 e A5.  

A coleta de dados empíricos foi realizada entre os dias 08 de fevereiro de 

2019 a 01 de setembro de 2019. Os questionários foram entregues para que os 

estudantes pudessem responder em suas residências, sem influência do 

pesquisador. Primeiramente, foi explicado aos estudantes colaboradores o motivo da 

pesquisa: identificar o modo como os professores de História têm trabalhado a 

temática indígena no IFRO - Campus Cacoal. 

Assim, as questões que permearam as discussões do questionário foram: o 

entendimento sobre interculturalidade; abordagem da temática História e cultura dos 

povos indígenas; a comemoração alusiva ao Dia do Índio; o conhecimento sobre os 

povos indígenas da região; o livro didático e a História dos povos indígenas; o 

preconceito e a discriminação étnico-racial dos povos indígenas, bem como a origem 

desse preconceito; e proposta para o estudo da cultura dos povos indígenas.  
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Sob o ponto de vistas dos estudantes, a temática indígena – ainda de forma 

superficial, generalizada e carregada de estereótipos – “remonta à colonização”, na 

perspectiva eurocêntrica. Os estudantes relataram entender que interculturalidade 

está relacionada à História do Brasil durante o período colonial. Compreende que o 

Brasil é composto por uma grande diversidade cultural e linguística, o que tem 

corroborado significativamente para o surgimento do debate sobre diversas 

problemáticas. Porém, o conhecimento acerca de outras culturas ainda é bem 

superficial; muitos ainda tentam demonstrar ter um maior conhecimento no que diz 

respeito à interculturalidade, afirmando ser uma interação entre culturas diferentes, 

de forma a compartilhar seus hábitos e costumes.  

No entanto, nem sempre é possível que ocorra tal entendimento entre as 

culturas, ocasionando, assim, a origem de certos conflitos. 

4.5.1 A Temática “História e cultura dos povos indígenas” nas aulas de História 

no IFRO - Campus Cacoal: conhecimento sobre os povos indígenas da região 

De acordo com o relato dos estudantes, eles quase não tiveram aulas de 

História nos primeiros anos de estudo no Campus e, quando tiveram em outros 

momentos, essa temática foi abordada de modo superficial. Somente agora, no 

último ano, ao longo das aulas de História é que estão tendo maior contato com 

essa abordagem, já que o professor não propôs um projeto com esta temática. 

Os estudantes reconhecem que, em seu munícipio, há diversas etnias 

indígenas, porém, eles desconhecem até mesmo o nome das etnias ou dos povos 

indígenas que habitam a sua região.  

A2 responde: “Moro em uma cidade com diversas etnias, mas ficam restritas 

a um setor da cidade ou à zona rural. Tenho pouco conhecimento sobre a cultura, 

mas ouço falar dos Massaco”.  

Verifica-se que as informações sobre os povos indígenas são poucas e que 

há dificuldade de identificação da etnia habitante de seu município. Um dos alunos 

entrevistados afirma: “existem muitas aldeias indígenas em minha cidade e na 

região. A população detém um conhecimento muito superficial, não há, no entanto, 

um aprofundamento sobre suas culturas”.  
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Já A4, ao responder à pergunta, percebe que assim como ela, a maioria das 

pessoas não conhece sobre a cultura indígena: 

 “Sim, existem diversas etnias, porém, penso que boa parte da população 
não tem conhecimento sobre tal assunto. Conheço um pouco sobre sua 
origem, de onde os povos vieram, tenho algum entendimento sobre a suas 
atividades relacionadas á agricultura, que têm ganhado certo espaço 
ultimamente, e outros provenientes de eventos que já participei, onde 
representantes indígenas estavam”. 

 

Diante das respostas, pudemos perceber a relevância desta pesquisa 

desenvolvida no IFRO - Campus Cacoal, haja vista o pouco conhecimento sobre a 

população indígena local, fator que corrobora para o aumento do preconceito e da 

discriminação étnico-racial. Diante desta informação, afirmamos o quanto é 

necessário inserir no currículo escolar a temática da História e da cultura dos povos 

locais. 

4.5.2 Comemoração alusiva ao Dia do Índio 

Ao serem consultados sobre algumas comemorações que contemplavam os 

povos indígenas, todos os discentes afirmaram, de modo unânime em suas 

respostas, que não há nenhum tipo de comemoração ou atividade de igual teor 

sobre os povos indígenas.  

Faz-se necessário destacar também que os estudantes percebem que o “Dia 

do Índio” deveria ser visto, por grande parte das pessoas, como um momento para 

se abordar e dar visibilidade à cultura indígena. Porém, existe uma segregação 

neste dia, já que a cultura indígena apresentada é aquela que já foi previamente 

definida pelas culturas não indígena, ou seja, é abordada de forma generalizada, 

sem especificações, fato que, em minha concepção, é uma forma implícita de 

preconceito. 

Diante das respostas dos estudantes, foi possível identificar uma 

generalização da comemoração do “Dia do Índio” nas escolas. Desta forma, os atos 

acabam por se tornarem uma atividade segregacionista e preconceituosa. Nesta 

direção, as metodologias de abordagens em relação aos povos indígenas e à sua 
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cultura devem ser analisadas com maior atenção, a fim de para evitar equívocos e 

posicionamentos contestáveis. 

4.5.3 O preconceito e a discriminação étnico-racial frente aos povos indígenas 

Nesta parte, percebemos a importância desta pesquisa, visto que a proposta 

de investigação é procurar entender a origem do preconceito e da discriminação em 

relação à História e à cultura indígena, seja na sociedade, seja na escola. 

Assim, conceituemos preconceito ou discriminação étnico-racial: preconceito 

vem a ser um juízo de valor que se faz de alguém a partir de fatores superficiais, que 

vem comumente acompanhado de discriminação e intolerância; já a discriminação é 

uma ação que diferencia o sujeito, que pode levá-lo à separação das demais 

pessoas, ocorrendo por condição de cor, de etnia ou mesmo pela situação 

econômica ou social. 

Após a conceituação, a seguinte pergunta foi realizada para os discentes 

entrevistados, os colaboradores da pesquisa: Você já viu ou presenciou algum 

preconceito ou discriminação étnico-racial em relação aos povos indígenas?  

Os relatos constam a seguir:  

“A1: Constantemente, os índios são visto pela sociedade como um povo 
sem instrução, sem estudo, muitas vezes, como animais selvagens, e são 
tratados como inferiores pelos não índios. A2: Somente comentários, mas 
não dito diretamente para um indígena, como: índio é preguiçoso, índio tem 
privilégio do governo. A3: Sim, diversas vezes. Pela cor, costumes e 
tradição. A4: Sim, em diversas ocasiões. Algumas conversas com as 
pessoas de minha vivência escolar principalmente, já ouvi diversos 
comentários e expressões que têm origens preconceituosas”. 

 

Verifica-se que a falta de conhecimento sobre os povos indígenas pode ser 

uma das causas para o preconceito ou discriminação dos povos indígenas. Outra 

forma de preconceito é o fato de que a sociedade não indígena tende a não aceitar 

que os povos indígenas usufruam dos mesmos recursos, tais como veículos e outas 

tecnologias. Se houvesse um maior entendimento sobre a História e a cultura 

desses povos, certamente o preconceito não seria tão frequente.  

No entendimento da estudante A1, “O conhecimento da sociedade sobre o 

indígena é muito superficial, lembram-se dos primeiros indígenas do país”. Porém, 
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ao analisar profundamente, observa-se que toda sociedade passou por grandes 

transformações, isto é, ela não é a mesma de 100 anos atrás. E, então, porque os 

indígenas não poderiam passar também por transformações? As mudanças podem 

ser percebidas em todas as sociedades, inclusive nas comunidades indígenas. 

4.5.4 Proposta para o estudo da cultura dos povos indígenas 

Por meio dessa pesquisa, os estudantes perceberam e salientaram que 

devem desenvolver projetos que enfatizem a importância dos povos indígenas na 

sociedade, e também devem “conhecer e aprender a história deles a partir de sua 

perspectiva”.  

A seguir, há a resposta à seguinte questão: Que proposta você apresentaria 

para ser estudada a história da cultura dos povos indígenas no IFRO - Campus 

Cacoal? 

“A1: Projetos sociais, que enfatizem a importância indígena na sociedade, 
além disso, é importante conhecer e aprender a história deles a partir de 
sua perspectiva. As escolas deveriam adicionar no currículo escolar uma 
matéria específica sobre as diversidades do Brasil. A2: Estudo mais 
aprofundado sobre a história e a cultura local dos indígenas. No livro 
didático não vi sobre o assunto história e cultura indígena. Eu, no cotidiano, 
vejo que os indígenas, de uma forma geral, são muito reclusos e poderiam 
ser mais abertos para falarem de sua cultura. A3: Projetos de pesquisa 
direcionados ao conservadorismo essa cultura rica. Interessante a pesquisa, 
pois é algo atual e trata de um problema. A4: Maior abordagem deste tema 
em disciplinas da grade curricular, projetos com maior frequência, sendo 
estes projetos não restritos somente a algumas turmas, de forma a 
proporcionar conhecimento do tema a todos os discentes. Creio que nas 
escolas, de modo geral, este tema deveria ser mais abordado, mas não de 
forma generalizada e superficial como ocorre atualmente”.  

 

Os alunos perceberam que as instituições de ensino deveriam incluir no 

currículo uma disciplina específica sobre a diversidade do povo brasileiro. As 

atividades interculturais devem ser propostas para todas as turmas, visto que os 

estudos transversais acabam por omitir as ações ou atividades interculturais. 
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4.5.5 Comunidade indígena pesquisada: o Povo Indígena Paiter Surui 

A comunidade indígena que faz parte da pesquisa é autodenominada Paiter 

Surui, e está localizada no munícipio de Cacoal, na Linha Terra Indígena Sete de 

Setembro, na Linha 09 (PAPPIANI; LACERDA, 2016).  

São falantes da língua materna Paiter Surui, do tronco Tupi Mondé. Estão 

divididos em 4 (quatro) clãs, quais sejam: Kaban, Gameb, Makor e Gagir. No 

primeiro deles é que se deu a visita. 

A Terra Indígena Sete de Setembro, onde vivem os Paiter, está localizada 
em uma região fronteiriça, ao norte do município de Cacoal (estado de 
Rondônia) até o município de Aripuanã (estado do Mato Grosso). Chega-se 
à área a partir de Cacoal, através das linhas de acesso 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
14, pelo fato das aldeias estarem distribuídas ao longo dos seus limites, 
tanto por questões de segurança quanto de aproveitamento de antigas 
sedes de fazendas deixadas por invasores que se estabeleceram dentro da 
área nas décadas de 70 e 80.

34
 

 

Além desta etapa da pesquisa, desenvolvemos outra, que consistiu em 

atividade de campo na Aldeia Esperança, na Terra Indígena denominada de Sete de 

Setembro. 

Figura 14 - Mapa da Terra Indígena Sete de Setembro
35

 

 
Fonte: OpenEdition Journals 

                                            

 
34

SURUI Paiter. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter. Acesso em: 
16/07/2019.  
35

 Disponível em:  https://journals.openedition.org/confins/10218?lang=pt. Acesso em: 16/07/2019. 
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4.5.6 Indígena egresso 

O critério de escolha do povo Paiter Surui está relacionado à presença no 

Campus de estudantes e de ex-estudantes da etnia. Deste modo, alguns alunos 

receberam o convite para participarem da pesquisa e, enquanto indígenas, é de 

fundamental importância ouvirmos a sua opinião e considerações.  

A estudante é egressa do Curso Técnico em Agroecologia integrado ao 

Ensino Médio. É do povo indígena Paiter Surui, em que “as mulheres produzem 

colares a partir de vários elementos, entre eles, contas de tucumã, dentes de 

macaco, contas e cascos de tatu, pelos e ouriço. Os coquinhos de tucumã são 

quebrados, cortados com faca, perfurados e enfiados em linhas”; constituem 

artesanatos da identidade cultural da mulher Paiter Surui.  

 Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa por meio de 

questionário. Posteriormente, para dar maior clareza à pesquisa, foi realizada uma 

gravação de áudio, em que a estudante aborda a sua experiência de estudar no 

IFRO. 

Indagada acerca da temática História e cultura dos povos indígenas nas aulas 

de História no IFRO, Campus Cacoal, se teve essas abordagens nas aulas de 

História – questão feita também aos demais entrevistados –, ela assinala que não há 

comemoração sobre o “dia do índio” no Campus.  

É muito importante ter comemoração no dia do índio, pois os indígenas 
sofrem constante exclusão. Por isso é preciso ter comemoração no dia do 
índio, para que possamos entender e saber mais do verdadeiro viver 
indígena, é muito significante, pois sofrem muito na luta de sobreviver e, 
muitas vezes, não deixar que nossa cultura e crenças sejam esquecidas. 

 

A estudante egressa indígena acredita ser importante dar maior visibilidade 

aos povos, evitando que caiam em esquecimento pela sociedade; e para tal, devem 

ser usados os espaços das datas comemorativas, mas como uma forma de inclusão 

do indígena na sociedade, e assim, entender o verdadeiro significado de cada 

cultura e a história de cada povo indígena. Ela relata, ainda, que as únicas 

abordagens feitas no livro didático de História é referente àquela há 1500 anos, 

quando foram feitos os primeiros contatos entre os colonizadores e o os povos 

indígenas. Apenas essas abordagens não são suficientes para dar visibilidade à 
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realidade indígena no Brasil, que é caracterizada por suas lutas, diversidades e suas 

culturas. 

A discente afirma que, muitas vezes, eles sofrem preconceito nas próprias 

escolas, pois os não indígenas pensam que os indígenas não possuem direitos 

iguais, esta é uma das discriminações a que os estudantes indígenas estão 

submetidos, a de não ter direitos iguais a quaisquer estudantes não indígenas, que 

deveriam ser seus colegas e não ter preconceitos com suas origens e cultura, que 

são desprezadas. O preconceito está relacionado a tudo que é indígena, mas, o 

mais pesa para ela é quando é tratada como inferior apenas por ser indígena.  

Como proposta a ser desenvolvida no IFRO - Campus Cacoal, a estudante 

salienta que se deve debater sobre o fato de que, quando os indígenas estudam, 

não é por isso que deixam – ou querem deixar – de serem indígenas, pois eles estão 

apenas se aprimorando com o passar do tempo. Ela deseja que todos possam 

conhecer mais da história e da cultura indígena. 

Na entrevista, afirmou que a cultura indígena deve ser mostrada a fim de ser 

entendida, valorizada e não esquecida, visando que o não indígena possa 

compreender a cultura e não simplesmente achar estranha ou exótica.  

A seu ver, o IFRO é uma instituição muito importante, pois fortaleceu a sua 

carreira de estudante. A ausência de mais indígenas no IFRO se deve, em especial, 

às dificuldades e preconceitos enfrentados por esses povos.  

A estudante entrevistada, durante grande parte de sua vida, estudou na 

escola dentro da Aldeia; quando ingressou no IFRO, para ela, foi um mundo novo, 

tudo muito diferente, pois vivia imersa em outra cultura. 

4.5.7 Pesquisa-ação: Visita Técnica realizada na Aldeia Esperança, linha 9 

Após análisar os documentos instititucionais, o Projeto Político Pedagógico, o 

Plano de Desenvolvimento Instituticional, bem como as legislações que regem tanto 

o ensino no Instittuto Federal de Ciência e Tecnologia como em âmbito nacional, foi 

realizada uma análise do livro didático da disciplina História adotado pela instituição, 

e também uma pesquisa com os alunos em questão. 
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Percebemos, então, a necessidade de uma intervenção didática. Esta foi 

realizada por meio de uma Visita Técnica dos alunos do 3º ano do Curso Técnico 

integrado ao Ensino Médio do IFRO - Campus Cacoal. 

Figura 15 - Visita Técnica à Aldeia Esperança Paiter Surui 

 
Foto: Arquivo pessoal 

Nesta atividade, houve um levantamento antes e depois da Visita Técnica, 

como forma de comparar o ponto de vista anterior e posterior, após conhecerem a 

História e a cultura dos indígenas contada por eles mesmo. Neste caso específico, o 

estudo foi sobre o povo indígena Paiter Surui, da Aldeia Esperança, localizada na 

linha 9, no município de Cacoal. O povo Surui está dividido em 4 clãs, que são: 

Gambé, Kabã, Nakó e Nambi. 

A primeira parte da pesquisa de campo foi a observação das estruturas das 

residências dos povos indígenas. Para grande parte dos alunos, a imagem que 

tinham era a de que iriam encontrar os povos indígenas morando em ocas. Porém, a 

grandes surpresa foi que a aldeia era composta por residências feitas de madeira 

serrada ou de alvenaria, cobertas com telhas Eternit, semelhantes às residências da 

cidade. Um dos alunos diz: “As suas moradias são parecidas com as dos não 

indígenas; essa construção feita de tábuas de madeira mostra a influência externa 

sobre esses povos”. 

Uma outra observação apontada pelos alunos foi a diversidade de plantas 

naturais e frutíferas próximas às residências. Não havia demarcação do espaço feita 
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por muros: “As casas eram simples e feitas de madeira, não possuíam muros nem 

outros meios de separar os recintos”; “Não encontrei nenhuma oca”, afirma uma das 

alunas.  

Ainda sobre a organização da aldeia e de suas residências, uma das 

questões feitas aos alunos foi: Existem, na aldeia, construções que nos remete às 

imagens que vemos nos livros de história ou nas aulas?. Um dos alunos participante 

da pesquisa respondeu: “Sim, a construção que se assemelhava as construções 

presente nos livros de história era a que estava presente no Centro de Preservação 

de Plantas Medicinais. A construção eram feitas de folhas de palmeiras e madeira” 

ao se referir ao Centro de Preservação de Plantas Medicinais. 

Figura 16 - Centro de Preservação de Plantas Medicinais Tradicionais 

 
Fonte: Google Earth 

Percebe-se que, nesta parte da pesquisa, foi possível detectar um certo 

estereótipo em relação ao modo de vida dos povos indígenas. Muitos dos 

estudantes que participaram da atividade de Visita Técnica à aldeia estranharam ao 

ver os indígenas com vestimentas semelhantes às dos não indígenas.   
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Figura 17 - Apresentação de dança típica: representação de um casamento tradicional 

 
Foto: Arquivo pessoal 

Em relação ao modo de se vestir dos indígenas da aldeia visitada, os alunos 

perceberam e verbalizaram que: “as roupas são as mesmas utilizadas por todo não 

indígena, salvas as vezes que estão demonstrando os significados de sua cultura, 

como uma dança típica”. Apenas alguns adereços com signficados da cultura são 

mantidos, “mas, usam acessórios da cultura indígena”, “alguns de colar, o colar tem 

significado na cor e na forma de usar” .  

4.5.8 Os traços da preservação da cultura indígena 

Dentre as propostas desta pesquisa, uma delas é identificar os traços de 

cultura indígena presentes em nossa sociedade atual. Ademais, identifcar no 

cotidiano da comunidade indígena pesquisada quais são os traços culturais e 

história de seu povo que se encontram preservados, bem como quais são as 

influências  recebidas do não indígena em suas vidas. 

Ao longo das atividades realizadas, foram identificados alguns pontos 

relevantes. Por meio desta intervenção, os alunos tiveram a oportunidade de 
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identificar os significados de alguns traços culturais preservados e transmitidos  

hereditariamente, tais como as pinturas corporais, uso de alguns adereços. 

Conforme explica a resposta à seguinte pergunta: Vocês perceberam traços de 

preservação da cultura indígena na comunidade visitada? 

“Sim, nos conhecimentos hereditários, nas utilização de plantas medicinais, 
nas roupas, ornamentos indígenas e na própria linguagem indígena muito 
utilizada, entre uso de adereços e pinturas corporais, na realização de 
antigos rituais, dança e no uso de cocar indígena”. 

 

Alguns dos alunos colaboradores na atividade ficaram surpresos devido ao 

fato de os indígenas morarem em casas, outros, em razão da habilidade na 

organização política e econômica; uma das alunas já tinha conhecimento por ter 

participado anteriormente de outras atividades extra-escolares junto à comunidade.  

Um outro discente já esperava algo diferente de sua realidade: “Imaginava 

que teriam características mais fortes da cultura, como a poligamia e os rituais que 

algumas tribos ainda devem fazer, além disso, achei que fossem politeístas”, 

afirmou. Nesse mesmo sentido, outro aluno declarou: “minha surpresa foi encontrar 

tantos falantes do português, esperava encontrar menos uso de tecnologia urbana 

atual”. Em entrevista gravada em áudio com Ricardo Naraiamat Surui (2019), 

responsável pelo Centro de Plantas Medicinais Tracionais, ele afirmou:  

“Eles têm perdido alguns espaços da sua cultura devido à influência do não 
indígena, pois estão usando muita tecnologia e alguns jovens com esse 
contato com o mundo ocidental. Então, foi criado o Centro de Plantas 
Medicinais Tracionais, com o objetivo de preservar e defender o espaço e a 
cultura do seu povo. O trabalho é para o futuro da geração”. 

 

Para muitos alunos, o uso de objetos tecnológicos, de roupas e tênis 

derivados da indústria comercial não deveriam ser utilizados pelos povos indígenas. 

Para os indígenas, as formas de transmissão das técnicas corporais [...] 

transformam o corpo biológico em corpo social e possibilita que a pessoa passe a se 

identificar em seu grupo e por ele seja identificado” (GRANDO, 2005, p. 167). 

 Acreditam que assim eles acabam por deixar de serem indígenas. Outros 

afirmaram: “para que não sejam totalmente excluídos da sociedade, eles aderem a 

algumas características da população não indígena, como crença (cristianismo, 

objetos, relógios, celulares e carros, por exemplo)”. 
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Portanto, perce-be que há um equívoco nas afirmações por parte de alguns 

alunos, haja vista que o uso de tais objetos não desconfiguram a origem étnica de 

um povo.  

Sob o ponto de vista dos estudantes, a identidade representativa da cultura 

indígena foi percebida, seja pelo uso dos colares, pinturas corporais com 

características e significado próprio, danças, produção de artesanatos, ritual de 

passagem da menina indígena para a fase adulta,  em que a menina, após ter a 

primeira menstruação, é isolada por 2 meses, pois nesse período, ela aprenderá a 

ser mulher. 

Todos esse elementos constituem uma identidade que, com o passar dos 

anos, tem sofrido algumas mudanças (HALL, 2006), tal como a dança, que 

atualmente é praticada apenas como forma de apresentação aos visitantes da 

aldeia, não configurando mais um ritual comum entre o povo indígena Paiter Surui. 

De acordo com Ricardo Naraiamat Surui, eles têm perdido alguns espaços de 

sua cultura devido à influência do não indígena; estão usando muita tecnologia, e 

alguns jovens já tem grande contato com o mundo ocidental. Então, ele criou o 

Centro de Plantas Medicinais Tracionais cujo objetivo é preservar e defender o 

espaço e a cultura do seu povo. O trabalho é para o futuro das gerações.  

Os resultados desta pesquisa apontam que para trabalhar a Lei 11645/08 na 

educação básica, tem que ir além das propostas direcionadas no livro didático. Deve 

analisar as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pareceres, entre 

outras instruções normativas que rege sobre estudos de povos indígenas. A partir 

dessa analise proferir uma intervenção didática pela pesquisa-ação. 

Aprendemos que inclusão da História e Cultura dos povos indígenas no 

currículo é resultado de conquistas, lutas dos povos indígenas antes mesmo da Lei 

11645/08. Conforme os estudos de Silva, (2010) foi compreendido a relação de 

poder, em uma crítica. O estudo mostrou a histórica indígena local, dialogamos, 

conhecemos mais sobre a História e a Cultura do Povo Indígena Paiter Surui, 

conforme anterior tem mostrado. 

Assim a pesquisa intitulada “Lei 11.645/2008 o Ensino de História em Busca 

da Ressignificação da Cultura do Povo Indígena Paiter Surui: Ensaios de Currículo 

Intercultural no IFRO Campus Cacoal”, trouxe resultados inéditos no campo 
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acadêmico colaborando, incentivando novas pesquisas, envolvendo, currículo, 

história e interculturalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deve-se sempre lembrar a todos que os povos indígenas vivem sob situações 

de risco, em condição de minoria, sendo inferiorizado em diversos sentidos, inclusive 

em relação à sua História e culturas. Isso ocorre com os povos: Oro Win, Oro Waran 

Xijein, Caoorowaje, em Guajará Mirim, Gavião e Arara, em Ji-Paraná, os Kaxarari, 

Karipuna e Karitiana, em Porto Velho, os Tupari, Canoé, Macurap, em Alta Floresta, 

e Cinta Larga e os Surui Paiter, em Cacoal, dentre muitos outros. 

O objetivo desta pesquisa foi entender as  concepções do currículo 

intercultural e o ensino de História sob a perspectiva da Lei nº 11645/2008. A 

escolha da pesquisa foi devido ao fato de a Amazônia brasileira ser um espaço 

constituído por povos indígenas há milhares de anos. Entendemos, neste trabalho 

investigativo, que a presença de preconceito e discriminação ainda é presente. 

Esta pesquisa foi apresentada em 5 seções, que se encontram organizadas, 

em introdução, pesquisa autobiográfica, referencial teórico, pesquisa documental e 

entrevistas com os estudantes e docente e Considerações Finais. 

Na segunda seção foi apresentada ao leitor a escrita autobiográfica, 

fundamentada nas experiências vivências associadas à educação crítica, que foi 

fulcral, juntamente à fundamentação teórica, para a escolha da temática e do objeto 

da pesquisa. 

Na terceira seção foram analisados os documentos institucionais e 

bibliografias voltadas à interculturalidade, ensino de História, História e cultura 

indígena, pesquisa-ação, colonialidade, decolonialidade e identidade.  

Na quarta seção foram apresentados os resultados e a análise da pesquisa. 

Esta etapa envolveu a participação direta dos estudantes, pertencentes à 

comunidade indígena Paiter Surui. A pesquisa foi finalizada com entrevista com as 

lideranças indígenas, um intercâmbio intercultural na Aldeia Esperança da Terra 

Indígena Sete de Setembro, envolvendo os estudantes do IFRO - Campus Cacoal 
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visando a um intercâmbio intercultural envolvendo História e cultura indígena do 

povo Paiter Surui.   

E finalmente, na quinta seção, denominada “Considerações Finais”, são 

tecidas algumas palavras sobre esta pesquisa, a qual resultou na elaboração deste 

trabalho. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da Ética na Pesquisa na área de Ciências 

Humanas e Sociais conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde e das Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de Povos 

Indígenas conforme a Resolução 304. 

  

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do responsável do participante: 

______________________________________________________________ 

Instituição:______________________________________________________ 

 

Documento de Identidade nº: _________Data de Nascimento: ____/___/____ 

Dados do Responsável 

Nome: ________________________________________________________ 

 

Documento de Identidade nº: ________ Data de Nascimento:  ____/___/____ 

Gênero: Masculino (    ) Feminino (   ) Outro (   ) 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“Currículo intercultural e ensino de história no IFRO – Campus Cacoal: 

em busca de Ressignificação das culturas indígenas”. 

 

2 PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Gilson Divino Araújo da Silva 

 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA:  

Aproximadamente um (01) ano e seis (06) meses para o campo e 24 meses 

no total. 
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III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO 

PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: “Currículo 

intercultural e ensino de História: ressignificação das culturas indígenas no IFRO - 

Campus Cacoal”, de responsabilidade da pesquisadora Gilson Divino Araújo da 

Silva, aluno Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

do Mestrado Profissional em Educação Escolar – UNIR/RO. 

 

O presente estudo tem por objetivo: principal do estudo é analisar currículo 

intercultural e ensino de História: ressignificação das culturas indígenas no IFRO - 

Campus Cacoal. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a prática pedagógica do ensino 

de História com forma de combater o preconceito racial em relação aos povos 

indígenas. 

Assim, para seu conhecimento: 

1. Seu filho(a) foi selecionado(a) devido à Instituição na qual estuda ser objeto 

de estudo desta pesquisa. 

2. A participação dele(a) na pesquisa será por meio de análise diagnóstica, 

momento de reunião com os alunos ano letivo 2019; 

3. As respostas dele(a) 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 participação dele(a) será de ampliar o 

conhecimento científico para a área da Educação; 

5. Os resultados da pesquisa serão destinados à escola dele(a)e à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e 

eventos nacionais ou internacionais; 

6. Fica assegurada a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe cause 

constrangimentos, sem nenhum prejuízo a ele(a); 

 

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz 

alta e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 
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8. Fica esclarecido que a participação é voluntária e que ele(a) não receberá 

nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

9. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de  dispositivos de 

gravação de vídeo e/ou áudio para fins únicos da presente pesquisa; 

10. Solicito autorização para uso do recurso de gravação de áudio/vídeo com 

a finalidade única para a pesquisa. 

11. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda do pesquisador Gilson 

Divino Araújo da Silva 

12. Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o 

número do telefone e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e a participação de seu(sua) filho(a), agora ou a qualquer momento. 

 

IV- AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Maior que mínimo 

 

Descrição do Risco:  

1. Nos projetos de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a definição e a 

gradação do risco resultam da apreciação dos seus procedimentos metodológicos 

e do seu potencial de causar danos maiores ao participante do que os existentes 

na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas 

pesquisas. 

2. 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. 

3. O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de 

sua participação na pesquisa, previsto ou não no Registro de Consentimento Livre 

e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar indenização. 

4. O pesquisador adotará todas as medidas cabíveis para proteger o participante 

quando criança, adolescente, ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida 



98 

 

 

ou que esteja sujeita a relação de autoridade ou dependência que caracterize 

situação de limitação da autonomia, reconhecendo sua situação peculiar de 

vulnerabilidade, independentemente do nível de risco da pesquisa de acordo com 

a Resolução 510 CNS. 

 

Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de 

aumentar o conhecimento científico para a área da Educação, em especial, 

compreender como se dá as ações, atitudes relacionadas aos tipos de discriminação 

possíveis no âmbito da escola estudada e compreender as razões que isso ocorre e 

quais as melhores formas de combatê-la. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS PESQUISADORES: 

Gilson Divino Araújo da Silva– Celular: (69) 98435-1680/34432445. Endereço: 

BR 364, km 228, lote 2ª, Zona Rural, CEP: 76.960-970. Cacoal-RO. Email: 

gilson.silva@ifro.edu.br ou  entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Rondônia, Campus José 

Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, sala anexa 

ao Nusau, telefone (69)2182-2111 E-mail: cepunir@yahoo.com.br 

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP- é uma comissão 

do Conselho Nacional de Saúde - CNS, criada através da Resolução 196/96 e com 

constituição designada pela Resolução 246/97, com a função de implementar as 

normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

aprovadas pelo Conselho  Tem função consultiva, deliberativa, normativa e 

educativa, atuando conjuntamente com uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa 

- CEP- organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam.   

A CONEP e os CEP têm composição multidisciplinar com participação de 

pesquisadores, estudiosos de bioética, juristas, profissionais de saúde, das ciências 

sociais, humanas e exatas e representantes de usuários.  

mailto:gilson.silva@ifro.edu.br
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O CEP institucional deverá revisar todos os protocolos de pesquisa 

envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões 

sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e 

resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas 

pesquisas. Terá também papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em 

torno da ética na ciência, bem como a atribuição de receber denúncias e requerer a 

sua apuração.   

A CONEP deverá examinar os aspectos éticos de pesquisas envolvendo 

seres humanos em áreas temáticas especiais, encaminhadas pelos CEP das 

instituições, e está trabalhando principalmente na elaboração de normas específicas 

para essas áreas, dentre elas, genética humana, reprodução humana, novos 

dispositivos para a saúde, pesquisas em populações indígenas, pesquisas 

conduzidas do exterior e aquelas que envolvam aspectos de biossegurança. Está 

organizando um sistema de acompanhamento das pesquisas realizadas no país. 

Para maiores informações e dúvidas sobre a pesquisa deve entrar em contato 

com o endereço e contato a seguir:  

Endereço: Edifício PO700 - Quadra 701 - Lote D - 3º andar – Asa Norte – 

Brasília/DF Ministério da Saúde CEP: 70719-040. telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br. 

Horário de atendimento: 08h às 18h   Horário de atendimento “on line” 

:  08h  às 20h. 

VI ASSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto que meu filho(a), participe do presente 

Protocolo de Pesquisa. 

Consinto, também, que os resultados obtidos sejam apresentados e 

publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação de meu(minha) 

filho(a) não seja realizada. 

 

Cacoal, _____ de ______________ de 20________________________. 

 

____________________________________________________ 
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Assinatura do Pesquisador 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo sujeito participante da pesquisa-ação 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE BASEADO 

NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº. 510/2016 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da Ética na Pesquisa na área de Ciências 

Humanas e Sociais conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde e das Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de Povos 

Indígenas conforme a Resolução 304.   

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: 

“Currículo intercultural e ensino de História: ressignificação das culturas 

indígenas no IFRO - Campus Cacoal”. 

 

2 PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Gilson Divino Araújo da Silva 

 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA:  

Aproximadamente um (01) ano e seis (06) meses para o campo e 24 meses 

no total. 

Prezado (a)  

Esta pesquisa é sobre “Currículo intercultural e ensino de História: 

ressignificação das culturas indígenas” no IFRO - Campus Cacoal e está sendo 
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desenvolvido pelo Mestrando Gilson Divino Araujo da Silva, do Programa de 

Mestrado em Educação – MEPE pertencente à Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, sob a orientação do Prof. Dra. Josélia Gomes Neves. 

O objetivo principal do estudo é analisar quais são as contribuições do 

ensino de História de acordo com a Lei 1645/2008 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”, como um 

dos meios de combater o preconceito ético-racial das culturas dos povos 

indígenas. 

Solicito a sua colaboração para a pesquisa que será realizada durante as 

aulas de História. Além das aulas, será solicitado o preenchimento de questionário 

e entrevistas individuais ou coletivas, com o intuito de coletar dados. Solicito 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 

da área de Educação e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. 

Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo 

absoluto. Informamos que essa pesquisa não acarretará riscos ou desconfortos 

para nenhum dos colaboradores. O pesquisador se compromete em aplicar 

medidas para que não ocorram riscos, danos e nenhum tipo de prejuízo aos 

colaboradores da pesquisa. 

Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com os 

questionários e entrevistas solicitados pelo pesquisador.  

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição.  

O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

Informações complementares: 

 

1. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de dispositivos de 

gravação de vídeo e/ou áudio para fins únicos da presente pesquisa; 
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2. Solicito autorização para uso do recurso de gravação de áudio/vídeo com a 

finalidade única para a pesquisa; 

3. Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o número do 

telefone e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e a participação agora ou a qualquer momento. 

 

 

III- 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. 

5. Nos projetos de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a definição e a 

gradação do risco resultam da apreciação dos seus procedimentos metodológicos 

e do seu potencial de causar danos maiores ao participante do que os existentes 

na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas 

pesquisas. 

6. 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. 

7. O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de 

sua participação na pesquisa, previsto ou não no Registro de Consentimento Livre 

e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar indenização. 

8. O pesquisador adotará todas as medidas cabíveis para proteger o participante 

quando criança, adolescente, ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida 
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ou que esteja sujeita a relação de autoridade ou dependência que caracterize 

situação de limitação da autonomia, reconhecendo sua situação peculiar de 

vulnerabilidade, independentemente do nível de risco da pesquisa de acordo com 

a Resolução 510 CNS. 

 

Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de 

aumentar o conhecimento científico para a área da Educação, em especial, 

compreender como se dá as ações, atitudes relacionadas aos tipos de discriminação 

possíveis no âmbito da escola estudada e compreender as razões que isso ocorre e 

quais as melhores formas de combatê-la. 

 

IV - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES 

DOSRESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS PESQUISADORES: 

Gilson Divino Araújo da Silva– Celular: (69) 98435-1680/34432445. Endereço: 

BR 364, km 228, lote 2ª, Zona Rural, CEP: 76.960-970. Cacoal-RO. Email: 

gilson.silva@ifro.edu.br ou entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Rondônia, Campus José 

Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, sala anexa 

ao Nusau, telefone (69)2182-2111 E-mail: cepunir@yahoo.com.br.  

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP- é uma comissão 

do Conselho Nacional de Saúde - CNS, criada através da Resolução 196/96 e com 

constituição designada pela Resolução 246/97, com a função de implementar as 

normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

aprovadas pelo Conselho  Tem função consultiva, deliberativa, normativa e 

educativa, atuando conjuntamente com uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa 

- CEP- organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam.   

A CONEP e os CEP têm composição multidisciplinar com participação de 

pesquisadores, estudiosos de bioética, juristas, profissionais de saúde, das ciências 

sociais, humanas e exatas e representantes de usuários.  

mailto:gilson.silva@ifro.edu.br
mailto:cepunir@yahoo.com.br
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O CEP institucional deverá revisar todos os protocolos de pesquisa 

envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões 

sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e 

resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas 

pesquisas. Terá também papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em 

torno da ética na ciência, bem como a atribuição de receber denúncias e requerer a 

sua apuração.   

A CONEP deverá examinar os aspectos éticos de pesquisas envolvendo 

seres humanos em áreas temáticas especiais, encaminhadas pelos CEP das 

instituições, e está trabalhando principalmente na elaboração de normas específicas 

para essas áreas, dentre elas, genética humana, reprodução humana, novos 

dispositivos para a saúde, pesquisas em populações indígenas, pesquisas 

conduzidas do exterior e aquelas que envolvam aspectos de biossegurança. Está 

organizando um sistema de acompanhamento das pesquisas realizadas no país. 

Para maiores informações e dúvidas sobre a pesquisa deve entrar em contato 

com o endereço e contato a seguir:  

 

Endereço: Edifício PO700 - Quadra 701 - Lote D - 3º andar – Asa Norte – 

Brasília/DF Ministério da Saúde CEP: 70719-040. telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br. 

Horário de atendimento: 08h às 18h   Horário de atendimento “on line” 

:  08h  às 20h. 

V 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 a minha identificação não seja 

realizada. 

 

Cacoal, _____ de ______________ de ___________. 

______________________________________________ 
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Assinatura do participante da pesquisa-ação 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

QUESTINÁRIO DE PESQUISA 

 

ROTEIRO ORIENTADOR PARA REUNIÕES COM ESTUDANTES DO IFRO 

DO ENSINO MÉDIO 

Projeto: Currículo intercultural e ensino de história: ressignificação das 

culturas indígenas no IFRO - Campus Cacoal 

Orientadora: Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Mestrando MEPE –UNIR: Gilson Divino Araújo da Silva 

Plano de trabalho: Lei 11.645/2008 - Estudo da História e culturas indígenas 

no IFRO Campus Cacoal. 

Objetivo: Investigar como tem ocorrido o estudo da História e culturas 

indígenas no IFRO Campus Cacoal e a partir desse estudo propor um material 

pedagógico na perspectiva de um currículo intercultural. 

 Qual é a sua série ou curso? 

 

 

 Qual é o seu entendimento sobre interculturalidade? 

 

 

 Como tem sido abordado à temática “História e cultura dos povos indígenas 
nas aulas de História no IFRO-Campus Cacoal”? 

 

 

 Como é comemorado ao “dia do índio” na instituição IFRO Campus Cacoal? 
Se há comemoração ela é restrita apenas ao “dia do índio”? O que você 
pensa disso? 
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 De modo geral, como você vê as comemorações do dia do índio? 

 

 Você mora em uma cidade que tem diversas etnias indígenas. O que você 
conhece sobre a cultura desses povos indígenas? 

 

 O livro didático de História tem abordado a cultura dos povos indígenas? 

 

 Você já presenciou algum preconceito ou discriminação étnico-racial em 
relação aos povos indígenas? Se sim, relate. 

 

 Em sua opinião, o preconceito sobre os povos indígenas é a que? 

 

 Que proposta você apresenta para ser estudada a história da cultura dos 
povos indígenas no IFRO Campus Cacoal? 

 

 Você gostaria de fazer alguns apontamentos  complementares sobre o tema? 
Currículo intercultural e ensino de História da cultura dos povos indígenas? 
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Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa- CEP 
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